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Ұлағатты ұстаздарым, Нүкіс университетінің
 ғұламалары Əнуар Жақсыбаев жəне

 Əнес Омаров құрметтеріне арнаймын
Автор

К і р і с п е

Бүгінгі таңдағы өркениетті елу ел қатарына қосылуды мұрат тұт-
қан тəуелсіз Қазақстан Республикасының қоғамы болашақ түлек-
терді жедел өзгерісті дүниеде өмір сүруге дайындау қа жет  тігінен 
оқу-білімдену жүйесіне жаңа да күрделі талап тар қоюда. Ал мұндай 
дайындық балада əрқилы ғылыми салаларға тəн бір шама білім-
біліктер жиынтығын қалыптастырумен ғана шек  те ліп қоймастан, 
оның бойында жоғары шығармашыл жə не икем шіл тұл ғалық 
мүмкіндіктерді дамытуға бағытталған нақты іс терді қамтуы тиіс. 
Соңғы жылдарда жалпы жəне орта білімді гума ни за циялау мен 
гуманитаризациялау ниеті айқын əрі мақсатты бағыт ала ба-
стады. Ал бұл ұлағатты мақсаттың тиімді іске асуы бала тəр-
биесінің қайнар көзі бастауыш мектепке тəуелді бола тыны айдан 
анық. Адамға табиғаттан берілген ізгілікті мүмкіндік тердің 80% осы 
бастапқы оқу кезеңінде қалыптасатынын ғылым дəлел деп отыр. 

Бастауыш мектеп педагогикасы – кіші оқу жасындағы балалар-
ды тəрбиелеу, білімдендіру, оқыту заңдылықтарын зерттеумен ай-
налысып, сол заңдылықтарға орай білімдерді тəжірибелік іс-қыз-
метте тиімді пайдаланудың жолдары мен əдістемелерін нақтылап, 
ұсынушы ғылым. Қай дəрежеде болмасын тəрбие, білім жəне оқу-
оқыту мəселелерімен əрбір адам – мейлі ол ата-ана, оқушы, оқы тушы, 
мұғалім, мектеп ұйымдастырушылары мен басшылары болсын – 
міндетті түрде айналыспай қала алмайды. Педагогикалық ептіліктер 
мен дағдыларды меңгеру күнделікті тұрмыста да, кə сі би қызметте де 
əрбір адам үшін əбден қажет. Ал бастауыш мектеп маманының бұл 
салаларды тереңдей теориялық тұрғыдан игеріп алуы – оның тиімді 
педагогикалық қызметінің мызғымас кепілі. 

Ұсынылып отырған оқу құралы Қазақстан Республикасының 
«Мемлекеттік білім стандартына» сəйкес жоғары мектеп түлек-
терін дайындауда назарға алынуы тиіс міндетті білім деңгейі мен 
мазмұнына орайласқан отандақ жəне шет елдік жаңашыл пе да-
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гогикалық тұжырымдамалар негізінде жинақ талды. Соны мен бірге, 
өткен жарты ғасырдан астам дəуірімізде жалпы пе да  гогикалық 
көзқарастар мен жаппай мектеп тəжірибесінде орын алған елеулі 
кемшіліктер жəне олардың саяси-əлеуметтік себеп тері сын сарабы-
на салынып, тарқатылды. 

Оқу құралының мазмұндық негізіне бүгінгі балғын жас, бо-
лашақ тұлғаның біртұтас педагогикалық үдерісте жан-жақты да-
муын қамтамасыз етуші ізгілікті-гуманистік педагогика (та биғи 
сəйкестік, қызметтестік, ықпалдастық, тұлғалық бағытты жəне 
т.б.) тұжырымдамалары алынды.

Оқулық мазмұнын игеруді жеңілдету үшін бағдарламалық 
əрбір тақырып бірнеше дербес сұрақтар күйінде бөлектей бе-
ріл  ген. Тақырыптар тізбегі оқырман үшін жаңалықты ақпа-
рат  тар тобын қабылдау қисынын ескерумен дəстүрлі педагоги-
када қалыптасқан, сонымен бірге мемлекеттік білім стандарты 
белгілеген жаңа талаптарды арқау етумен құрылды.

Əр тақырып мазмұнын қабылдап, игеруді жеңілдету үшін сту-
дентке тірек конспект – сөздік ұсынылады. Мұндағы өзекті тер  -
миндер түсінігі, есте сақталуы тиіс анықтамалар, тұжырым дар, 
қысқаша пікір-қорытулар семинарлар барысында, емти хан алдын-
дағы дайындықта жəрдем болар деп сенеміз. Тақырыптар мəтіні 
ізімен өзіндік бақылауға арналған көлемді сұрақтар тобы берілді, 
ал барша материалдар соңында əрқайсысы өз алдына қазақ жəне 
орыс тіл дерінде жарық көрген əдебиеттердің ауқымды тізімі 
қосымша тіркелді.

Автор тілегі: ұсынылған оқу құралын тыянақты көзден өт-
ке     ріп, он да ғы мазмұнға зер салумен бүгінгі бастауыш мек-
теп тегі  мұға  лім, сондай-ақ, ертеңгі оның орнын басар студент 
педагогикалық теория мен тəжірибеде болып жатқан өзге рістердің 
түпкілікті мəнін түсініп, өз қызметтерінің мəн-ма ғы   насын гума-
нистік педагогика талаптарына сай бағыттап, оқу шыға тек сауат 
беруші емес, оның ұлағатты ұстаз-досы, мейірлі қамқор – тəр-
биешісі болса екен. Сонда ғана біздің мек тебімізде тəрбие алып 
жатқан сəби болашақ қоғамымыздың жар қын тұлғасы, шығар-
машыл да жасампаз өндіргіш күші, сондай-ақ адамгершілігі мол 
ұрпақ жалғастырушысы болып жетілуі сөзсіз.

Автор
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1-ТАРАУ

БАСТАУЫШ МЕКТЕП ПЕДАГОГИКАСЫНЫҢ ПƏНI
МЕН МIНДЕТТЕРI

Жоспар:

Педагогика – тəрбие жөнiндегi ғылым
Педагогиканың пайда болуы жəне дамуы
Педагогиканың негiзгi ұғымдары
Педагогикалық ғылыми ағымдар
Педагогикалық ғылымдар жүйесi
Педагогикалық зерттеу əдістерi

Тiрек конспект – сөздік
 
Педагогика – 1. Адам тəрбиесi жөнiндегi ғылым. 2 Тəрбие, 

оқу (обучение) жəне бiлiмдену (образование) теориясы.
Субъект – танымдық қабiлетке жəне қоршаған дүниеге ықпал 

жасап, оны өзгерiске келтiре алатын адам.
Нысан – субъекттің, яғни адамның таным жəне iс-əрекет 

аймағы.
Жантану (психология) – болмысты психикалық бейнелеу жə-

не адамның iс-əрекет желiсi мен жануарлардың əрекет-қылығы 
жө нiндегi ғылым.

Əлеуметтану (социология) – тұтастай жүйедегi қоғам мен 
жекешеленген əлеуметтiк құрылымдар (институты), желiлер 
(үдерiсi), қоғамдық топтар жөнiндегi ғылым.

Философия – табиғат, қоғам жəне ой дамуының жалпыланған 
заң дылықтары мен ғылыми танымның жалпы əдіснамасы 
жөнiндегi ғылым.

Индивид – жеке адам, тек өкiлi.
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Педагогика пəнi (предмет) – тұлға тəрбиесi, оқуы, бiлiмденуi, 
дамуы, қалыптасуы.

Педагогиканың қызметтерi (функции) – 1. Тəрбие, бiлiмдену, 
оқу заңдарын ашу. 2. Нақтама (диагностика) мақсаттары мен 
мiндеттерiн анықтау. 3. Көзделген тəрбие мақсаттарының iске асу 
жолдарын көрсетiп беру.

Педагогиканың теориялық қызметтерi – 1. Сипаттау 
не  ме се түсiндiру, яғни озық жəне жаңашыл педагогикалық 
тə жiри бенi зерттеу. 2. Нақтама (диагностикалық), яғни педа  -
го гикалық құ бы лыстардың күйiн; педагог пен оқушы iс-əрекет -
терiнің тиiм  дiлiгiн анықтап, оларды iске асыру шарт тары мен 
себептерiн бел гiлеу. 3. Болжам жасау (прогностикалық), яғни 
педа го ги ка лық болмысты (действительность) эксперименталды 
зерттеп, со  ның негiзiнде қалыптасқан жағдайды қайта түзу жо-
баларын ұсыну. 

Педагогиканың технологиялық қызметi – 1. Жобалау, яғ-
ни педагогикалық iс-əрекеттер мен олардың мазмұнын, сипат-
тамасын қамтыған əдістемелiк материалдар (оқу жоспары, 
бағ   дарламасы, оқулықтар мен оқу құралдары, педагогикалық 
нұсқаулар) жөнiндегi көрсетпелер беру. 2. Қайта жасау (прео -
бра зо вательный), яғни жетiлдiру жəне жаңадан түзу (рекон-
струкция) мақсатында педагогика ғылыми жетiстiктерiн тəлiм-
тəрбиелiк тəжiрибеге енгiзу. 3. Бағалау (рефлексивный) жəне 
рет  теу (коррек тировочный), яғни ғылыми зерттеулердің оқу 
жəне тəрбие бары сына тигiзген əсер нəтижесiн бағамдаумен 
ғылыми тео рия жəне тəжірибелік iс-əрекет арасындағы қа-
тынасты реттеп бару.

Технология – қандай да қызмет, iс-əрекеттердi (үдерiстердi) 
жүзеге келтiрудің жолдары мен шаралары (средства) жөнiндегi 
бiлiмдер жиынтығы.

Модель – үлгi (эталон, стандарт).
Педагогика мiндеттерi (задачи) – 1. Тəрбие жөнiндегi 

ғылыми бiлiмдердi (знании) жинақтау жəне жүйелестiру. 2. 
Тəрбие, бiлiмдену, оқу теориясын түзу.

Негiзгi педагогикалық ұғымдар – тəрбие, оқу, бiлiмдену, 
даму, қалыптасу.
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Тəрбие (воспитание) – 1. Жинақталған тəжiрибенi (опыт) аға 
ұрпақтан жас əулетке өткiзу. 2. Жас балада нақты бiлiмдер, көз   -
қарастар мен наным-сенiмдер (убеждения), iзгiлiктi (нравст-
вен ный) құндылықтарды қалыптастыруға бағытталған ниеттi 
ық пал-əсерлер топтау. 3. Оқушыда көзделген сапа-қасиеттi қа-
лып      тастыруға бағытталып, оқу-тəрбие мекемелерiн дегi тəлiм-
тəр  бие үдерісін толықтай қамтып, арнайы ұйым дасты рыл     ған 
бас  қарымды қызмет. 4. Нақты тəрбиелiк мiндеттердi шешуге ар-
нал    ған тəрбиелiк жұмыстар барысы жəне олардың нəтижесi.

Оқу – орындалу барысында бiлiм, ептiлiк, дағдылар игерiлiп, 
көз қарастар қалыптасып, оқушылардың ақыл-ой қуаты, дары-
ны мен қабiлеттерiн дамытуға бағышталған мұғалiм жəне оқу-
шы арасында арнайы ұйымдастырылған, мақсат бағдарлы жə не 
басқарымды iс-əрекет ықпалдастығы. 

Бiлiмдену – оқу барысында шəкiрт игерген бiлiм, ептiлiк, 
дағды жəне ойлау тəсiлдерi жүйесi.

Даму – адам ағзасында жүріп отырған сандық жəне сапалық 
өзгерiстер желiсi мен нəтижесi.

Қалыптасу – барша жағдаят (экологиялық, əлеуметтiк, эко-
но микалық, психологиялық жəне т.б.) ықпалдары негiзiнде 
адамның əлеуметтiк өмiр өкiлi ретiнде бой тiктеуi. Тəрбие – 
тұлға қалыптастырушы жағдаяттар арасында аса маңыздысы.

Педагогикалық үдеріс – оқу мен тəрбие бiрлiгi арқасында 
орындалатын бiлiмдену мақсатынан оның нəтижесiне қарай 
болған iс-əрекет, iлгерi қозғалыс.

Педагогикалық жүйе (система) – тұлғаны дамыту үшiн бi-
лiм дендiру (образовательный) мақсатын көздеп, бiрiккен əрi 
бiртұтас (целостный) педагогикалық үдерiсте атқарылатын өза ра 
бірлесе байланысқан көптеген құрылымдық бiрлiктер тобы.

Педагогикалық iс-əрекет (деятельность) – бiлiмдену 
мақсатын iске асыруға қаратылған əлеуметтiк (кəсiптiк) қыз-
меттің ерекше түрі.

Əмiршiл-əкiмшiл (авторитарная) педагогика – көзсiз бағыну 
тəрбиесiн алға тартқан педагогика.

Iзгiлiктi (гуманистическая) педагогика – шəкiрттi 
педагогика лық үдерiстің субъектi ретiнде танып, адам мен адам 
арасын да ғы қатынасты ұлықтай бiлген педагогика.
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«… қазақ мектептерi – 
қазақтарға бiлiм берудің басты құралы 

… бiздің барлық үмiтiмiз, қазақ халқының 
келешегi осы мектептерде. Сондықтан 

мектептерде жақсы бiлiм берiлетiн болсын 
… Ғылыммен қаруланған, əр нəрсеге дұрыс 
көзқарасы бар адамдар қазақ арасында 
көбейiп, бүкiл халыққа əсер ете алады».

 Ы. Алтынсарин

Педагогика – тəрбие жөнiндегi ғылым

Адам биологиялық тiршiлiк иесi ретiнде дүниеге келедi. Оның 
тұлға болып жетiлуi үшiн – тəрбиелеу қажет. Дəл осы тəрбие адам-
ды iзгiлендiрiп, оған қажет қасиет сапаларды қалыптастырады. 
Қазіргі қоғамда тəрбие жұмыстарын жүргізу үшiн арнайы меке-
мелер түзiлген. Бұл үдерiстi кəсiби білімді адамдар басқарады. 
Тəрбие жөнiнде арнайы ғылым қалыптасқан. Мiне, сол ғылымды 
үйренудi ендi бастаймыз. 

Адамды тəрбиелеу жөнiндегi ғылым педагогика деп аталады. 
Ол өз атамасын грек сөздерi «пайдес» – балалар жəне «аго» – же-
тектеу дегеннен алған, тiкелей аудармасында «педагогика» сөзі 
бала тəрбиесiн бағыттау өнерi дегендi аңдатады, ал «педагог» 
сөзі бала жетелеушi мəнiн бiлдiредi. 

Барша дəуiрлерде педагогтар балалардың табиғаттан берiлген 
мүмкіндiктерiн iске асырып, жаңа сапаларды қалыптастырудың 
тиiмдi жолдарын тауып, оларға көмектесумен келедi. Мың жылдар 
бойы қажеттi бiлiмдер тырнақтап жиналып педагогикалық жүйе 
дүниеге келдi, тексерiлдi, қажет болмаған тұстары қолданымнан 
шығарылды, ақырында өмiршең, ең пайдалы педагогикалық иде-
ялар сақталып, бүгiнгi күнiмiзге жеттi. Ұзаққа созылған даму жо-
лын бастан кешiрген бүгiнгi заман педагогикасы адам тəрбиесi 
заңдылықтары жөнiндегi ғылымға айналды. 

Педагогикалық басшылық барша адамдарға өте қажет. Бірақ 
мектепке дейінгі жəне кіші мектеп жасындағы тəрбие мəселелері 
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əрдайым көкейтесті болып қалуда, себебі бұл дəуірде адамның 
барша негізгі қасиет-сапалары қаланады жəне дамиды. Мектеп-
ке дейінгі жəне кіші мектеп жасындағы балалардың тəрбиесімен 
педагогика ғылымының арнайы саласы – бастауыш мектеп 
педагогикасы шұғылданады. Кейде бұл пəн бірнеше өзара 
байланысқан салаларға бөлініп қарастырылады: отбасы пе-
дагогикасы, мектепке дейінгі педагогика жəне бастауыш мек-
теп педагогикасы. Бастауыш мектеп педагогикасының негізгі 
мəселесі – мектепке дейінгі жəне бастауыш мектеп жасындағы 
балаларды тəрбиелеу.

Педагогика мұғалiмдердi белгiлi жас тобындағы балаларды 
тəрбиелеу ерекшелiктерi жөнiндегi кəсiби бiлiмдермен қару-
ландырып, əрқилы жағдайлардағы оқу, тəрбие үдерісін бол жас-
тыруға, жобалауға жəне iске асыруға, оның тиiмдiлiгiн баға -
лауға үйретедi. Тəрбие үдерісін ұдайы жетiлдiрiп отыру қажет, 
себебi адамдардың өмiр жағдайлары өзгермелi, ақпараттар 
көлемi ұлғаюда, адамға қойылған талаптар жыл сайын күрделене 
түсуде. Қоғамның мұндай талаптарына педагогтар өсiп келе 
жатқан əулиеттi оқыту, тəрбиелеу жəне оған бiлiм берудің жаңа 
технологияларын құрастырумен жауап бередi.

Бұдан бұрынғы мыңдаған жылдардағыдай-ақ баланың өмір-
лік мектебі оның алғашқы демімен бірге басталады. Осыдан ба-
стауыш мектеп педагогтары мəңгі мəселелер құрсауында келеді. 
Олар ірі қоғамда баланы адамаралық қатынастар дүниесіне 
енгізуді өзінің ең басты парызы деп біледі. Алайда, осы уақытқа 
дейін тəрбиелік қызмет мұншама қиын, күрделі жəне жау апты 
болып көрінген емес. Дүние басқаша кейіпте болған, онда бү-
гінгі балаларға төніп тұрған қауіп-қатерлердің кейбір түрлері 
тіпті болған емес. Отбасында, мектепке дейінгі балалар меке ме-
лерінде, бастауыш мектепте болашақ азаматқа қандай негіз қа-
ланса, оның болашақ өмірі мен бақыты, бүкіл қоғамның берекесі 
соған тəуелді болып тұр.

Қазіргі заман педагогикасы үлкен қарқынмен дамудағы ғы -
лым. Сол дамуға байланысты өзгерiстердің iзiмен асығу қажет-
тiгi пайда болып отыр. Педагогиканың iркiлiс, кешеуiлдеуi адам-
дардың даму дағдарысына алып келедi, яғни ғылыми-тех ни  калық 
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про грес тің баяулауына соқтырады. Сондықтан да педагогика қа-
ла ған дерек көздерiнен жаңа бiлiмдердi терiп, жинақтап баруы 
қажет. Педагогиканың дамуына себепшi көздер – адамдардың 
өмiр сал   тында, дəстүрлерiнде, халықтық тəлім-тəрбиеде бекiген 
көп ға сыр лық тəрбие тəжiрибесi, iс-қызметтерi; философиялық, 
қоғам тану, педагогикалық жəне психологиялық еңбектер; əлемде 
жəне елiмiзде жүріп жатқан тəрбие тəжірибесі; арнайы ұйым-
дасты рыл ған педагогикалық зерттеулер деректерi; жаңа идеялар, 
жаңар ған бағдар-бағыттар, жылдам өзгерiстерге келiп тұрған 
бүгiнгi дүниедегi тəрбиенің тиiмдi соңғы технологиялары. 

Сонымен, бастауыш мектеп педагогикасы – арнайы ұйым-
дастырылған бастапқы тəрбие жөнiндегi ғылым. Оның басты 
мiндетi адам тəрбиесi жөнiндегi ғылыми бiлiмдердi жинақтау 
жəне жүйелестiру. Бастауыш мектеп педагогикасы адамдар-
ды тəрбиелеу, бiлiм беру жəне оқыту заңдылықтарын ашып, 
соның негiзiнде алға қойылған мақсаттарға жетудің ең пайда-
лы педагогикалық жолдары мен тəсiлдерiн көрсетiп отырады. 

Педагогиканың пайда болуы мен дамуы

Тəрбие тəжірибесі өз бастауларын адамзат өркениетiнің бiрiн-
шi қадамдарымен байланыстырады. Тəрбие жөнiндегi ғылым 
геометрия, астрономия жəне басқа ғылым салаларынан көп кейiн 
қалыптасқан. 

Барша ғылым салаларының пайда болуындағы алғышарт – 
өмiр қажеттiгi. Бертiн келе тəрбие адамдар өмiрiнде аса маңызды 
рөл атқара бастады. Əрқандай қоғам өсiп келе жатқан əулетке 
берген тəрбиесiне орай жылдам немесе баяу дамитыны белгiлi. 
Осыдан тəрбие тəжiрибесiн топтастыру жəне қортындылау, ар-
найы оқу – тəрбие мекемелерiн ұйымдастырып, жастарды өмiрге 
дайындаудың қажеттiгi туындады. 

Ежелгi дүниенің Қытай, Индия, Египет, Грекия сынды аса 
дамыған елдерiнде сол заманның өзiнде тəрбие тəжiрибесiн 
бiр арнаға келтiрiп, теория түзу қадамдары жасалды. Ол кезде 
табиғат, адам, қоғам жөнiндегi барша бiлiмдер философия шеңбе-
рiнде жинақталып, сол ғылыми аумақта алғашқы педагогикалық 
тұжы рымдар дүниеге келдi. 
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Барша замандарда адамдардың рухани жəне тəн-дене да-
муында шешуші рөл атқарған қуатты халық педагогикасы жасап 
келген. Инабаттылық, еңбектік, тəн-дене тəрбиесі бойынша 
халық қайталанбас ғажайып өміршең жүйе түзді.

Еуропалық тəрбие жүйесiнің бесiгi ежелгi Грекия философи-
ясында қалыптасқан. Оның көрнектi өкiлi Демокрит (460-370 
ж.ж. б.э.д.) – балалар тəрбиесi бойынша алғашқы нұс қаулар кiта-
бын жазған. Ол сол уақыттың өзiнде: «Табиғат жəне тəрбие ұқсас. 
Дəлiрек айтсақ, тəрбие адамды қайта жасайды жəне оны өзгерте 
отырып, болмыс табиғатын түзедi… Жақсы адам болу табиғат 
ықпалынан гөрi тəрбиеге көбiрек тəуелдi». Адам тəрбиесіне жəне 
тұлға қалыптастыруға байланысты идеялар мен тұжырымдар 
ежелгі Грек ойшыларды Сократ (469-399 ж.ж. б.э.д.), Платон 
(427-347 ж. ж. б.э.д.), Аристотель (384-322 ж.ж. б.э.д.), Тертулли-
ана (160-222 ж.ж. б.э.д.) еңбектерінде жарияланған.

Орта ғасырлар дəуiрiнде шiркеу қуатқа мiнiп, тəрбиенi 
толығымен дiни арнаға бұрды. Ғасырдан ғасырға догмати-
калық оқу принциптерi шыңдала бердi. Бұл бағыт Еуропада 12 
ғасыр бойы үстемдiк еттi. Солай болса да, өз философиялық тұ-
жырымдары мен педагогикаға үлес қосқан шiркеу өкiлдерi Ав-
густин (354-430 жж.), Фома Аквинский (1225-1274) есiмдерi 
ғылым тарихында сақталған. Бүгiнгi күйiнде жалпы бiлiм беретiн 
мектептi ойлап, iске қосқан Лойола (1491-1556) жəне оның 
iзбасарлары. 

Қайта өрлеу заманы аса жарқын ойшыл педагог-гуманистердi 
ғылым сахнасына келтiрдi. Олардың қатарында голландиялық 
Эразм Роттердамский (1466-1536), италиялық Витторино де 
Фельтре (1378-1446), француздық Франсуа Рабле (1483-1553) 
жəне Мишель Монтень (1553-1592) өздерiнің педагогикалық 
еңбектерiмен əйгiлi болды. 

Педагогика көп заманға дейiн философияның бөлiгi болып 
келдi, тек қана ХVII ғасырда ол дербес ғылым лауазымына ие 
болды. Осыдан педагогика бүгiнгi күнде де философиямен аса 
тығыз байланысты. Себебi бұл екi ғылымның да шұғылдана-
тыны адам, оның өмiрi мен дамуын зерттеу. 

Педагогиканың философиядан бөлiнiп, өз алдына ғылыми 
жүйеге келуi ұлы чех педагогы Ян Амос Коменскийдің 
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(1592-1670) есiмiмен байланысты. Оның 1654 жылы Амстер-
дамда жарық көрген «Ұлы дидактика» атты басты еңбегi 
алғашқы ғылыми – педагогикалық кiтаптардың бiрегейi бол-
ды. Ондағы айтылған идеялардың көпшiлiгi осы күнге дейiн 
өзiнің көкейтестiлiгiн жəне ғылыми маңызын жоғалтқан емес. 
Я.А.Коменский ұсынған табиғи сəйкестiк принципi, сынып-
сабақтық оқу жүйесi жəне басқа да оқу принциптерi, əдістерi, 
фор малары педагогикалық теорияның алтын қорынан орын 
иеледi. «Оқу негiзiне бас қа лардың зат жөнiндегi бақылаулары 
мен айғақтарын жаттау алынбай, сол заттар мен құбылыстарды 
танып, бiлу қалануы тиiс»; «Естiгендi – көргенмен, сөзді – қол 
əре кетiмен байланыстыру қажет»; «Əртүрлi үйрету сыртқы 
сезiм жəне ақыл-парасат байланысы негiзiндегi дəлелдерге 
сүйенуі қажет»… ұлы педагогтың осы тұжырымдары бiздің 
зама  нымыздың талаптарына да сəйкес келiп тұр. 

Ағылшын философы жəне педагогы Джон Локк (1632-
1704) өз қайрат-күшiн тəрбие теориясына бағыштады. Өзiнің 
«Тəрбие жөнiндегi ойлар атты басты еңбегiнде ол өзіне сенiмдi, 
ауқымды бiлiмдiлiгiн iскерлiкпен, берiк наным-сенiмдерiн сұлу 
мəнерлiкпен ұштастыра бiлген адам – джентельмен тəрбиелеуге 
арналған көзқарастарын жариəлады. 

ХVIII ғасырда бастауыш мектеп педагогикасы бойынша өз 
шығармаларымен танылған француз материалист-ағартушылары 
Д.Дидро (1713-1784), К.Гельвеций (1715-1771), П.Гольбах 
(1723-1789), əсiресе Ж. Ж.Руссо (1712-1778) болды. «Затқа на-
зар! Затқа! Мен ешқашанда бiздің мылжың тəрбиемiзбен сөзге 
аса көп маңыз берiп, құрғақ сөзді адамдарды жасайтынымызды 
қайталап айтудан жалықпаймын», – деп ұрандаған ол.

Бастауыш мектеп педагогикасында И.Г.Песталоцийдің (1746-
1827) есiмi аса құрметпен аталады. «О сүйікті халқым! Сенің 
қаншалықты төмен жасап жатқаныңды мен байқап жүрмiн, мен 
саған көтерiлуге жəрдем беремiн» – деп, ол жан айқайын салды. 
И.Г.Песталоций өз дегенiне жеттi. Ол мұғалiмдерге балаларды 
оқыту мен адамгершiлiк тəрбиесiнің iзгiлiктi теориясын ұсынды. 

«Өзгерiстерден басқа тұрақты ешнəрсе жоқ», – деп үйреткен 
немiс педагогы Фридрих А.В.Дистервег (1790-1886) барша 
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педагогикалық құбылыстарға тəн тəрбиенің қозғаушы күштерi 
мен қарама-қарсылықтарын зерттеген. 

Орыс ойшылдары, философтары жəне жазушыларының ара-
сында педагогикалық шығармаларымен белгiлi болған есiм-
дер: В.Г.Белинский (1811-1848), А.И.Герцен (1812-1870), 
Н.Г.Чернышевский (1828-1889), Н.А.Добролюбов (1836-1561). 
Бүкiл əлемде Л.Н.Толстойдың (1828-1910), Н.И.Пироговтың 
педагогикалық идеялары əйгiлi болды. Олар таптық мектептi 
қатаң сынға алып, халықтық тəрбие саласын түбегейлi өзгерту 
қажеттiгiн ұрандады. 

Қазақ халқының да тəлiм-тəрбиелiк жүйесi ұланғайыр да 
мəуелi. Бұл салада халқымыздың тəлiм-тəрбиелiк қорына елеулi 
үлес қосқан арыстарымыз Абай, Ы.Алтынсарин, С.Торайғы-
рұлы жəне т.б. Олардың тəлiм-тəрбиелiк өсиет терi талай зертте-
улерге арқау болған. Кемеңгер Ахмет Байтұрсынұлының өткен 
ғасыр басында – «Мектептің жаны мұғалiм. Мұғалiм қандай бол-
са, мектебi һəм сондай болмақшы. … Əуелi бiз елдi түзетудi, бала 
оқы ту iсiн түзетуден бастауымыз керек. Неге десек, болыстық та, 
билiк те, халықтық та оқумен түзеледi. Қазақ iшiндегi неше түрлі 
кем шiлiктің көбi түзелгенде, оқумен түзеледi», – деген ұлағатты 
ескерт песi бүгiнгi қазақ мектебiнің ұлттық бiлiм стратегиясының 
тұғыры ретiнде қабылдануда.

Орыс педагогикасын əлемдiк даңққа бөлеген Константин 
Дмитриевич Ушинский (1824-1871). Ол оқу-тəрбие теория-
сын түбегейлi өзгерiске келтiрiп, педагогикалық тəжірибеде 
төңкеріс жасады. Ушинскийдің педагогикалық жүйесiнде же-
текшi орын тəрбие мақсаттарына, принциптерiне жəне оның 
мə нiне берiлген. «Тəрбие, егер ол адамға бақыт бағыштағысы 
келсе, оны бақыт үшiн тəрбиелемей, өмiрлiк еңбекке баулуы 
тиiс», – деп жазған едi ұлы ғұлама. 

Тəрбие жолындағы жетекшi рөл мектеп жəне мұғалiмнің 
билiгiнде: «Тəрбиедегi барлық iстер тəрбиешi тұлғасына негiз-
делуi тиiс, себебi тəрбие күшi тұлғаның адамилық қадiр-сапа-
ларынан бастау алады». «Ешбiр жарғы немесе бағдарлама, еш-
қан дай жасанды мекеме ағзасы, қаншалықты айламен құ рыл са 
да, тəрбие жұмысындағы тұлға беделiнің орнын баса алмайды». 



14

Ушинский бүкiл педагогиканы қайта қарастырып, жаңа ғылыми 
деректер негiзiнде бiлiм беру жүйесiн толығымен түбегейлi қайта 
құруды талап еттi: «…теориядан алшақтаған педагогикалық 
тəжі рибенің бiр өзi – медицинадағы тəуiпшiлдiкпен тең».

ХIХ ғ. аяғы – ХХ ғ. басында педагогикалық мəселелер АҚШ-
та қарқынды зерттеле бастады. Ол жерде адам тəрбиелеудің жал-
пы принциптерi мен заңдылықтары өрнектелдi, əрбiр адамға 
белгiлеген мақсаттарына тез əрi табысты жетуге мүмкіндiк бере-
тiн тиiмдi бiлiм технологиялары қалыптасып, тəжірибеге ендi. 
Америка педагогикасының белгiлi өкiлдерiнің бiрi Джон Дьюи 
(1859-1952). Оның зерттеу жұмыстары бүкiл батыс Еуропа, 
Америка жəне Австралия аймақтарында педагогикалық ойдың 
дамуына үлкен ықпал жасады. Америка педагогтарының жəне 
бiр көрнектi тұлғасы Эдвард Торндайк (1874-1949) оқу үдерісін 
зерттеумен атын əйгiлеп, əрекетшіл (бихевиористік) тəрбие тех-
нологиясын бүкiл əлемге жария еттi. 

Елiмiзде аты танымал америка педагогі жəне дəрiгерi Бенджа-
мен Спок. Ол қауымға, бiр қарағанға қарпайым ғана, тəрбиеде ба-
сты не болу керек: қаталдық па, əлде қайырымдылық па – деген 
сұрақ қойып, көпшiлiктің санасына жаңа тəрбие лебiн жеткiздi. 
Бұл сұрақтардың астарынан күтiлген жауап – педагогика қай 
бағытта: əмiршiл-əкiмшiл немесе гуманистiк – жолымен дамуы 
қажет пе? Оны Б.Спок өзiнің «Бала жəне оған қамқорлық», «Ана-
мен сұхбат» жəне т.б. еңбектерiнде iздестiруде. 

ХХ ғасырдың басында əлемдiк педагогикада еркiн тəрбие 
жəне бала тұлғасының дамуы идеялары белсендi жария етiле 
бастады. Бұл бағдарда көп еңбек сіңiрген италиян мұғалiмi Ма-
рия Монтессори (1870-1952) болды. Өзiнің «Ғылыми педагогика 
əдістемесi» кiтабында ол баланың жас мүмкіндiктерiн барынша 
пайдалану қажеттiгiн түсiндiрiп бақты. Себебi, сəбилiк шақтағы 
бала дамуы үлкен тəрбиелiк табыстарға есiк ашады. Бастауыш 
мектеп оқуының басты формасы өзiндiк оқу жұмыс тары болуы 
қажет. Монтессори кiшi жастағы оқушылардың жекелеп оқуына 
ыңғайлы грамматикалық, математикалық, биология-жараты-
лыстану жəне басқа пəндерге арнап дидактикалық мате риал дар 
ұсынды. Бұл оқу құралдарының ерекшелiгi, оларды пайдалана 
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отырып, бала өз кемшiлiк-қателерiн табады жəне оларды түзе-
тедi. Бүгiнгi күнде Қазақстан Республикасында да Монтессори 
жүйесiнің тараптарлары мен қолдаушылары баршылық. Осы ба-
ғытта түзiлген «бала-бақша – мектеп» жүйесi iске қосылып, бала-
ларды еркiн тəрбиелеу идеясы өз жемiсiн беруде. 

Ресейдегi еркiн тəрбие идеяларын қуаттаушылардың бiрi – 
Константин Николаевич Вентцель (1857-1947) едi. Ол 1917 
жылы дүниеде алғашқылардың бiрi болып бала құқықтары 
декларациясын түзiп, жариялады. 1906-1909 жж. аралығында 
Мəскеуде ол ұйымдастырған «Еркiн бала Отауы» жұмыс iстеп 
тұрды. Бұл ерекше оқу мекемесiнде басты кейiпкер – бала аса 
құрметпен танылды. Тəрбиешiлер мен мұғалiмдер бала қызы-
ғуларына икемдесiп, оның табиғаттан берiлген қабiлеттерi мен 
дарынының дамуына жəрдемдесу қызметтерiн атқарды. 

Қазан төңкерісiнен кейiнгi кеңестiк педагогика жаңа қоғам-
дағы адам тəрбиесi идеяларын өзiндiк түсiнiм жолымен дамы-
та бастады. Жаңа педагогикаға байланысты шығармашылық 
iзде нiстер аймағында белсендiлiкпен қатысқан белгiлi педа-
гог ғалымдар: С.Т.Шацкий (1878-1934), П.П.Блонский (1884-
1941), А.П.Пинкевич (1884-1939) болды. Социалистiк дəуiр 
педагогикасын танымал еткен Н.К.Крупская, А.С.Макаренко, 
В.А.Сухомлинский еңбектерi. Надежда Константиновна 
Крупскаяның (1869-1939) теориялық iзденiстерi жаңа кеңес 
мектебiн қалыптастыру, сыныптан тыс тəрбиелiк жұмыстарды 
ұйымдастыру, ендi пайда бола бастаған пионер қозғалысы мəсе-
лелерiнің төңірегiнде шоғырланды. Антон Семонович Мака-
ренко (1888-1939) балалар ұжымына педагогикалық бас шы  лық, 
еңбек тəрбиесi, саналы тəртiп қалыптастыру жəне бала ларды от-
басында тəрбиелеу əдістемелерiне байланысты идеяларды қоры-
тын  дылап, оларды тəжірибеде iске асыру принциптерiн ұсын ды, 
əрi өзi оларды тəжiрибе тексеруiнен өткiздi. Василий Алексан-
дрович Сухомлинский (1918-1970) өз зерттеулерiн жастарды 
тəрбиелеудің моральдық мəселелерiмен байланыстырды. Оның 
дидактикалық кеңестерi мен нақты да дəл бақылаулары қазiргi 
педагогикалық ой дамуы жəне қоғамды қайта түзу дəуiрiн-
дегi мектеп тағдыры жөнiндегi ұсыныстары өз маңызын əлi де 
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сақ тауда, сонымен бiрге бiлiм саласын жаңаша түсiнуде үлкен 
жəрдемiн тигiзiп отыр. 

Халыққа бiлiм беру аймағында 40-60 жылдары белсендi еңбек 
еткен педагог-ғалымдардың бiрi Михаил Алексеевич Дани-
лов (1899-1973). Ол бастауыш мектеп тұжырымдамасын жасап 
шықты («Бастауыш бiлiм беру мiндеттерi мен ерекшелiктерi», 
1943), (1947 жылы «Адамның ақыл-парасат жəне моральдық да-
муында бастауыш мектептің рөлi» атты кiтабын жазып, мұға-
лiмдерге арналған көптеген жетекшi əдістемелiк құралдар жа-
рия лады. Олар осы күнге дейiн мұғалiм қауымының таптырмас 
құралдарына айналып отыр. 

80-жылдардың ақырында бұрынғы Кеңес республикаларын-
да мектептi жаңалау мен қайта құру қозғалысы өрiс алды. Бұл 
қызметтестiк педагогикасының туындауынан көрiндi. Осы 
дəуiрдегi жаңаланған педагогиканы дамытуға ат салысқан пе-
дагог ғалымдар мен бiрегей шығармашыл мұғалiмдер көптеп 
атын таныта бастады. Олардың арасында Ш.А. Амонашвили, 
Л.С. Соловейчик, В.Ф. Шаталов, Н.П. Гузик, Н.Н. Палты-
шев, В.А. Караковский жəне басқалар болды. Бүкiл елге белгiлi 
болған мəскеулiк бастауыш мектеп мұғалiмi С.Н. Лысенко-
ва «Қалайша жеңiл оқуға болады?» атты кiтабын жариялап, 
онда бастауыш мектеп оқушыларының оқу iстерiн сұлба, тiрек 
үлестірмелер, кестелер пайдалану арқылы басқару тəсiл дерiн 
көрсетiп бердi. Сонымен бiрге С.Н.Лысенкова «Iлгерiлестiрiлген 
оқу» əдісте месiн жасады. 

Бүгiнгi кезеңдегi педагогика өзiнің диалектикалық, өзгермелi 
ғылым сипаттарына сай болуымен қарқынды дамуда. Кейiнгi 
он жылдықтарда педагогиканың бiрнеше салаларында келелi 
табыстар қолға кiргiзiлдi, əсiресе мұндай жетiстiктер мектепке 
дейiнгi жəне бастауыш мектептегi оқудың жаңа технологияларын 
жасауда көрiнiс бердi. Сапалы оқу бағдарламаларымен жаб-
дық  талған қазiргi заман компьютерлерi оқу үдерісін басқаруда 
үл кен жəр демiн тигiзуде. Соның нəтижесінде оқу барысында аз 
қуат пен уақыт жұмсап, жоғары нəтижелерге жету мүмкіндіктері 
пайда болды. Тəрбиенің жетілген əдістемелерін жасау бағы -
тында да пайдалы өзгерістер қолға тиді. Ғылыми-өндірістік, 
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авторлық мек тептер, эксперименталды оқу-тəрбие алаңдары – 
ұнамды өз герістер жолындағы елеулі көзге түскен педагогикалық 
жаңа лық тар. Еліміздегі жаңа жəне жаңаланған мектеп оқуы мен 
тəр биесі басты назарда тұлға дамуын көзге алып, гуманистік 
бағытта өрлеп, өрістеуде.

Сонымен, тəрбие тəжiрибесi адамзат өркениетiнің тереңдегi 
тарихи сатыларынан бастау алады. Тəрбие жөнiндегi ғылым негiз-
дерi ежелгi, көне дəуiр философиясының арнасында дамыған. 
Тəрбие, оқу, бiлiм берудің тиiмдi теориялары мен əдістемелерi 
пайда болғанша, педагогика дамудың ұзақ та қайшылықты жо-
лын басып өттi. 

Педагогиканың негiзгi ұғымдары

Ғылыми тұжырымдарды аңдататын негiзгi педагогикалық 
ұғымдарды педагогикалық категориялар деп атау қабылдан-
ған. Олардың қатарына тəрбие, оқу, бiлiм категориялары кiредi. 
Педагогика сонымен бiрге даму жəне қалыптасу деген жалпы 
ғылым дық категорияларды да кеңiнен қолданады. 

Тəрбие – тұлға қалыптастыруға бағытталған мақсат 
бағдарлы жəне ұйымдастырылған үдеріс. Педагогикада тəрбие 
ұғымы əлеуметтiк жəне педагогикалық мəнде қолданылады. 

Əлеуметтiк мəнiндегi тəрбие – бұл аға ұрпақ жинақтаған 
тəжiрибенi кiшi əулетке өткiзу. Тəжiрибе – тарихи даму үдерi-
сiнде түзiлiп, адамдарға белгiлi болған бiлiмдер, ептiлiктер, ой-
лау тəсiл дерi, адамгершiлiк, этикалық, құқықтық қалып талап-
тары, бiр сөзбен айтқанда, адамзат тарихының тұңғиығынан 
бiзге дейiн жеткен рухани мұра. Дүние есiгiн ашқан əрбiр адам 
өркениет табыстарына қол жеткiздi, ал бұл тəрбиеге орай орын-
далады. Бүкiл адамзаттың тiршiлiгiн сақтап қалуы, қатаюы 
жəне бүгiнгi даму деңгейiне жетуi – бəрi тəрбиеден. Өткен 
əулет жинақтап, өңдеген мұра келесi əулеттің еңбегiмен байи 
түседi. Кейбір замандарда тəжірибе жойылып, тəрбиенің кері 
кеткен жағдай лары да тарихтан белгілі. Адамзат өзінің даму-
ында бірнеше ғасыр кері шегініп, бұрынғы білген-көрген  дерін 
жоғалтып, кейін оларды қайта тіктеуге мəжбүр болған.
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Қоғамның тарихи дамуы бұлтартқысыз дəлелдегендей, тəжі-
рибесі жоғары деңгейде қалыптасқан халықтар əрдайым биік 
жетістіктерге жетіп отырған. Тəрбие – қоғамдық үдерiстің қоз-
ғаушы күшi. 

Тəрбие тарихи сипатқа ие. Ол адамзат қоғамыменен бiрге 
пайда болып, оның ажырамас өмiр жəне даму бiрлiгiне айналды. 
Қоғам тiрлiгi сақталатын болса, онымен бiрге тəрбие де мəңгі. 
Сондықтан да тəрбие – жалпы жəне мəңгі категория (санат). 

Тəрбие жұмыстарымен мектепке дейiнгi жəне мектеп меке-
мелерiнде тек кəсiби педагогтар ғана айналыспайды. Қазіргі 
қоғамда өз күш-қуатын тəрбиеге бағыштаған бiрнеше ұжым -
дық құрылымдар бар, бұлар – отбасы, бұқаралық ақпарат құ-
рал   дары, əдебиет, өнер, еңбек ұжымдары, құқық сақтау орган-
дары. Осыдан, əлеуметтiк мəндегi тəрбие əңгіме болғанда, 
қоғам дық мекемелер тарапынан нақты бiлiмдер, көзқарастар 
мен нанымдар, адамгершiлiк құндылықтар, саяси бағыт-бағ-
дар мен тұр мыс дайындығын қалыптастыруға бағытталған ар-
найы ық пал – əрекеттер үдерiсiн түсiнемiз. 

Көптеген тəрбиелiк күштер болып тұрған жағдайда да та-
быс тəрбиеге қатысты əлеуметтiк мекемелердің бəрiнің бiрдей 
ортақтасу əрекетiнен жетiледi. Тəрбиелiк ықпалдар арасында 
ке лi сiм болмаса, бала əрқилы күштi əсерлерге берiлiп, жалпы 
мақсаттың орындалуына кедергi жасайды. Тəрбиеге оқу-тəрбие 
мекемелерi бағыт-бағдар бередi. 

Кең педагогикалық мағынадағы тəрбие – бұл оқушыда көз-
делген мақсатқа орай нақты сапа-қасиеттердi қалыптастыруға 
бағышталып, отбасы мен оқу-тəрбие мекемесiнде арнайы ұйым -
дастырылған, мақсат-бағдарлы жəне басқарымды ықпал-əре-
кеттер үдерiсi. Тар педагогикалық мəндегi тəрбие – бұл нақты 
тəрбие мiндеттерiн шешуге бағытталған тəлiмдiк iстер мен 
олардың нəтижесi. 

Басқа да əлеуметтiк ғылымдардағыдай педагогикада тəрбие 
ұғымы бiртұтас педагогикалық үдерiстiң құрамды бөлшектерiн 
белгiлеу үшiн де қолданылады. Мысалы, тəн-дене тəрбиесi, 
эстетикалық тəрбие, ақыл-парасат тəрбиесi – деп, бөлiп атайты-
нымыз осыдан. 
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Оқу – бұл көзделген мақсатқа орай нəтижесi бiлiм, ептiлiк, 
дағдыларды игеру, дүниетаным қалыптастыру, ақыл-парасат, 
дарыны мен шығармашылық мүмкіндiктерiнің дамуы болған 
арнайы ұйымдастырылған, мақсат-бағдарлы жəне басқарымды 
мұғалiм мен оқушы арасындағы өзара байланысты ықпал-
əрекеттер жүйесi. 

Оқу негiзi бiлiм, ептiлiк, дағдылардан құралады. Бiлiм – бұл 
əрбiр адамның шынайы болмысты ғылыми деректер, түсiнiк -
тер жəне заңдар формасында бейнелеуi. Бiлiм жүйесi адам-
заттың ұжымдық тəжiрибесiн өрнектейдi жəне ол шынайы бол-
мысты танудың нəтижесiнде құралады. Ептiлiктер дегенiмiз 
адамның өзi игерген бiлiмдерi, өмiрлiк тəжiрибесi, қабылда-
ған дағдылары арқасында тəжірибелік жəне теориялық iс-
əрекет терге саналы жəне өзбетiнше бара алуы. Дағдылар – көп 
қай талау, жаттығу жолымен жоғары деңгейге жетiлiп, қажеттi 
əрекеттердi автоматтанған күйде орындай алу мүмкіндiкiте-
рiнен көрiнетiн тəжірибелік қызмет бiрлiгi. 

Оқушыларға нақты бiлiмдердi ұсына отырып, мұға лiм əр-
дайым жол-жөнекей қандай да бiр бағыт-бағдарларды ұстан-
ғандай болады, ал шынында, мұғалiм əрекетiнің астарында өзi 
бiле бермейтiн шартты маңызды дүниетанымдық, əлеуметтiк, 
идео логиялық жəне басқа да көптеген сапа-қасиеттер бағдары 
оның iс-əрекетiне ықпал етiп отырады. Сондықтан да оқу 
тəрбиелiк сипатқа ие. Оқу барысында – тəрбиелеймiз, тəр-
биелей жүріп – оқытамыз. 

Бiлiм – оқу нəтижесi. Тiкелей мағынада, бiлiм жақсы оқы ған, 
тəрбиелi, зиялы адам бейнесiн байқатады. Бiлiм – бұл оқушы-
ның тəлiм алу үдерiсiнде игерiп жинақтаған бiлiм, ептiлiк, 
дағды, ойлау тəсiлдерiнің жүйелi тобы. Бiлiмдiлiктің бас ты 
көрсеткiшi – бiлiмдер жүйелiлiгi жəне ойлау жүйелiлiгi. Жүйелi 
бiлiм алған оқушы дербес ойлауға, өз бiлiм қорының олқылық -
та рын ой толғастыру жəрдемiмен жетiлдiру қабiлетiне ие. Аса 
есте ұстайтын жəйт, білім – бұл өзінен-өзі келетін зат емес, оны 
əр адам өз күшімен, дербес қолға түсіруі қажет. Өз заманында 
А. Дистервег: «Даму мен білім ешбір адамға сырттан хабар ла  -
нып немесе берілген емес. Оған қол жеткізем деген əркім өз күші 
жəне ерік-қайратын қосуы қажет» – деп жазған еді. Қабылданған 
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бiлiмнің көлемiне, дербес ойлауда жеткiзген деңгейiне байла-
нысты бiлiм бастауыш, орта жəне жоғары болып бөлiнедi. 
Игерiлген бiлiмнің сипаты мен бағдарына орай жалпы, кəсiби 
жəне политехникалық бiлiмдер ажыралады. 

Бастауыш (элементар) білім мақсаты – осы заманда өмір 
бойы жалғасатын болашақ білімнің бастау негіздерін қалау. Ба-
стауыш мектепте бала оқуға, жазуға, есептеуге, өз пікіріне бай-
ланысты жəне сауатты өрнектеуге, жүйелі ой толғастыруға, 
дұрыс қорытындылар жасауға үйренеді. Баланың сауат ашу 
дəуірі қарқынды тəрбиемен ұштасып жатады, яғни бала əріп 
тануға үйренумен бірге тəн-дене, эстетикалық, еңбектік, құқық-
тық, экономикалық, экологиялық тəрбие бастауларын да ала-
ды. Бұл кезеңдегі тəрбие оқу мен білімнен маңыздылау келеді. 
Себебі, егер адам келелі тəрбие алмаса, оған білім берудің пай-
дасы жоқ, тіпті зиянды. Тəрбиелілікті арқау етпеген білім – есу-
ас қолын дағы суық қару. Өз заманында Əл-Фараби бабамыз 
көрегендікпен: «Бірінші мəселе білім емес... тəрбие. Тəрбиесіз 
берген білім адамзатқа апат əкеледі», – деп өсиет қалдырған.

Жалпы бiлiм – табиғат, қоғам, адам жөнiндегi ғылымдар 
негiзiн үйретiп, дүниетаным қалыптастырады, танымдық 
қабiлеттерiн өрбiтедi, адамға өзiн қоршаған ортадағы үдерiс-
тердің негiзгi заңдылықтарын түсiнуге жəрдем етедi, оқу мен ең-
бекке байланысты мектеп жəне еңбек ептiлiктерiн, əрқилы тəжі-
рибелік дағдыларды игеруде көмектеседi. 

Кəсiптiк бiлiм – əрбiр адамды қалаған еңбек саласында қажет 
болатын бiлiмдер, ептiлiктер жəне дағдылармен қаруланды-
рады. Кəсiптiк оқу орындары жұмысшыларды дайындайды, ал 
орта жəне жоғары кəсiптiк оқу мекемелерi халық шаруа-
шылы ғының əртүрлі саласы үшiн қажет болған орта жəне 
жоғары ма ман данған кəсiпкерлердi дайындайды. 

Политехникалық бiлiм – қазiргi заман өндiрiсiнің негiзгi 
принциптерiмен таныстырады, тұрмыста жəне күнделiктi өмiрде 
қолданылатын қарапайым еңбек құралдарын пайдалану дағ ды-
ларын қалыптастырады. 

Қалыптасу – адамның əлеуметтiк тiршiлiк иесi ретiнде 
жетiлу үдерісi. Мұндай жетiлуде адам шексiз жағдаяттар ықпа-
лына түседi: экологиялық, əлеуметтiк, экономикалық, идеоло-
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гиялық, психологиялық жəне т.б. Тəрбие тұлға қалыптасуында 
себепшi көп шарттардың аса маңыздысы. Қалыптасу – адам 
тұлғасының белгiлi бiр кемелденген деңгейiн, нақты тұрақ-
тылыққа келу жағдайын байқатады. 

Даму – бұл адамда жүріп жататын сандық жəне сапалық 
өзгерiстердің желiсi мен нəтижесi. Даму үдерісi тұрақты да 
үздiксiз өзгерiстермен, бiр жағдайдан екiншi жағдайға өту, қар-
пайымнан күрделiге, төменгiден ең жоғары деңгейге ауысулар-
мен байланысты келедi. Адамның дамуында сандық өзгерiс-
тердің сапалыққа жəне керi жүрісiнде көрiнетiн əмбе бап 
фило софиялық өзара ауысу заңы iске қосылып барады. 

Тұлға дамуы – шынайы болмыстағы аса күрделi үдеріс. Бұл 
үдерiстi тереңдей зерттеу үшiн қазiргi заман ғылымы да муды 
құрайтын бiрлiктердi жiктеу жолына түстi, яғни дамуға бай ла-
нысты тəн-дене, психикалық, рухани, əлеуметтiк жəне бас қа да 
сапа-қасиеттер дараланып, өз алдына қарастырылуда. Ал педаго-
гика болса, негiзiнен тұлғаның рухани даму мəселе ciн зерттейдi, 
бiрақ оны басқа даму жағдаяттарымен орайлас ты ра үйренедi. 
Негiзгi педагогикалық ұғымдар қатарына, сондай-ақ жалпы ма-
ғынадағы «өзiндiк тəрбие», «өзiндiк даму», «педа го гикалық үде-
ріс», «педагогикалық ықпалдастық», «педа  гоги калық қызмет 
өнiм  дерi», «əлеуметтiк қалыптасу», «педа го ги     калық техноло-
гия», «оқу-тəрбие инновациялары» сынды ұғым    дар да кiредi. 

Сонымен, басты педагогикалық ұғымдар қатарында қолда ны-
латын түсiнiк сөздер: тəрбие, оқу, бiлiм, даму жəне қалыптасу. 
Олар өзара байланысты келедi. Нақты педагогикалық үдерiсте 
олардың бəрi бiрдей iс-əрекетте көрінеді: оқыту барысына тəр -
бие қосы лады, тəрбиелей отырып, тұлға қалыптастырамыз, 
бiлiм алу үдерi сiнде барлық қажеттi қасиет-сапаларды қалып-
қа келтi ремiз. 

Педагогикалық ағымдар

Педагогика ғылымында əзiрге дейiн баланы қалай тəрбиелеу 
жөнiнде ортақ бiр пiкiр қалыптасқан емес. Ежелгi заманнан 
бiз дің күнiмiзге дейiн бiр-бiрiне тiкелей қарсы келген тəрбие 
бағыттары жасап келуде: 1) балаларды қорқыту мен бағындыру 
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арқылы тəрбиелеу қажет жəне 2) балаларды қайырымдылық жəне 
əлпештеумен тəрбиелеу керек. Егер өмiр осы көзқарастардың 
қайсы бiрiн қаламаған күнде, ол қашан-ақ қолданымнан шығып 
қалған болар едi. Мəселенің қиындығы сонда: бiр жағдайларда 
үлкен қоғамдық пайданы қатаң ережелер мен тəртiп құрсауында 
тəрбиеленген, өжет, қайтпас пiкiрлi адамдар келтiредi, екiншi 
жағдайларда – мұндай қоғам мүдделерiн жұмсақ, қайырымды, 
зиялы, Алланы мойындаған жəне барша адамға құшағын 
аша бiл ген тұлғалар орындайды. Халықтың жасап жатқан жағ-
дайла рына, мемлекеттің ұстанған саясатына тəуелдi тəрбие салт-
дəстүрлерi қалыптасады. Ұзақ мерзiм бейғам, тоқ өмiрмен жасап 
жатқан қоғамда тəрбиенің iзгiлiктi (гуманистiк) бағыты үстем 
болады. Ал ұдайы күрес жүргізіп жатқан қауымдардың тəр-
биесi қатал си патта болып, ересектердің бедел, абыройына жəне 
өсiп келе жатқан əулеттің көзсiз бағыныштылығына негiзде ледi. 
Соғыс, аштық, əлеуметтік соқтығыстар мен жоқшылық жағ-
дайларында да балаларды жұмсақ тəрбиеге алу мүмкін, бірақ 
мұндай жағдайларда əлпештеп өскен бала өз тіршілігін қорғай 
алмайды. Сондықтан да балалар тəрбиесі жайлы мəселе тек 
ғылымдық қана емес, ол тікелей өмірге байланысты шешімін та-
уып барғаны жөн. 

Əмiршiл-əкiмшiл (авторитарлы) тəрбие өз сипатына сай 
ғылыми дəлелдерге негiзделедi. Бұл бағытты ғылым сахнасына 
келтiрген И.Ф.Гербарт (1776-1841) балаға туған күнiнен ба-
стап «жыртқыштық бiтiстер» тəн деген тұжырымды алға тар тып, 
мүмкін болғанша тəрбиенi қаталдықпен жүргізудi талап еттi. 
Тəр бие тəсiлдерi ретiнде ол қорқыту, балалар iзiне бақылау қою, 
бұйрықтар жəне шектеулердi пайдалануды орынды деп есептедi. 
Əмiршiл тəрбие ережелерiн толығынан құптап қолданған 
елдердің iшiнде Ресей ерекше ынта танытты. 

Əмiршiл тəрбиеге тiкелей қарсылық бiлдiрiп, еркiн тəрбие те-
ориясын ұсынған француз педагогы Ж.Ж.Руссо болды. Ол жəне 
оның iзбасарлары өсiп келе жатқан балада болашақ тұлғаны та-
нып, оны сыйлауға шақырды. Оның табиғи даму мүмкіндiктерiн 
тəрбие барысында пайдаланып, оған барынша қолдау көрсету 
қажеттiгiн талап еттi. Бiздің дəуiрiмiзде жақсы нəтиже берiп, 
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барша дүниеде өзіне көптеген тараптарлар тартып, бұл теория 
гуманистiк педагогиканың күштi де қуатты ағымына айналды.

Гуманизм (адамгершілікті) – əлемде адамды ең жоғары 
құндылық деп таныған біртұтас теориялық тұжырымдама. Бұл 
тұжырымдаманың басты ережесі тұлға қадір-беделін қорғау, 
оның еркіндігін тану жəне мойындау, бұл үшін қолайлы (өмірлік, 
ең бек тік, оқу жəне т.б.) жағдайлар түзеп беру. Гуманизм – бұл 
жалпы адам болмысының, сонымен бірге əрбір жеке тұлғаның 
əмбебап маңыздылығына қолдау-қуаттау беретін идеялар мен 
құндылықтар жиынтығы. Құндылықты бағыт-бағдар жəне 
нұсқау-көрсетпелер жүйесі ретінде гуманизм қоғамдық мұратқа 
айналып отыр. 

Барша кезеңдердегі педагогтар қауымы гуманистік тəрбиемен 
дүниені қайта жасау үмітін ешбір жоғалтқан емес. Егер барлық 
адамдар қайырымды, адал, əділетті болған жағдайда, олар арасын-
дағы дау-дамай өршімей, соғыс, қақтығыс, қарсы тұру себеп тері 
əлдеқашан жойылған болар еді. Əлемде тоқшылық, жылылық 
пен жақсылық жайлаған болар еді. Бірақ бұл үшін адамның өзін 
өзгерту қажет. Мұның бірден-бір жолы – тəрбие. Бүгінгі заман 
бағытын жұмсартып, бала пайдасына орай гуманистік тəр биеге 
бет бұрады. Бірақ мектепті ізгілендіру істері əлі орнына қойған 
жоқ, бұл бағыттағы ұнамды ізденістер жүргізілуде.

Iзгiлiктi (гуманистiк) педагогика – бұл өз мүмкіндiктерiне 
орай тəрбиеленушi балаларды оқу-тəрбие үдерiсiнің белсендi, 
саналы, тең құқықты қатысушылары ретiнде танытатын 
ғылыми теориялар жүйесi. Гуманизм тұрғысынан тəрбие нің 
iзгi мақсаты – əрбiр тəрбиеленушiнi iс-əрекеттің, таным мен қа-
ты настың толыққанды субъектi деңгейiне көтерiп, еркiн, өзiн-
дiк басқарымға ие тұлғаны баулу. Тəрбиелiк үдерiстің гума-
низациялық өлшемi тұлғаның өз мүмкіндiктерiн iске асыра алу 
дəрежесiмен, оған берiлген барша табиғи нышандардың ашы-
луымен, оның еркiндiкке ұмтылу қабiлетi мен жауапкершiлiгi 
жəне шығармашылығымен бағаланады. Гуманистiк педагогика 
басты назарда тұлғаны ұстайды. Оның өзіндік белгілері: ба-
сты назар ақпарат көлемі мен нақты ептіліктер жəне дағдылар 
дамытудан гөрі, тұлғаның психикалық, тəн-дене, ақыл-парасат, 



24

адамгершілік жəне басқа да инабаттық-ізгілік сапаларын дамы-
тудың маңыздылығын алға тартады; бар күшін əрқилы оқу жəне 
тұрмыс жағдайларында өз таңдауына қабілетті еркін, дербес 
ой толғастырып, іс-əрекетке келе алатын тұлға азамат – гума-
нист қалыптастыруға шоғырландырады; оқу-тəрбие үдерісін 
жаңаланған бағдарламаларға келтіруде табыстарға жету үшін 
қажетті ұйымдастыру шарттарын қамтамасыз ете алады.

Оқу-тəрбие үдерісін гуманизациялау – оқушыға болған 
педагогикалық үстемдiгiмен танылған, педагог пен оқушы ара-
сындағы қалыпты iзгiлiктi қатынастар орнату мүмкіндiгiн жоқ-
қа шығарған əмiршiл педагогикадан бас тартып, оқушылардың 
тұлғалық еркiндiгi мен жеке iс-əрекетiне аса жоғары мəн беретiн 
тұлғалық бағдарлы педагогикаға бет бұрыс. Бұл үдерiстi 
iзгiлендiрудің басты мақсаты – оқушылардың оқымауына, өз 
мүмкіндiктерiнен төмен оқуына, тəрбиелiк iстердің бейтарап 
қатысушысы немесе бұрқып тасыған өмiрдің сырттай бақы-
лаушысы болып қалуына мүмкіндiк бермейтiн жағдайларды 
жасау. Гуманистiк педагогика əрдайым мектептi оқушыға 
икем дестiру тарапында, балаға қолайлы жағдай түзiп, оның 
«психологиялық қауiпсiздiгiн» қамтамасыз етуге ұмтылады. 

Гуманистiк педагогиканың талаптары: 1) тəрбиеленушiге 
адам   гершiлiк қатынас; 2) баланың еркiндiгi мен құқына құр-
мет; 3) оқушы күшiне сай жəне түсiнiктi талаптар қою; 4) тəр-
бие ленушiнің көзқарас – бағытын, тiптi ол қойылған талаптар-
ды орындауға қарсылық бiлдiрген жағдайда да – сыйлай бiлу; 
5) балаға шынайы болмысын танытуға мүмкіндiк жасау; 6) тəр-
биеленушiнің санасына тəрбиенің нақты мақсаттарын жеткiзе 
бiлу; 7) бала тəрбиесiне қажет болған сапа-қасиеттердi зорлық-
сыз қалыптастыру; 8) тұлға намысы мен беделiне нұқсан келтi-
рушi əдіс тердi қолданбау; 9) баланың өз наным-сенiмдерiне 
қайшы келетiн сапа-қасиеттерден бас тарту құқын тану.

Адамдар құқы жалпы декларациясының бірінші бабы: 
«Барлық адамдар бедел жəне құқық тұрғысынан еркін жəне 
тең. Олар ақыл-парасатты жəне намысты, сондықтан да өзара 
туысқандық рухында қатынас жасауы тиіс» – деген тұжы рымды 
алға тартады. Тəрбиеленушілерде, осыдан, қорыққан, үрік кен-
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дерді емес – тəуелсіз, еркін тұлғаны танып, тəрбиеші-педагог 
оның үстінен ала таяқ ойнатып, күш көрсету ниетінен бас тар-
тады, нəтижеде өз тəрбиеленушісімен бірлесе өздерінің жар қын 
болашағы үшін қосылып ат салысады.

Гуманистiк педагогика жүйесiн уағыздап, бүкiл дүниеге 
белгiлi болған педагогтар – М. Монтессори, Р. Штайнер, 
С.Френе. Олар түзген тəрбие бағыттары бұл күнде атаулы педа-
гогика лауазымын алған. 

М. Монтессори педагогикасы тəрбиенің еркiн табиғи сəй-
кестiк идеясына негiзделген. Мұндағы басты шарт – баланың 
өз белсендiлiгi. Тəрбие ең алдымен əртүрлі мiндеттердi атқаруға 
бағытталған дидактикалық материалдарды тəжірибеде қол   дану 
тəсiлiне сүйенеді. Сонымен бiрге, оқу мен тəрбиенi жеке даралап 
жүргізуге, тұлғалық ерекшелiктердi ескеруге үлкен мəн берiледi. 

Р. Штайнер вальфдор педагогикасын дəрiптедi. Бұл тəр бие 
ағымы əрбiр баланың даму ерекшелiгiн ажырата отырып, оның 
даралығын, яғни ойлау, мiнез, ерiк, ес жəне т.б. психикалық 
қасиет терiн түсiнудi басты қажеттiк деп бiлдi. Осы негiзде 
дара лап тəрбиелеудің əдістерi мен формалары жобаланады. 
Баланың iс-əрекетi оның көңiл-күйi жəне ой-өрiсiмен ажырал-
мас тұтастыққа келтiрiледi. 

Батыс елдерде С.Френе педагогикалық тұжырымдамасы кең 
тараған. Оның басты белгiлерi: 1) балалардың жастық психо-
логиясындағы, қабiлеттерi мен қызығуларындағы əртүр лілiктi 
мiндеттi түрде ескеру; 2) олардың интеллектуал жəне көңіл-күй 
белсендiлiгiн мақсатты түрде ынталандырып бару; 3) барша оқу 
кезеңдерiн қоғамдық пайдалы еңбекпен байланыстыру; 4) мек-
тептің өзiндiк басқару жүйесiнің тиiмдiлiгiн көте ру; 5) жо ғары 
моральдық жəне азаматтық мұраттар рухында тəрбиелеу. 

Сонымен, əлемде кең дамыған педагогикалық ойдың екi 
бағыты танылған – үлкендердің бедел-абыройына жəне ба-
лалардың бағыныштылығына негiзделген авторитарлы ағым, 
шəкiрт құқығы мен еркiндiгiн құрметтеушi – гуманистiк 
ағым. Олардың арасында – сан қилы педагогикалық бағыттар 
жасауда. Əлемнің ізгілікті педагогикасы өзiнің гуманистiк 
таңдауын қабылдады. 
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Педагогикалық ғылымдар жүйесi
Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы

Педагогика – кең ауқымды ғылым. Оның пəндiк құрамының 
күрделiлiгi соншама: тəрбие мəнi мен оның барша байланыста-
рын жеке бiр ғылым шеңберiнде қамту мүмкін емес. Педаго-
ги каның iрге тасы – философия, дəлiрек айтсақ, тəрбие мəсе-
лелерiмен арнайы шұғылданатын оның тəрбие философиясы 
атамасын алған тармағы. Тəрбие философиясы өз алдына бiлiм 
саласы ретiнде тəрбиелiк тəжірибеде əртүрлі философиялық 
жүйе идеяларын пайдаланады. Философия – педагогикаға та-
ным ның жалпы бағыт-бағдарын, педагогикалық құбылыстар 
мен үдерiстердi зерттеудің əдіс-тəсiлдерiн көрсетедi. Сондықтан 
да, философияны оның бiртұтас жəне жүйелiк, құрылымдық тал-
дау əдістерi  мен бiрге педагогиканың əдіснамалық негiзi деп 
атау қабылданған. 

Қоғамдық құбылыс ретiнде тəрбие дамуы мен педагогикалық 
бiлiмдердің өткен жолын педагогика тарихы зерттейдi. Өт-
кен дi түсiне отырып, болашаққа көз тiгемiз. Бастан кешiргендi 
зерттеу жəне оны бүгiнгiмен салыстыру осы заманғы құбылыс-
тар дың негiзгi даму кезеңдерiн нақтылаумен бiрге бұрынғы қате-
лердi қайталаудан сақтандырады. 

Педагогика жүйесi келесi салаларды қамтиды: 
– жалпы педагогика;
– жас кезеңдер педагогикасы;
– əлеуметтiк педагогика;
– арнайы педагогикалар.
Жалпы педагогика – адам тəрбиесi заңдылықтарын зерттеп, 

барша түрдегі тəрбиелiк мекемелердегi оқу-тəрбие үдерiсiнің 
жалпы негiздерiн теориялық тұрғыдан қаластыратын iргелi 
ғылыми пəн. Қалыптасқан дəстүр бойынша жалпы педагоги ка 
төрт бөлiмнен тұрады: 1) оқу-тəрбие үдерiсiнің негiздерi; 2) ди-
дактика (оқу теориясы); 3) тəрбие теориясы; 4) мектеп тану. Осы 
құрылымды аталған бөлiмдерiмен бiрге бастауыш мектеп педа-
гогикасы да қайталайды. 

Жас кезеңдер педагогикасы педагогиканың мектепке дейiнгi 
жəне мектептiк жүйешелерiн өз алдына бөлiп қарастырады. Олар 
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өсiп келе жатқан əулеттің белгiлi жас тобына байла нысты 
оқу-тəрбие iс-əрекеттерi ерекшелiктерiн бейнелейтiн тəрбие заң-
дылықтарын зерттейдi. Қазіргі күнде өз алдына пəн ретiнде оқы-
латындары – мектепке дейiнгi педагогика, кəсiби техникалық 
мектептер педагогикасы, өндiрiстiк педагогика, қашықтықтан 
оқыту педагогикасы, т.б. 

Ғылыми пəндер iшiнде ересектердің педагогикалық мəсе-
лелерiмен айналысып, қарқынды даму жолына түскен – жоғары 
мектеп педагогикасы. Оның мiндеттерi – барша деңгейдегi 
ресми тiркелген жоғарғы оқу орындарында жүріп жатқан оқу-
тəрбие үдерiсiнің заңдылықтарын ашып беру, қазiргi ауыспа-
лы кезеңде жоғары бiлiм алудың арнайы мəселелерiн зерттеу, 
жоғары технологиялық жəне компьютерлiк оқу жүйелерiнің 
принциптерiмен таныстыру. Дипломнан соңғы бiлiм педаго-
гикасы еңбек педагогикасымен тығыз байланыста мамандық 
көтеру, сонымен бiрге нарықтық экономикаға орай көкейкестi 
болып тұрған халық шаруашылығының əртүрлі салала рында 
қызмет етiп жатқан жұмысшылардың қайта мамандану, егделiк 
жасқа келгенде жаңа бiлiмдердi, жаңа кəсiптi игеру мəселеле-
рiмен шұғылданады. 

Əлеуметтiк педагогика ауқымында отбасы педагогикасы, 
мəжбүрлi тəрбие (первентив) педагогикасы, алдын алу (профи-
лактикалық) педагогика дамуда. 

 Өз дамуында əрқилы мүшелiк бұзылыстар мен ауытқуларға 
ұшыраған адамдар арнайы педагогика аймағында зерттеледi. 
Естiмейтiндер мен мылқаулар оқуы жəне тəрбиесiмен сурдопе-
дагогика, зағиптармен – тифлопедагогика, ақыл-есi кемдермен 
– олигофренопедагогика шұғылданады. 

Педагогика ғылымдарының арнайы тобын жекеленген неме-
се пəндiк əдiстемелер құрайды. Олар оқу-тəрбие меке мелерiнің 
барша типтерiнде өтiлетiн нақты оқу пəндерiнің оқытылуы 
мен игерiлу заңдылықтарын ашып, мұғалiмдерге ұсынады. Өз 
пəнiн оқыту əдістерiмен əрбiр педагог жоғары деңгейде таныс 
болуы мiндеттi. 

Педагогика өз дамуында басқа ғылымдармен өзара, тығыз 
байланысқа түседi. Философия ғылымдары (диалектикалық жəне 
тарихи материализм, ғылымтану, əлеуметтану, этика, эстетика, 
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т.б.) педагогикаға тəрбие мағынасы мен мақсаттарын айқындап 
алуда, адам болмысы мен ойлаудың жалпы заңдылықтары ықпа-
лын дұрыс ескеруде жəрдемiн тигiзедi. Педагогиканың аса 
тығыз да тiкелей байланысы анатомия жəне физиология. Олар 
адамның биологиялық мəнiн түсiнуде тiрек қызметiн атқарып, 
жүйке жүйесiнің типологиялық ерекшелiктерiмен, жоғары 
жүйке қызметiнің даму жағдайларымен, бiрiншi жəне екiншi 
сигналдық жүйе жұмысымен, сезiм органдары, тiрек-қозғалыс 
аппараты, жүрек-тамыр жəне тыныс алу жүйесi қызметтерiмен 
таныстырады. 

Педагогика үшiн аса маңызды болған психиканың даму 
заңдылықтарын зерттеушi психология ғылымы. Психологиялық 
бiлiмдер негiзiнде педагогика əр адамның жан дүниесi мен 
қы лығында көзделген өзгерiстерге келтiрушi тиiмдi тəрбие 
жүйесiн құрады. Педагогиканың əрбiр бөлiмi психологияның 
сəйкес тарауларында өзіне тiрек болар бiлiмдердi табады: мы-
салы, оқу – ақыл-парасат дамуы мен танымдық үдерiстер 
теориясына жүгінеді; ал, тəрбие теориясы тұлға психоло-
гия сын пайдаланады жəне т.б. Осы ғылымдардың бiрiгуiнен 
(интеграция) педагогикалық психология жəне психопедагогика 
жарыққа келдi. 

Педагогиканың тарих жəне əдебиетпен, география жəне ан-
тропологиямен, медицина жəне экологиямен, экономика жəне ар-
хеологиямен байланыстары кеңеюде. Тiптi Жерден тыс өркениет 
жөнiндегi ғылымдардың өзi де педагогикалық мəселелерді тү-
сiнуге жəрдемiн тигiзiп отыр. Адам, оның тiршiлiк аймағы, 
адамдардың қалыптасуына ықпал жасаушы ғарыштық əсер лер 
бұл күнде бүкiл дүниеде қарқынды зерттелуде. 

Тəрбиеге байланысты жаңа ғылым салалары педагоги-
каның дəл жəне техникалық бiлiмдермен тоғысында қылаң 
бере бастады. Олар – кибернетикалық, математикалық, 
компью тер лiк педагогика, суггестология (гипноздық сендi-
румен жедел оқыту жүйесi) жəне т.б. Осы заманғы педагоги-
ка адам жөнiндегi басты ғылымдардың бiрi ретiнде ауқымды да 
қарқынды даму жолына түстi. 
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Педагогикалық зерттеу əдістерi

Педагогикалық зерттеу əдістерi – бұл педагог–зерттеушiлердің 
өз пəнi жөнiндегi бiлiмдердi жинақтау жəне топтастыру үшiн 
қолданатын жолдары мен тəсiлдерi. Əдістердi пайдалана отырып, 
зерттеушi тұлғаның тəрбие, оқу, бiлiм, даму, қалыптасу үде-
рiс терi мен олардың нəтижелерi жөнiндегi деректердi қолына 
түсi редi. Бiлiм топтастырудың көп əдістерi бар. Олар дың 
iшiнде дəстүрлi (эмпирикалық) жəне жаңа (эксперимен талды, 
теориялық) əдістер ажыралады. 

Дəстүрлi əдістер – бұл педагогика ғылымының бастапқы 
пайда болу дəуiрiнде қызмет еткен зерттеушiлерден бiзге дейiн 
мұра болып жеткен бiлiм топтастыру жолдары. Педагоги калық 
зерттеулердің дəстүрлi əдістерi қатарында танылғандары: ба-
қылау, тəжiрибе, дерек көздерiн зерттеу, мектеп құжат-
та рын талдау, оқушы шығармашылығы өнiмдерiмен танысу, 
əңгіме – сұхбат. 

Бақылау – педагогикалық тəжірибені зерттеудің ең жеңiл 
жəне көп тараған əдісi. Ғылыми бақылау – бұл таным нысанын, 
үдерiстер мен құбылыстарды табиғи жағдайда зерттеу үшiн ар-
найы ұйымдастырылған iзденiс əрекетi. Ғылыми бақылаудың 
басты өзгешелiктерi келесiдей: 1) мiндеттер анықталады, ны-
сан  дар белгiленедi, бақылаулар сұлбасы түзiледi; 2) алынған 
нəти  желер мiндеттi түрде хатталады; 3) қолға тиген деректер 
өңде ледi; 4) нəтижелер бұрынғы белгiлi болғандармен салы-
стырылады жəне басқа əдістер жəрдемiмен қайта тексерiледi. 
Тиiмдi болу үшiн бақылау ұзақ мерзiмдi, жүйелi, көптарапты, 
шынайы жəне ауқымды болуы қажет. 

Бақылау əдісінің маңыздылығын, оның жеңілдігі мен көп 
таралғанын айта отырып, оның кемшіліктерінің де болатынын 
ұмытпау қажет: бақылау арқылы педагогикалық құбылыстар -
дың астарлы, ішкі мəн-мағынасын толық ашылмайды, бұл 
бақылау барысында алынған ақпараттардың толық шынайлы-
лығын қамтамасыз ету мүмкін емес. Сондықтан бақылау көбіне 
зерт теулердің бастапқы кезеңдерінде басқа əдістермен бірге 
қолданылады.
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Тəжiрибе зерттеу – педагогикалық зерттеулерде ертеден қол-
данылатын əдістердің бiрi. Бұл əдіске байланысты танымдық 
iс-əрекеттердi жасай отырып, тəрбиенің тарихи байланыста-
рын тiктеймiз, оқу-тəрбие жүйелерiндегi жалпы жəне тұрақты 
құбылыстарды айырамыз. Осы əдістің жəрдемiменен нақты 
мəселелерді шешу жолдары талданады, жаңа тарихи жағдай-
ларда оларды қолдану жөнiндегi парасатты қорытындылар 
жасалады. Осыдан бұл əдістi «тарихи» деп те атайды. Тəжiрибе 
зерттеу əдісi жəне бiр – дерек көздерiн зерттеу немесе мұрағаті 
– əдісімен тығыз байланысты. Осы тəсiлмен ежелгi жазу ескер-
ткiштерi, заң акттерi, жобалар, көрсетпелер, есептер, баянда-
малар, съездер жəне конференциялардың материалдары мен 
қаулылары бiрегей ғылыми талдауға түседi. Көп жағдайда 
шығармашыл қызмет етiп жатқан педагогикалық ұжымдар жеке 
мұғалiм дердің озат тəжiрибесiн зерттеудi де осы əдіспен байла-
ныстырады. Осы əдіс пен зерттеудің нəтижесiнде жария етiлген 
озат тəжiри белер педагогика ғылымында жəне тəжірибесінде 
қалыптасқан көз қа растарды сынауға жəне бұрыннан қатаң жүйе-
ге түскен бағыт тарды өзгерте қарастыруға себепшi болды. 

Ғылыми педагогикалық зерттеулер оқу-тəрбие үдерісін бей-
нелеушi мектеп құжаттарын талдауды да маңызды əдіс дең-
гейiне көтердi. Мұндағы ақпарат көздерi – сынып журнал дары, 
жиналыстар мен отырыстар, хаттама кiтаптары, оқу дə рiстерiнің 
кестелерi, iшкi тəртiп ережелерi, мұғалiмдердің күн тiзбе жəне 
тақырыптық жоспарлары, конспекттерi мен сабақ сте но грам-
малары жəне т.б. Мектеп құжаттарымен таныса отырып, бала-
лардың денсаулығы жəне олардың үлгерiмi арасын дағы 
қатынасты, мұғалiмдердің жұмыс қабiлетiнің сабақ кес тесiне 
байланысын байқауға болады. Мектеп құжаттарын зерттеу, 
əлбетте, басқа əдістердi қолданумен қосарлана пайдаланылады. 

Оқушы шығармашылығы өнiмдерiн зерттеу əдiстерi. 
Оқушылардың өз бетiнше барша пəндер бойынша орындаған үй 
жəне сынып жұмыстары, əдебиет жəне тiл сабақтарында жаз-
ған шығармалары, өзiндiк рефераттары, қоғамдық жұмыс тарына 
байланысты есептерi, эстетикалық жəне техникалық iстерiнің 
нəтижелерi – тəжiрибелi зерттеушiге бала жан дүниесi мен оның 
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қызығулары жөнiнде мол да нақты деректер бередi. Баланың 
бос уақытында дайындаған өнiмдерi, қызығу шұғылданыстары 
да бала өмiрiн тануда маңызды рөл ойнайды. Оқушының жеке 
дара ерекшелiктерi, ұмтылыстары мен қызығулары, iске жəне 
өз мiндеттерiне қатынасы, ұқыптылығы, зерделiгi жəне басқа 
да қасиеттерi, оның iс-əрекет сеп-түрткілері (мотивы) аталған 
əдістi табысты қолдануға кең мүмкіндiк бередi. 

Бұл əдіс басқа барша тəсілдер сияқты мұқият жоспарлауды, 
орынды қолдануды, оны бақылау жəне əңгіме-сұхбат əдістерімен 
икемді ұштастыра білуді талап етеді. Сондықтан да ол көбіне 
бақылау немесе басқа əдістерді қолдануда ашық, айқын болма-
ған қажетті деректерге нақты түсініктеме беру үшін қосым ша құ-
рал ретінде қолданылады. Əңгіме-сұхбаттың нəтиже сенімді лігін 
көтеру үшін арнайы шаралар іске қосылады: 1) сұхбаттас тұл ға-
сын ескерумен ойластырылған əрі бұлжытпай іске асыры ла-
тын əңгіме жоспары түзіледі; 2) зерттеушіні қызықтырған сұрақ-
тар əртүрлі байланыстарға келтіріліп, санқырлы талқыла  нады;          
3) қойы латын сұрақтар сұхбаттасқа жағымды формада, бала -
ма лы түрде болуы шарт; 4) сұрақтар мен жауаптарда жағдай 
сипа ты орынды пайдаланылып, тапқырлық қабілетті керек 
етеді. Əңгіме жүргізу өнеріне ұзақ та шыдаммен үйрену қажет.

Педагогикалық зерттеулердегi жаңа инновациялық əдістер 
қатарына педагогикалық эксперимент, тестiлеу, анкеттеу, 
топтық жiктеу (дифференциация) жəне т.б. кiредi. 

Педагогикалық эксперимент – бұл дəл ескерiлген жағ-
дайларда педагогикалық үдерiстi қайта құрудың ғылыми 
негiзделген жолы. Эксперимент жолымен, оқу-тəрбие iстерiнде 
жаңа əдістер, тəсiлдер, формалар, жүйелер тəжірибеге есiк 
ашады. Мұндай зерттеулер тақырыбы мен мақсатына орай ұзаққа 
созылған немесе қысқа мерзiмдi болуы ықтимал. 

Эксперименталдық жобалардың сенiмдiлiгi эксперимент 
шарттарын ұстануға тəуелдi. Тексерiлетiн жағдаяттардан 
басқа шарттардың бəрi мұқият теңдестiрiлуi шарт. Педа гогтар 
өткiзе тiн эксперимент түрлері өте көп. Белгiленген мақ сатқа бай-
ланысты бұлар: 1) қалыпты педагогикалық құбы  лыс тарды анық-
тау үшiн қолданылатын нақтылау (констатирующий) экспери-
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ментi;  2) жаңа болжамдарды (гипотеза) байқастыруға арналған 
тексеру, айқындау экспериментi; 3) жаңа педагогикалық құбы-
лыстарды жариялау үшiн жүргізілетін жасампаз, қайта құрушы, 
қалып тастырушы эксперимент. 

Өткiзiлетiн орнына байланысты педагогикалық эксперимент -
тер табиғи жəне зертханалық болып бөлiнедi. Табиғи экспе-
римент жағдайында – ұсынылған болжамды тексеруге ар нал  -
ған ғылыми ойластырылған тəжiрибе оқу-тəрбие үдерi сiнің 
бары  сын өзгертпей жүргізіледi. Мұндай эксперимент зертхана-
лық деп аталады. 

Қазіргі заман педагогикасында ғылыми мақсатта да, күнделiктi 
тəжірибелік мүддеге орай да тестiлеу əдісi кең қолданылуда. 
Тестiлеу – қатаң бақылау астында баршаға теңдей мақсатты 
көздеген зерттеу əдісi. Бұл əдіс оқушылардың оқуы, тəрбиесi 
мен даму сипаттары жəне оларға байланысты нəтижелердi шы-
найы өлшемге келтiруге, педагогикалық үдерiстің қай дəрежеде 
өтiп жатқанын анықтауға мүмкіндiк бередi. Басқа əдістерден 
тестiлеудің айырмашылығы – дəлдiгi, қарапайымдылығы, жеңiл-
дiгi, автоматтанданзыру мүмкіндiгi.

Бастауыш мектеп мұғалімдері осы күнде үлгерім тестерін 
кең қолданып жүр. Бұдан басқа мектеп практикасында жүгіртіп 
оқу, жазу, қарапайым арифметикалық амалдарды анықтау үшін 
элементар ептілік тестері де пайдаланылады. Сауат жəне 
даму деңгейін нақтамалау тестері оқушының кемелденгенін, 
игерілген білім дəрежесін, барлық оқу пəндері бойынша 
ептіліктерін анықтауға көмегін тигізеді. Оқу бағдарламасының 
ірі бөлімдерін өтіп болғаннан соң көп шама сұрақтарды қам-
тыған қорытындылау тесті ұсынылады. Мұндай тестер екі 
түрде ажыралады: шапшаңдыққа жəне білім күшіне орай. 
Бірінші жағдайда оқушының барлық сұрақтарға жауап беруіне 
уақыт жетпейді, себебі, жылдам əрі шапшаң жауап беру ке-
рек; ал екінші жағдайда шапшаңдық талап етілмейді, керегі 
– білім тереңдігі мен орнықтылығы. Мектеп жасына дейінгі 
жəне бастауыш мектеп оқушыларына арналған тестер көбіне 
жеңілдетілген баламада келтіріледі.
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Тəрбие, бiлiм алу, оқу үдерістері ұжымдық (топтық) сипатқа 
ие. Оларды зерттеу үшiн көбiне белгiлi жоспармен түзiлген көп-
шiлiкке (массовый) сұрақ қою əдісi қолданылады. Мұндай са-
уалнама ауызша (интервью) немесе жазба (сауалнама) күйiнде 
жүргізіледi. 

Сауалнама жүргізу – арнайы түзiлген сауалнама жəрдемiмен 
көпшiлiк ақпаратын жинау əдісi. Педагогикалық тəжірибеде 
сауал наманиү əрқилы түрлері бар: өзiнше жауап түзу – ашық 
сауал нама, дайын жауаптардың бiрiн таңдау – жабық сауална-
ма, аты-жөнi көрсетiлуi қажет – атаулы сауалнама, аты-жөнi 
көр сетiлмейтiн – бүркемелі (аноним) сауалнама, толық жəне 
қысқартылған, дайындаушы жəне бақылау, т. б. сауалнамалары. 

Сыныптың iшкi қатынастарын талдауға мүмкіндiк беретiн 
топтық жiктеу (дифференциациалау, социометрлiк) əдісі кең 
қолданылуда. Мысалы, оқушыға: «Кіммен бірге...» (саяхатқа 
шығар едің?) т.б. сұраққа жауап беру талап етіледі. Əр сұраққа 
үш «таңдау» беріледі. Балалардың анкетада берген жауабына 
қарап отырып, сол баланың өзінің беделі жəне оның қатынасқысы 
келген балалардың сыр-сипатын анықтауға болады, яғни сы-
ныптағы əр баланың орны, рөлі жəне беделі жөнінде ақпарат топ-
талады. Сонымен, əртүрлі зерттеу əдістерiмен педагогтар тəрбие, 
оқу жəне бiлiм үдерісi қалай жүріп жатқанын талдайды, қолға 
түскен деректердi сараптайды, алынған қортындыларды ғылыми 
бiлiмдер жүйесiне қосады. Жеке дара алынған қай əдіс те сенiмдi 
қорытындыға кепiл бола алмайды. Сондықтан əдістер өзара бай-
ланыста пайдаланылады. Педагогикалық теория жəне тəжірибе 
деңгейi мен қолдануға түскен зерттеу əдістерiнің арасында тығыз 
тəуелдi байланыс жүреді. 

Өзіңiздi тексеріңiз

1. Педагогика ненi зерттейдi?
2. Педагогиканың мiндеттерi қандай?
3. Тəрбие жөнiндегi ғылым қай заманда пайда болған?
4. Педагогикалық ой-пiкiр қалыптасу кезеңдерiн анық таңыз?
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5. Я.А.Коменскийдің педагогика үшiн қызметi қандай болды?
6. Көрнектi орыс, батыс педагогтарынан кiмдердi бiлесiз?
7. Қазақ ғұлама педагогтарынан елеулiлерiн атап, олардың 

еңбектерiне сипаттама беріңiз.
8. Тəрбиенің əлеуметтiк жəне педагогикалық мəн-мағынасы 

қандай?
9. Нелiктен тəрбие тарихи сипатқа ие?
10. Оқу деген не?
11. Бiлiм мағынасын ашыңыз.
12. Тұлға дамуының мəнi неде?
13. Тұлға қалыптасуы дегендi қалай түсiнесiз?
14. Негiзгi педагогикалық бағыттарды атаңыз, олардың сипат-

тамасын беріңiз.
15. Педагогикалық жүйе, үдеріс, iс-əрекет ұғымдарына сипат-

тама беріңiз.
16. Педагогиканың барша ғалымдар жүйесiндегi орнын қалай 

түсiнесiз?
17. Педагогиканың басқа ғылымдармен негiзгi байланыс фор-

маларын атаңыз жəне оларға мысал келтiріңiз.
18. Қазіргі заман педагогика ғылымының құрылымы қан дай?
19. Жалпы педагогика мен жекелеген педагогика арасындағы 

айырмашылық неде?
20. «Педагогика» терминi орнына «андрогогика» терминiн 

қабылдауға көзқарасыңыз қандай?
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2-ТАРАУ
   

ДАМУДЫҢ ЖАЛПЫ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ

Жоспар:

Тұлғаның даму үдерісi
Нəсiлдiк жəне қоршаған орта

Даму жəне тəрбие
Табиғи сəйкестiк принципi

Iс-əрекет жəне тұлға дамуы
Даму нақтамасы

Тiрек конспект – сөздік

Адам – заттай жəне рухани, табиғи жəне əлеуметтiк, нəсiлдiк 
пен өмiрден игерiлген дүниелер бiрiлiгiнен қалыптасқан ойлау 
жəне сөйлеуге қабiлеттi, құрал-жабдық жасап, оны еңбек бары-
сында қолдануға икемдi тiршiлiк өкiлi.

Индивид (тек өкiлi) – тұлғалық жəне даралық дамудың 
алғышарты ретiнде көрiнген тұтастық қайталанбастығымен 
танылған психофизиологиялық қасиеттерге ие тек өкiлi – адам.

Тұлға (личность) – қатынастар мен саналы iс-əрекеттерге 
ара ласқан, өзiндiк таным мен дамуға қабiлеттi, қоғам мүшесi 
ретiнде əлеуметтiк мəндi бiтiстер, байланыстар, ұстанымдар мен 
принциптердi өз бойына сіңдiрген субъект – адам.

Даралық (индивидуальность) – тек өкiлi – адамның тұлғалық 
жəне психикалық ерекшелiгi. Бұл əрбiр тұлға – субъекттің тем-
пераменттiк жəне мiнез бiтiстерiнде, сезiмдiк, ақыл-сана жə-
не ерiктiк аймақтары мен қызығуларында, қажеттерi мен қабi-
леттерiнде көрiнiс бередi.
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Даму (развитие) – адам ағзасында, психикасында, ой-өрiсi 
мен рухани болмысы шеңберiнде сыртқы да iшкi, басқарымды 
да өзбетiнше жүріп жатқан ықпалдар себебiнен болатын сан дық 
жəне сапалық өзгерiстер мен сол өзгерiстердің нəтижесi.

Биологиялық даму – тəн-дене дамуы, морфологиялық, био-
химиялық, физиологиялық өзгерiстер.

Əлеуметтiк даму – психикалық, рухани (духовное), сана-се-
зiм дiк (интеллектуальное), əлеуметтiк (социальное) кемелдену.

Дамуға қозғау салушы күштер – қарама-қарсылықтар тай-
таласы (борьба).

Қарама-қарсылықтар – бiр-бiрiне тiкелей қайшы келген 
қажеттiктердің тоғысуынан болатын тайталас: «керек» – «қолым-
нан келедi», «бiлетiн» – «бiлмейтiн», «мүмкін» – «болмайды», 
«бар» – «жоқ» жəне т.б. 

Даму жағдаяттары (факторы) – нəсiлдiк, қоршаған орта, тəрбие.
Нəсiлдiк (наследственность) – балаға ата-анасынан өтетiн 

кейбiр қасиеттер мен ерекшелiктер, мысалы, сырттай белгiлер: 
де не құрылымы, шаш, көз, терi түстерi. Нəсiлдiктен берiлетiн 
қабiлеттер емес, тек нышандар (задатки) ғана.

Əлеуметтiк нəсiлдiк (социальная наследственность) – ата-
аналардың əлеуметтiк-психологиялық тəжiрибесiн игеруден 
қалыптасатын бiлiк (тiл, əдет, əрекет, қылық ерекшелiктерi, iзгi-
лiк-адамгершiлiк сапалары жəне т.б.).

Қоршаған орта – адамның дамуына тiкелей ықпал жа-
сап, қажеттi жағдаяттарды қамтамасыз етушi шынайы болмыс 
(табиғат, қоғам).

Алыс орта (дальняя среда) – қоғамдық құрылым, өндiрiстiк 
қа ты настар жүйесi, өмiрдің заттасқан тiршiлiк шарттары, өн-
дiрiстiк жəне əлеуметтiк үдерiстердің атқарылу сипаты жəне т.б.

Жақын орта (ближняя среда) – отбасы, тума-туыс, ағайын-
жекжат, достар.

Адам – тұлға, əлеуметтiк тiршiлiк иесi ретiнде – ең 
жоғары құндылық болып саналады, қоғамның барша дамуы сол 
құндылықты асыра түсу үшiн орындалып жатады.

Тəрбие (воспитание) – 1. Арнайы ұйымдастырылған əре кет -
тер жүйесiндегi мақсат бағдарлы тұлға қалыптастыру үдерісi.   
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2. Нə  сiл дiк пен қоршаған ортаның əсерiнен болатын келеңсiз 
бi тiс  тер дi белгiлi мөлшерде түзеп-реттеп барушы не гiзгi қыз-
мет-əрекет.

Қалыптастыру (формирование) – нəсiлдiк, орта, мақсат 
бағдарлы тəрбие жəне өз белсендiлiгiнің шынайы ықпал-əсер-
лерi нəтижесiнде адамның тұлғалық кемелге жету үдерісi.

Əлеуметтену (социализация) – адамның нақты замандағы 
нақты қоғамға, əлеуметтiк қауым мен ұжымдарға тəн құн ды-
лықтар, қалып-талаптар (нормы), ұстаным-нанымдар (уста-
новки) мен əрекет-қылық үлгiлерiн игерiп, əлеуметтiк байла-
ныс тарға келуi жəне əлеуметтiк тəжiрибенi қолдана бiлуi.

Табиғи сəйкестiк (природосообразность) принципi – адам 
табиғаттың ажырамас бөлiгi. Даму əр адамның тума, таби ғи 
мүмкіндiктерiн арқау етiп, оларға сəйкес орындалып баруы тиiс. 
Тəрбие табиғи жағдаяттардан алшақ, жасанды жолмен iске 
асуы мүмкін емес.

Iс-əрекет (деятельность) – 1. Тiршiлiктің жалпылама сипатын 
қам тыған қоғамдағы адам белсендiлiгi. 2. Адами тiршiлiктің фор-
масы əрi тəсiлi.

Белсендiлiк (активность) – iс-əрекеттің қарқынды əрi мүд-
делi орындалуынан болатын адам сапасы. Тұлға белсендiлiгi – 
бұл дамудың алғышарты ғана емес, нəтижесi де.

Даму желiсiн нақтамалу (нақтама) – оқушының даму деңгейi, 
сапа қасиеттерiн айқындаудың ғылыми əдістемесi.

Тестiлеу (тестирование) – тұлғалық сапаларды арнайы тап-
сырмалар жəрдемiмен зерттеу əдісi.

Адам дамуының негiзгi заңдылықтары мен жағдаят-тары:
– Адам дамуы – iштей себеп-салдарлы үдеріс, яғни əрбiр 

тұлғаның жандүниелiк қайшылықтары мен психофи-зиология-
лық ерекшелiктерiне тəуелдi.

– Адам дамуы оның əлеуметтiк жағдаяттарымен тiкелей бай-
ланысты, яғни қалыптасудағы тұлғаның сапа-қасиеттерi қорша-
ған орта (қоғам жағдайлары, тəрбие ықпалдары) əсерле рiнен 
өзге рiске түсiп отырады.

– Адам дамуы – өзiндiк белсендiлiктің нəтижесi, яғни тұл-
ғалық жетiлуге болған ниеттер мен iс-əрекетке, қатынастарға 
араласуға болған ұмтылыстардан.
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– Адам дамуы – жетекшi iс-əрекет қызмет типiне орай-
лас, яғни баланың нақты, белгiлi психикалық үдерiстер жəне 
психо ло гиялық ерекшелiктердің туындап, өзгерiп баруына се-
бепкер болады.

– Əрқилы жағдаяттардың əсерi адамның жас жəне жыныс-
тық, даралық ерекшелiктерiне байланысты.

– Адам дамуы көптеген жағдаяттардың (нəсiлдiк, орта, 
тəрбие, жеке белсендiлiк) бiрiге əсер етуiнің нəтижесiнде iске 
асып барады.

Жағдаят (фактор) – қандай да үдеріс, құбылыстың қозғаушы 
күшi, себебi, мəндi шарты.

Шарт (условие) – қандай да əрекеттi туындататын жағдай.
Макрошарттар – əрқилы елдерде жасайтын ауқымды адам-

дар тобына ықпал жасай отырып, жеке адамдар болмы сын 
айқындаушы жағдаяттар.

Мезошарттар – нақты адамдар қауымдастығының тiршiлi-
гiн қамтамасыз етушi шарттар мен жағдайлар.

Микрошарттар – жеке адамның тұрмыстық жағдайлары 
мен оны тiкелей қоршаған əлеуметтiк орта.

«Адам баласы туа естi 
болмайды. Естiп, көрiп, ұстап, 

татып, естiлердің айтқандарын 
есте сақтап қана естiлер 

қатарында болады. Естiген 
нəрсенi есте сақтау, ғибрат алу 

ғана естi етедi».
            А б а й
   

Тұлғаның даму үдерісi

Даму – адамның сандық жəне сапалық өзгерiстерiнің 
жүрісi мен нəтижесi. Даму нəтижесiнде адам биологиялық 
түр жəне əлеу меттiк тiршiлiк иесi болып жетiледi. Адамның 
биологиялық сипаты өз iшiне морфологиялық, биохимиялық, 
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физиологиялық өзге рiс тердi қамтыған тəн-дене дамуынан кө-
рiнедi. Ал əлеуметтiк даму оның психикалық, рухани, интел-
лектуал кемелденуiнен байқалады. 

Егер адам сана жəне өзiндiк санаға ие болып, өз бетiнше 
жаң ғыртушы iс-əрекет орындауға қабiлеттi болса, онда ол адам 
тұлға деп аталады. Адам тұлға болып туылмайды, ол қасиеттiк 
дəреже даму барысында қалыптасады. «Адам» ұғымынан өзге-
ше «тұлға» түсiнiгi – адамның қоғамдық қатынастар, басқа 
адам дармен араласу ықпалында қалыптасқан əлеуметтiк са па-
қасиеттерiн бiлдiредi. Тұлға ретiнде əрбiр адам əлеуметтiк жүйе-
де мақсат бағдарлы жəне ойластырылған тəрбие бары сында 
қалыпта  сады. Əрбiр тұлға, бiр жағынан, қоғамдық тəжiри  бенi 
игеру дең гейiмен, екiн шi жағынан, материалдық жəне руха-
ни құндылықтар қо рына қосқан қоғамдық үлесiмен таны лады. 
Тұлға болып жетiлу үшiн адам өзіне табиғаттан берiлген жə не 
өмiр мен тəрбие желiсiнде қалыптасқан iшкi қасиеттерiн нақ-
ты тəжірибелік қызметте аша бiлуi шарт. 

Адам дамуы – бұл өте күрделi, ұзақ мерзiмдi жəне қарама-
қайшылықты үдеріс. Бiздің ағзамызда болып жатқан өзгерiстер 
өмiр бойына ұласады. Ал адамның тəн-дене болмысы мен руха-
ни дүниесi əсiресе балалық жəне жасөспiрiм шақта қарқынды 
ауысуларға кезiгедi. Адамның дамуы сандық өзгерiстердің қа-
ра  пайым жиынтығы немесе төменнен жоғарыға бағытталған 
iлге рiлi қозғалыс тобы емес, бұл үдерiстiң өзіне тəн ерекшелiгi 
– сан дық өзгерiстердің тұлғаның физикалық, психикалық жə не 
рухани сапалық қасиеттерiне диалектикалық түрде өтiп, жаңала-
нуы. Бұл құбылыстарды түсiндiруде əртүрлі көзқарастар қа лып-
тас қан. Мамандардың бiр бөлiгi адамдардың дамуын кездей -
соқ, басқа руға келмейтiн өзiнше жүрісi бар деп пайымдаса, даму 
өмiр шарттарына тəуелсiз, сондықтан, туа берiлген күштерге 
байла нысты; адамның дамуын ешкiм, ешуақытта өзгертуi мүмкін 
емес, тағдыр белгiлейдi, осыдан қазақ «Маңдайына жазыл-
ған», – деп топшылайды. Ал басқа бiр зерттеушiлер тобының 
пайым дауынша: даму – бұл əуел бастан қозғалысқа қабiлеттi тiрi 
материя. Даму жолында көне жойылып, жаңа туындап барады. 
Өмiрге енжар икемдесушi жануарлардан адам өз дамуы үшiн 
қажеттерiн өз еңбегiмен жасай алатындығымен ажыралады. 
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Дамуды қозғаушы күш – қарама-қарсылықтар тайталасы. 
Қа рама-қарсылықтардың арқасында үздiксiз қайта жасалулар мен 
жаңғыртулар дүниеге келедi. Қарама-қарсылықтар – бұл өзара 
екi шекті күштердің бiр-бiрiне сиымсыздығынан туындай тын 
диалектикалық үдеріс. Адам қайшылықтарды iздеп немесе ойдан 
шығарып, əлектенуiнің қажетi жоқ, олар қадам сайын өмiр  лiк 
қажеттiктердің өзгеру салдарынан пайда болып отырады. Та би-
ғатынан адамның өзi де қарама-қайшылықты дүние болмысы. 

Қарама-қайшылықтар барша адамдардың дамуына ықпал 
жасаушы iшкi жəне сыртқы, жалпы (əмбебап), сонымен бiрге 
əр жеке адамға тəн – даралықты болып ажыралады. Адамның 
қарапайым материалдық жəне ең жоғары рухани қажет терiнің 
жəне оларды қанағаттандыру мүмкіндiктерi арасындағы қара-
ма-қайшылықтар əмбебап сипатқа ие. Iшкi қарама-қайшылықтар 
əр адамның өз болмысынан қанағаттанбауынан туындайды. 
Олар жеке-дара ниеттерде көрiнедi. Негiзгi iшкi қайшылықтар-
дың бiрi – жаңадан пайда болған қажеттiктер мен оларды iске 
асыру мүмкіндiктерiнің арасындағы алшақтықтар. Мысалы, 
оқушы лардың өз психикасы мен интеллект, əлеуметтiк деңгейiнің 
же тiмсiздiгiне қарамай, мүмкіндiктерi толысқан ересектер-
мен бiрге iс алып баруға ұмтылуы. «Қалаймын» – «қолымнан 
келмейдi», «бiлемiн» – «бiлмеймiн», «мүмкін» – «болмайды», 
«бар» – «жоқ» – мəңгi қарама-қайшылықтарды белгiлейтiн қосар-
лы ұғымдар. Адам дамуын зерттей отырып, ғалымдар даму жəне 
оның нəтижелерi – бiр жағынан, жəне оларға ықпал жасаушы 
себептер – екiншi жағынан, арасындағы заңдылықты байланы-
старды аңдатушы бiрнеше маңызды тəуелдiлiктердi ашты. 

Нелiктен кей адамдар өз дамуында өте биiк нəтижелерге 
жетедi, ал екiншi бiреулер – ондай мүмкіндiкке ие емес? Бұл үде-
рiстің жəне оның нəтижесi неге байланысты? Ұзаққа созылған 
зерттеулер осы сұрақтарға орай жалпы заңдылық ашты: адам 
дамуы iшкi жəне сыртқы жағдайларға тəуелдi. Iшкi жағдай лар 
– адам ағзасының физиологиялық жəне психикалық қасиет  терi. 
Сыртқы жағдайлар – бұл адамның қоршаған ортасы, ол жаса -
ған жəне дамыған аймақ сыртқы ортамен ықпалды араласу үдерi-
сiнде адамның iшкi мəнi өзгередi, жаңа қасиеттерi қалыпта-
сады, ал, бұл, өз кезегiнде, алдағы өзгерiстерге жол ашады. 
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Сонымен, адамның дамуы сандық жəне сапалық өзгерiстердің 
желiсi мен нəтижесi. Даму барысында адам тұлғаға айналып, 
сана мен өзiндiк сана, дербес жаңғыртушы iс-əрекет иесi болып 
жетi ледi. Дамудың қозғаушы күшi – қарама-қарсылықтар күресi. 
Адамның дамуы iшкi жəне сыртқы жағдайлармен анықталады. 

Нəсiлдiк жəне қоршаған орта

Дамудың қай қырлары адамның өзіне тəуелдi жəне қай та-
раптары сыртқы жағдайларға, жағдаяттарға байланысты? Да-
муды айқындаушы себептер тобы – жағдайлар деп аталады, 
ал сол қарапайым себептердің iшiндегi ең маңызды, мəндi се-
беп – жағдаят (фактор) деп аталады. Даму үдерісi мен оның 
нəтижесiне əсер етушi жалпы жағдайлар мен жағдаяттар қандай?

Белгiлi болғандай, адамның даму үдерісi мен оның нəтижесi 
үш өзектi жағдаяттардың бiрлiктi əрекетiмен жасалады, олар – 
нəсiлдiк, қоршаған орта жəне тəрбие. Негiзге «нəсiлдiк» деп 
ата латын адамның тума, табиғи ерекшелiктерi алынады. Нəсiл  дiк 
– бұл атадан балаға берiлетiн тұрақты сапалар мен ерекше  лiк  тер. 
Нəсiлдiктi тасушы – биологиялық ген (грек сөзі – туында  тушы). 
Ағза қасиеттерi табиғат жаратқан гендiк рəміз дерде өрнек телiп, 
белгiлi ақпарат күйiнде тiршiлiк өкiлi тəнiнде сақталаты нын жə-
не бiрден бiрге ауысып баратынын бүгiнгi ғылым дəлелдеп отыр. 
Генетика – адам дамуының нəсiлдiк бағдарлама құпияларын 
ашып, жариялады. Адамның нəсiлдiк бағдарламасы адамды 
адам кейпiнде танытатын жалпы, сонымен бiрге əрбiр адамның 
басқаға ұқсамас өзгешiлiгiн бiлдiретiн айрықша детерминант-
ты (себепті) жəне ауыспалы бөлiктердi өз iшiне алады. Нəсiлдiк 
бағдарламаның себепті бөлiгi адамзаттың ұрпақ жалғастыру 
жəне адам тегiне тəн нышандарды – сөйлеу, тiк жүру, еңбек iс-
əрекетi, ойлау, т.б.– қамтамасыз етедi. Атадан балаға адамның 
сыртқы белгiлерi: дене құрылысы, шаш, көз, терi түстерi – ау-
ысады. Қан тобы, резус-фактор, ағзадағы ақуыздардың əртүрлі 
бiрiгiмi қатаң генетикалық бағдарламаға тəуелдi түзiлген. 

Адамның жүйке жүйесi, мiнезi, психикалық үдерiстердің 
өту ерекшелiгi осы нəсiлдiк қасиеттер тобынан. Ата-аналар 
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тəнiнде болған жүйке жүйесiнің кемшiлiктерi, олардың арасын-
да психикалық күйзелiс, сырқаттар – патологиялық ауытқулар 
ұрпақ  тан ұрпаққа өтiп отырады. Сондай-ақ, қан ауырулары (гемо-
филия), қант диабетi, кейбiр эндокриндiк бұзылыстар, мыса-
лы – ергежейлiлiк нəсiлдiк сипатқа ие. Ұрпаққа ауыр зиян келтi-
ретiн жағдаяттардың бiр тобы – ата-аналардың алкагольдiк 
жəне нашақорлық зиянды əдеттерiненде болады. 

Нəсiлдiк бағдарламаның ауыспалы бөлiмi адамға тiршiлiк 
жағдайларының өзгермелi шарттарына икемдесiп баруына көме-
гiн тигiзедi. Нəсiлдiк бағдарлама жетiлдiре алмаған адамның 
сапа-қасиеттерi өмiр бойы жүріп жататын тəрбиемен толықтыры-
лады. Бағдарламаның бұл бөлiгiн əрбiр адам өз бетiнше дамыта 
алады. Осылайша табиғат əрбiр адамға өзiндiк даму жəне өзiндiк 
жетiлу жолымен өзiнің адамилық мүмкіндiктерiн iске асыруға 
жол ашады. Сонымен, тəрбие қажеттiгi адамға оның табиғатынан 
берiлген. Балалар өз ата-аналарынан ненi мұра етiп алады – ақыл 
əрекетiне дайын қабiлеттердi ме немесе қабiлеттердi дамыту 
үшiн қажет мүмкін болған нышандарды ма? Эксперименталды 
зерт теулерде топталған деректердi талдау бұл сұрақтарға нақты 
бiр жауап мүмкіндiгiн бердi: нəсiлдiктен өтетiн қабiлеттер 
емес, тек қана – нышандар. Əулетке өткен нышан кейiн дамуы 
да мүмкін немесе қолайлы жағдайлар болмаса, өшiп кетуi де 
ықти мал. Бəрi жағдайға байланысты: егер адамның нəсiлдiк ба-
стаулары нақ ты қабiлетке өту мүмкіндiктерiне кез болса жəне 
тұрмыс шарт тары, тəрбиесi, адам мен қоғамның қажеттерi орын-
ды үйлесiм тапса, нышан қабiлет деңгейiнен көрiнедi. 

Барша қалыпты адамдар табиғатынан өзiнің ақыл жəне та-
нымдық күштерiн дамыту мүмкіндiгiне ие, сонымен бiрге шек-
сiз рухани дамуға қабiлеттi. Жоғары жүйке қызметi тип терiн-
дегi айырмашылық ойлау үдерістерінің жүрісiн ғана өзгер туi 
мүмкін, ал ақыл-парасат əрекеттерi деңгейiне олардың еш қан-
дай əсерi жоқ. Солай да болса, бүкiл дүние педагогтары ны-
шандардың ақыл-ой қабiлеттерiнің дамуына кедергi де болаты-
нын айғақтайды. Мысалы, маскүнемдерден туған балалар дың 
бас миындағы енжар жасушалар, нашақорларда болатын ген дiк 
құрылым бұзылыстары, кейбiр нəсiлдiк психикалық сырқат -
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тар – қабiлеттердің орнығуына көп кедергi келтiредi. Шылымқор 
ата-аналардан туған балалар өкпе ауруына шалдыққыш келедi. 

Ақыл-ой əрекетiне негiз – жалпы нышандармен бiрге арнайы 
нышандар да ұрпақтан ұрпаққа берiледi. Белгiлi iс-əрекет тү ріне 
адамды қалыптастырудың бастауы осы арнайы нышандарда. 
Егер адамға қажеттi жағдайлар жасалса, арнайы нышандар ерте 
жастан-ақ белгiлi болады. Мұндай нышандар: əн-күй, сурет өнерi, 
математика, лингвистика, спорт жəне т.б. үлкен маңызға ие. 

Биологиялық нəсiлдiктен басқа адам дамуына үлкен ықпал 
жасайтын жəне бiр жағдаят – бұл əлеуметтiк нəсiлдiк. Осы 
нəсiлдiкке орай дүниеге жаңа келген адам өз ата-аналарынан 
жəне төңірегiндегiлерден олардың əлеуметтiк-психологиялық 
тəжi  рибесiн (тiл, əдет, мiнез бiтiстерi, адамгершiлiк сапалары, 
т.б). белсендi игеруге қабiлеттi. Əсiресе қызықтыратыны – мо-
ральдық нышандардың нəсiлдiкпен берiлуi. Көп заманнан берi 
адам туғаннан жауыз да, қайырымды да, мырза да, сараң да 
емес, – деген тұжырым қалыптасқан. Бала өз ата-аналарынан 
олардың моральдық сапаларын қабылдап – ұры не қарақшы бо-
лып өспейдi. 

Ендеше, нелiктен көп ғалымдар «туа жыртқыштық» теория-
сын ұстанады? Осыдан ғасырлар тұңғиығынан бiзге дейiн жеткен 
– «алма ағашынан ұзап түспейдi», – деген мақал əдiл ме? Бүгiнгi 
таңда ғалым педагогтардың көбi адамның iзгiлiк қасиеттерi 
биологиялық негiзге ие деген пiкiрге ойысып отыр. Адамдар 
қайырымды немесе ашулы, адал немесе өтiрiкшi, адамның жыр-
тқыштығы, қайырымсыздығы, ашкөздiгi табиғаттан берiлген 
(М.Монтессори, К.Лоренц, Э.Фромм, А.Мичерлик, т.б.).

Адамның тұлға болып жетiлуi əлеуметтену, яғни басқа адам-
дармен қарым-қатынасқа келу үдерісiнен, адамзат қоғамынан 
тыс рухани, əлеуметтiк, психикалық дамуы мүмкін емес. Мауг-
ли жөнiндегi аңыз-ертегiнi есіңiзге түсiріңiз. 

Нəсiлдiктен басқа адам дамуына үлкен ықпал қоршаған ор-
тадан. Орта – бұл даму жүріп жатқан шынайы болмыс, дүние. 
Тұлғаның қалыптасуына əрқилы сыртқы жағдайлар, солар-
дың iшiнде географиялық, əлеуметтiк, мектеп, отбасы жағдаят-
тары себепшi болады. Олардың кейбiреулерi белгiлi аймақтың 
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барша балаларына тиiстi болса (географиялық жағдаят), екiншi 
бiреу лерi – жасаған ортаға байланысты (айталық, қала немесе 
ауыл) ал үшiншi біреуi – кейбiр əлеуметтiк топтағы балаларға 
маңызды, төртiншi жағдаяттар – бүкiл халықтың жалпы жақ-
сарған өмiрiмен байланысты (соғыс жəне күйзелiс жылдары ең 
алдымен балалар қиыншылығын тудырады).

Араласу қатынастарына байланысты жақын жəне алшақ 
орта ажыралады. Педагогтарды көбiне қызықтыратыны əлеу-
меттiк жəне отбасы ортасы. Əлеуметтiк орта балалар үшiн алшақ, 
ұзақ орта есептелсе, ал отбасы – жақын ортаны құрайды. Бұл ор-
тада балалар ата-анасымен, туған-туысқандары, жекжаттарымен, 
достарымен қатынас түзедi. Үй iшiндегi тұрмыстық жағдаяттар 
нақты баланың дамуына ықпал жасайды жəне ол дамудан бiз 
ең алдымен баланың қай дəрежеде тамақтанатынын, сабақ 
жəне демалыс тəртiбiн, тəн-дене жəне ақыл-ой жүктемелерiнің 
қажеттi дəрежеде болуы, болмауын анықтаймыз. Қалыпты тəн-
дене дамуындағы қандай да ауытқу, ата-аналар мен мұғалiм дер 
үшiн баланың денсаулығына байланысты кейбiр жағдайлар-
дың қамтамасыз етiлмегенiнен хабар берiп, оны қалпына кел-
тiру үшiн шаралар қолдану қажеттiгiн бiлдiредi. «Əлеуметтiк» 
орта түсiнiгi қоғамдық құрылым, өндiрiстiк қатынастар жүйесi, 
өмiр дің материалдық шарттары, өндiрiстiк жəне əлеуметтiк үде-
рiстердің жүріс сипаты жəне басқа да жағдаяттарды аңдатады. 
Орта ның адам қалыптасуына ықпалы қандай? Қоршаған орта 
маңыздылығын барша дүние педагогтары мойындауда. Деген-
мен, сол ортаның ықпал дəрежесiн бағалауда əртүрлі көзқарас 
қалыптасқан. Дерексiзденген (абстракт) орта болмайтыны бел-
гiлi. Нақты қоғамдық орта, адамның нақты өмiр жағдайлары, 
оның отбасы, мектебi, достары болады. Осыдан алыс жəне жақ-
ын қоршаған орта неғұрлым қолайлы жағдайларды қамтамасыз 
ете алатын болса, соғұрлым адам өз дамуында жоғары деңгей-
лерге көтерiледi. 

Адам дамуының əсiресе балалық шағында отбасының маңызы 
орасан. Адамның алғашқы өте қажет даму жəне қалыптасу дəуiрi 
осы жастық шағына байланысты. Бала өзi туып өскен жəне 
дамыған отбасының дəл бейнесiн қайталайды. Оның қызығу-
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лары мен қажеттерi, көзқарастары, құндылықтар бағыты өскен 
отба сының сипатына тəуелдi. Осы отбасында баланың табиғи 
ны шан дарының дамуына материалдық жəне де басқа жағ дай лар 
жасалады. Тұлғаның адамгершiлiк жəне əлеуметтiк сапалары 
да – отбасыдан. 

Қазіргі күнде қай отбасы болсын, қиын кезеңдi басынан ке-
шiрiп жатыр. Ажырасқан некелер, бiр жағы кем отбасылар, əлеу-
меттiк кiрiптарлық пен жоқшылыққа ұшыраған балалар саны 
ұлғаюда. Отбасы дағдарысы, мамандардың пiкiрiнше, көптеген 
келеңсiз қоғамдық құбылыстардың, ең алдымен кəмелетке жет-
пегендер ортасындағы тəртiп бұзушылықтың басты себебiне 
айналып отыр. Елдегi құқық бұзушылардың басым көпшiлiгi 
14 пен 18 жас аралығындағы жасөспiрiмдер. Бұл қоршаған орта 
ықпалының керi кетiп жатқанын, онымен бiрге даму нəтижесiнің 
де төмендегенiн байқатады. 

Не маңыздылау – қоршаған орта ма, нəсiлдiк пе? Маман-
дар пiкiрi бөлiндi. Кей педагогтардың бағалауынша, барлық 
шарттар арасында ортаның ықпалы 80% құрайды. Екiншi бiр 
зерттеушiлердің есебiнде, керiсiнше, 80% даму – нəсiлдiктен. 
Негiзгi жағдаяттардың ақыл дамуына ықпалы жөнiнде ағылшын 
психологы Д.Шаттлеворт (1935 ж.) келесiдей қорытынды жа-
саған: – ақыл дамытушы жағдаяттардың 64% нəсiлдiк ықпалдан;

– 16% – отбасы жағдайлары деңгейiнің айырмашы-лығынан;
– 3% – сол отбасындағы балалардың тəрбие айырмашы-

лығынан;
– 17% – аралас жағдаяттардан (нəсiлдiктің ортамен бiрлескен 

əсерiнен).
Əр адам өзiнше дамиды. Сондықтан, əркiмге болатын нəсiлдiк 

жəне орта ықпалдары əрқилы. Ал ендi бұл себептердің қайсысы 
қаншалықты ықпал жасайтыны, олардың араласа қандай нə-
тижеге əкелетiнi көп жағдаяттарға тəуелдi. Олардың өлшемi, си-
паты дəрежесiн сандық көрсеткiшке келтiру тiптi мүмкін емес. 

Сонымен, адамның даму үдерісi мен оның нəтижесi үш 
басты жағдаяттардың – нəсiлдiк, қоршаған орта жəне тəрбие 
– бiр лiктi əсерiмен анықталады. Нəсiлмен берiлетiн қабiлет-
тер емес, тек нышандар ғана. Биологиялық нəсiлдiкпен бiрге 
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əлеумет тiк нəсiлдiк те болады. Осы жағдаяттан дүниеге жаңа 
кел ген адам ата-аналарының жəне төңірегiндегiлердің əлеумет-
тiк-психологиялық тəжiрибесiн, тiлiн, əдеттерiн, мiнез бiтiсте-
рiн, адамгершiлiк сапаларын, тағы басқаларды игередi. Адам-
ның дамуына нəсiлдiктен басқа қоршаған орта да мəндi ықпал 
жасайды. 

Даму жəне тəрбие

Нəсiлдiк пен қоршаған орта ықпалдары тəрбиемен қажеттi 
бағдарға келтiрiледi. Тəрбие – табиғаттан болған кемшiлiктер 
мен ортаның зиянды əсерлерiн «жөндейтiн» – басты күш. Осы 
тəрбиеге ғана байланысты қоғамға толыққанды тұлға келедi. 
Тəрбиенің тиiмдiлiгi оның мақсат бағдарлы, жүйелi болуымен 
бiрге кəсiби маманданған басшылықтан. Тəрбиенің нəтиже-
лі лігі оның адам санасына негiзделiп, жəне сол адамның өзiнің 
қаты суын талап етуiнде. Ал онымен бiр уақыттағы нəсiлдiк жəне 
орта ықпалы ырықсыз, санадан тыс жүріп жатады. Осы жайт-
тарға орай адамның қалыптасуындағы тəрбиенің рөлi, орны, 
мүм кін дiктерi айқындалады. Тəрбие күшi (тиiмдiлiгi) əртүрлі 
бағаланады, бұл бағалардың шектерi өте кең. Қолайсыз нəсiлдiк 
немесе қоршаған ортаның келеңсiз ықпалы басым болса, тəрбие 
нəтижесi мəнсiз, тiптi жоқтың қасы. Ал қолайлы жағдайларда – 
адам табиғатын өзгертiп, оны керектi бағытта қалыптастыруда 
бiрегей де ең күштi құрал тəрбие. «Бəрi тəрбиенің қолында», – 
деп жар салған педа гогикалық теория өзiн ақтамады. Тəрбиемен, 
əлбетте, көп нəрсеге жету мүмкін, бiрақ адамды толығымен 
өзгертуге оның күшi жетпейдi. Адамдар тағдырында тəрбиенің 
əрқилы үлесi бар: көзге көрiн бейтiн əсерден ең жоғары мүмкін-
дiктердi дамытуға дейiн. 

Орынды ұйымдастырылған тəрбиенің маңызды мiндеттерiнің 
бiрi – қабiлеттерi мен табиғи мүмкіндiктерiне сəйкес адамды 
дамыту жəне оның бейiмдiлiгi мен дарынын ашып, айқын дау. 
Табиғаттан берiлген нышандарға арқа сүйеген жағдайда ғана 
тəрбие қажет болған сапалардың дамуын қамтамасыз ете ала-
ды. Егер табиғи ерекшелiктер ескерiлмесе, тəрбие нəтижесiн 
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күту – босқа кеткен еңбек. Бұған жарқын мысалдар бар. Зерт-
теушi Н.И.Ладыгина-Котс өз сəбиiмен бiрге маймылдың бала-
сын қоса тəрбиелеудi жоспарлапты. Тамақ, режим, күтiм, ойын-
дар жəне тағы басқалар, яғни өмiрлiк шарттар екеуiне де бiрдей 
болған. Маймыл баласы сəбиге болған жағдайлардың бəрiнде 
теңдей жасаса да, адамға тəн болған бiрде-бiр психикалық сапа-
ны меңгере алмаған. Адам дамуына ықпал жасай отырып, тəр-
бие сол дамудың өзіне тəуелдi келедi, сонымен бiрге дамудың 
əр деңгейiнен жаңа бастаулар алып отырады. Осыдан даму мен 
тəрбиенің күрделi диалектикалық өзара қатынасы көрiнедi. 
Тəрбиенің тиiмдiлiгi баланың тəрбие ықпалдарын қабылдауға 
деген дайындық деңгейiнен байқалады. 

Адамдар тəрбие ықпалына теңдей түсе бермейдi. Əрқилы 
адам дар, əртүрлі жағдайлардағы тəрбиелiк ықпалдар күшiн əр -
түрлі қабылдайды. Тəрбиеге икемдiк əр балада əрқилы: кей бала -
лар жылдам əрi көп еңбектенбей-ақ тəрбие жолына түседi, ал 
екiн шi бiр балаларды көзделген мақсатта тəрбиелеу көп ең бек 
сарп етудi қажет етеді. Тəрбиелеушiлер тарапынан бола тын сыр т-
қы күштерге, яғни тəрбиеге қарсылық – соңғы нəтижеден күнi iл-
герi дерек бередi. Сондықтан, тəрбие үдерiсiндегi нақты жағ дай -
лар мен адамдар арасындағы қарым-қатынас үлкен маңызға ие. 

Тəрбиелiк ықпал күшi бiрнеше шарттар мен жағдайларға 
тəуелдi. Танымал педагог жəне психолог Л.С.Выготский (1896-
1934) тəрбие мақсаттары мен əдістерi тек қана баланың да-
мып жетiлген деңгейiне сəйкес болып қоймастан, баланың ендi 
жетiсетiн, «ең жақын даму» аймағына да сəйкес болу заңдылығын 
ашты. Мұндай деңгей екеу: 1) нақты даму аймағы, 2) жетiлуi қа-
жет даму аймағы. Бұл деңгейлердi келесiдей белгiлерiне қа-
рай анықтау мүмкін. Бiрiншi деңгейде бала тапсырманы өз 
бетiн ше орындайды, ал екiншi деңгейде оны өз бетiнше атқара 
алмайды, сондықтан оған ересектердің жəрдемi қажет. Жақсы 
тəрбие – бұл даму алдынан жүретiн тəрбие. Тəрбиенің мiндетi 
алдымен «жақындатылған даму өрiсiн» түзiп, оны кейiн «нақты 
даму алаңына» ауыстыру. Əрдайым тұлғаны қалыптастыратын 
да муды өз жетегiне алған – тəрбие. Мұндай тəрбие əлi пiсiп 
жетiлмеген, бiрақ тiктелу шағына түскен үдерiстерге бағыт та-
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лады. Балалардың мейлi тəн-денелiк, мейлi ақыл дамуы болсын, 
ешқай сын да шектен тыс асықтыруға, олардың iс-əрекетiн ойла-
стырмай, көлем жағынан көбейтуге жəне күрделендiруге болмай-
ды. Зерттеулердің көрсеткенiндей, жас балалардың көбi алты жа-
стан жүйелi оқуға қатысуына болады. Бiрақ бұл жаста бастаған 
оқу сабақтары ерекше ұйымдастыру, қажеттi қозғалыс, дем алу, 
тамақ тану жағдайларын қамтамасыз етудi талап етедi. 

Сонымен, адам дамуы тəрбиеге негiзделедi. Ол табиғат жəне 
қоршаған орта толтыра алмаған кемшiлiктердi түзейтiн басты 
күш. Тəрбиенің ықпалды болуы оның мақсат бағдарлылы ғы на, 
жүйе лiлiгiне, маманданған басшылығына тəуелдi. Бiрақ тəрбие 
мүмкіндiктерi кейбiр жағдайларда шектеулi болады. 

Табиғи сəйкестiк принципi

Адамның дамуында нəсiлдiк (табиғи) жағдаяттардың үлкен 
маңызға ие екендiгi ежелгi дүниеден-ақ белгiлi болған. Тəжірибеде 
ұдайы дəлелденiп келе жатқан бұл тұжырым уақыттардың 
өтуiмен педагогиканың тұғырлы жəне жетекшi қағидатына айнал-
ды. Бұл қағидат кейiн келе табиғи сəйкестiк принципi деп ата-
латын болды. Осы принцип адамға табиғаттың бiр бөлiгi ретiнде 
қарау қажет екенiн алға тартады, адамның табиғи күштерiн арқау 
етiп, бұларды оның дамуына пайдалануды ұсынады. Ежелгi 
дүние ғылымы адам тəрбиесiн табиғаттан бөле жүргізілетін iс 
деп тiптi де ойына алмаған. Көне Рим ораторы Цицерон: «Егер 
бiз табиғат iзiнен көсемге ергендей жүретiн болсақ, еш уақыт та 
да адаспаймыз» – деп ұрандаған. Ұлы Я.А.Коменский бiрнеше 
ғасырлардан кейiн ұмыт қалған табиғи сəйкестiк идеясын қайта 
көтерiп, оның тəрбиедегi маңызын ашып бердi. Тəрбиенің табиғи 
сəйкестiк принциптерi осы ұлы педагог-ғалымның «Ұлы дидак-
тика» кiтабында мейлiнше толық келтiрiлген. Я.А.Коменский 
тəрбиенің табиғи негiздемелерiн қадам-қадаммен ашып бердi. 
Олардың қай-қайсысы да жоғары мəн мағыналылығымен жəне 
ғылыми логикасымен ерекшеленедi. Төменде «Ұлы дидактика» 
кiтабынан келтiрiлген сiлтемелер мұның айғағы: 
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Табиғат ешнəрсенi өз мезетiнсiз iске қоспайды. 
Табиғат өз əрекеттерiн сапырылыстырмайды, əрқайсысын 
өз алдына, белгiлi тəртiпте орындайды.
Табиғат өзiнің əрқандай əрекетiн iшкi құрылым түзуден ба-
стайды. 
Табиғат қандай да қалыптастыру iсiн жалпыдан бастап, 
ерекшесiмен тамамдайды.
Табиғат секiрiс жасамайды, оның əрекетi бiрiздi iлгерiлеу.
Табиғат бастаған iсiн ақырына жеткiзбей тоқтамайды.
Табиғат əрқандай қарама-қарсылықтар мен зияндыларды 
мұқият айналып өтедi. 
Табиғат ешқашан жарамсызды пайдаланбайды.
Табиғат материяны формаға келетiндей етiп пайдаланады. 
Табиғат жеңiлден қиынға қарай қозғалыс жасайды.
Табиғат өзіне артық жүктеме алмайды.
Табиғат асықпайды, алға қарай жайымен iлгерілейдi.
Табиғат ешнəрсенi өзi пiсiп жетiлмей, сыртқа шығаруға 
асықпайды.
Табиғат əрдайым өзіне көмектеседi.
Табиғат барша затты тұрақты байланысқа келтiрген.
Табиғат заттардың сандық жəне сапалық қатынастары 
арасында теңдiк сақтайды.
Оқушының табиғатына тəн емес нəрсенің бəрi ол үшiн жат.
Мұғалiм табиғаттың үкiмшiсi емес, оның жəрдемшiсi; оны 
түзушi емес, жаңалаушы.
Я.А. Коменскийдің табиғи сəйкестiк принципiн Джон Локк 

қуаттап, əрi қарай дамытты: «Балалармен тəрбие қатынасына 
түскен əрбiр адам, олардың табиғатын мейлiнше зерттеп, тума-
дан берiлген нышандарын айқындауы, оларды қалай жетiлдiру 
жəне қалай пайдалану керек екенiн ойластыруы қажет». 

Осы принциптің əсерiне көзi жеткен И.Г. Песталоций бы-
лай дептi: «Қалаған ғылыми пəннің iзгi нəтижесi – адам табиға-
тын жетiлдiру, оны дамытып, мүмкін болған жоғары деңгейге 
көтеру. Ғылым дамуы емес, ал сол ғылымның арқасында адам 
табиғатының дамуы… қасиеттi мiндет. Сондықтан, адам таби-
ғаты ғылымға сəйкестендiрiлмей, керiсiнше, ғылым адам табиға-
тына икемдестiрiлуi тиiс».
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Ұзақ уақыт желiсiнде табиғи сəйкестiк принципi педагогика-
дан тыс, ұмыт қалды. Осы принципке қайта оралумен бас тауыш 
мектеп педагогикасы не ұтуы мүмкін? Бұдан бiздің ұта тынымыз 
– ең алдымен балалардың мүмкіндiктерiн түсiну. Бұл арқылы 
теңдестiрiлген оқушыларға арналған бiрдей мектеп бағ дар-
ламалары жəне мектеп пəндерiн игеру қабiлеттерi əртүрлі бол-
ған балалар арасындағы қайшылықтарды үйлес тiруге болады. 

Табиғи сəйкестiк принципiн жадыдан шығарудан көп ел-
дерде тəрбие дағдарысы өрiс алды. Оқушылар денсаулығының 
төмендеуiн, адамгершiлiктің керi кетуi жəне психикалық ауыт-
қуларды көзiмен көрген бұл елдердің педагогтары өз қателе-
рiн мойындаудан қорықпай, ғасырлар таңдауынан өткен дəс-
түрлi педагогикаға қайта мойын бұрды. Бұл жөнiнде немiс 
про фес соры Л.Гурлитт: «Денсаулық құнымен қолға енген 
мəде  ниет түкке де тұрмайды, ол мəдениетсiздiктен зиянды лау, 
өмiр сүруге пайда бермейтiн дайындықты өмiр мақсаты деп 
атауға бол майды. Бiзге мүгедек, таркеуделi, ақшамсоқыр, қа-
ны жетiмсiз, жүйкесi шаршаған, сондықтан да бос белбеу 
де ашу шаң адамдарды дүниеге келтiретiн бiздің тəрбиемiз 
түп тамырынан жойылып, халықтар өмiрiнен аласталуы 
тиiс». Бiздің елімізде бастауыш мектеп мерзiмiнің ұлғайтылуы, 
бағдарламалардың жеңiлдетiлуi – бала тəрбиелеудің сыналған, 
дұ рыс жолдары мен принциптерінің қайта тəжірибеге келуiнен 
іске асырылады. 

Сонымен, тəрбиенің мiндетi табиғатты түзету емес, оған жəр-
демдесу. Тəрбие үдерісін дұрыс ұйымдастыруды талап ететiн 
– Я.А.Коменскийдің «Ұлы дидактика» атты кiтабында жария-
ланған табиғи сəйкестiк принциптерi. Егер əрбiр педагог осы 
принциптер талаптарына орай қызмет етсе, тəрбиедегi қате-
кемшiлiктер азайып, ал оның нəтижесi əлдеқайда көтерiлер едi. 

Iс-əрекет жəне тұлға дамуы

Дамуға нəсiлдiктің, қоршаған ортаның жəне тəрбиенің ық-
па лына қосымша əсер ететiн аса маңызды жағдаяттардың бiрi 
– бұл тұлға iс-əрекетi. Iс-əрекет ұғымы қандай да өнімдік 
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жұ мысты орындау үшiн жасаған адам қимыл-қозғалыстары ның 
бəрiн аңдатады. 

Тарих тұңғиығынан iс-əрекет бабында небiр дана бақы-
лаулар бiзге дейiн жеткен: «Баланың немен жəне қалай шұғыл-
данатынын айтсаң, оның қандай адам болып жетiлетiнiн ай-
тып беремiн»; «Қаңғыбас болғанның ешқайсысы да дегенiне 
жете алмаған»; «Қанша тер төксең – сонша емерсің»; «Адам өз 
бақытының ұстасы»; «Ерте тұрғанның ырысы артық»; «Еңбе-
гiне қарай – сый-сияпаты»; «Өнерiлiнің қолы гүл» т.б. Даму 
нəти желерi мен iс-əрекет қарқындылығы арасында тiке лей 
байланыс болатыны айдан анық. Бұдан даму үдерiсiнiң жəне 
бiр жал пы заңдылығы ашылады: оқушы неғұрлым белгiлi са-
лада көбiрек iс-əрекет жасаса, оның сол саладағы даму дең-
гейi соншама жо ға ры келедi. Əлбетте, бұл заңдылықтың шексiз 
қолданыла беруi мүм  кін емес. Ол жағдай əрбiр адамның қабi-
лет терiне, жасына, iс-əрекет тің өзiнің қарқындылығы мен 
ұйымдасуына тəуелдi келедi. 

Iс-əрекет барысында адамның жан-жақты жəне бiртұтас 
тұлғалық дамуы жүріп жатады, оның қоршаған дүниеге көз-
қарас, қарым-қатынасы қалыптасады. Таңдалған iс-əре кет көз-
делген тұлғалық қасиеттердің қалыптасуына ықпал етуi үшiн 
оны қажеттi деңгейде ұйымдастыру жəне келелi бағдар  лап оты-
ру қажет. Бұл тəрбие тəжірибесінда өте күр делi iс. Өкiнiш ке 
орай, көп жағдайларда осы күрделiлiк даму мүм кіндiктерiн шек-
тейдi; кейде тəрбиеленушiлер ең қажеттi болған жағдаят тарға 
– қоғамдық, еңбек, таным əрекет терiне белсендi араласа ал май, 
енжар бақылаушы күйiнде қа лып, дайын ережелердi жаттаудан 
ары өте алмайды. 

Балалар мен жасөспiрiмдердің iс-əрекеттерiнің негiзгi 
түрлері – ойын, оқу, еңбек. Бағдары бойынша iс-əрекет та-
нымдық, қоғамдық, спорттық, көркем өнерлiк, техникалық, 
кəсiптiк, құмарлық (гедоникалық) болып ажыралады. Барлық 
жастағы оқушылардың iс-əрекеттерiнің ерекше түрі – тiлдесу, 
қатынасу (ортақтасу).

Iс-əрекет сипаты бойынша белсендi (актив) жəне енжар (пас-
сив) болуы мүмкін. Тiптi, кішкентай ғана сəбидің өзi белсендi 
тiршiлiк иесi болып көрiнгендi қалайды. Ол жасына қарамай, 
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үлкендерге, қатарына қандай да талаптар қояды, төңірегiндегi 
кiсiлерге, заттарға, болып жатқан оқиғаларға өз қатынасын бiл-
дiруге тырысады. Уақыттың озуымен қоршаған орта жəне тəр-
биенің ықпалы арқасында белсендiлiк көтерiлуi де мүмкін, кейде 
төмендеуi де ықтимал. Мысалы, адам көп жұмыс iстеуi мүмкін, 
бiрақ iске құлықсыз, көңілi құламай, орындауы қалай бол-
са, со лай – енжар. Əлбетте, мұндай iс-əрекет ада мды жоғары 
нəтиже лерге жеткiзбейдi. Дамудың тиiмдi болуы iс-əрекеттің 
белсендiлiгiне, көңіл-күй жарасымдылығына тəуелдi. Адам 
таңдаған iсiне жан-тəнiмен кiрiсiп, өзiндегi бар мүмкіншiлiк-
тердің бəрiн iске жұмылдырып, өзiн кемелденген тұлға ретiнде 
көрсете бiлуi қажет. Мұндай қызмет адамға қанағат лəззатын 
əкелiп, шабыт пен қуаттың көзіне айналады. Сондықтан да, iс-
əрекеттің маңыз дылығы оның өздiгiнен ғана емес, сол əрекетте 
көрiнетiн тұлға белсендiлiгiнің деңгейiне байланысты. 

Белсендiлiк оқу барысында шəкiртке тезiрек жəне табы-
сты əлеуметтiк тəжiрибе топтауға мүмкіндiк бередi. Оның 
қа   рым-қатынас, тiлдесу қабiлеттерiн дамытады, қоршаған 
бол     мысқа деген көзқарасын қалыптастырады. Баланың ақыл-
парасат дамуын танымдық белсендiлiк қамтамасыз етедi. Бұл 
үшiн балаға танымдық мəселелердi шешуiмен бiрге игерiлген 
бiлiм дердi тəжірибеде қолдану қажеттiгi де тəн болуы тиiс. 
Себебi еңбектегi белсендiлiк тұлғаны өзiнің рухани жəне адам-
гершiлiк дүниесiн тез арада жəне тиiмдi қалыптастыруға ынта-
лындырады, оны көп жəне нəтижелi еңбектенуге бағыттайды. 

Белсендiлiктің барша көрiнiстерiнің негiзiнде бiр ғана тұ-
рақты дерек көзi – қажеттiк орын алған. Адам қажеттiк те-
рiнің көп түрлілiгi оларды қанағаттандыру үшiн қолданы ла тын 
iс-əрекеттердің де сан қилылығын туындатады. Өсiп келе жат-
қан адамға белсендiлiктің пайдалы бағыттарын көрсетiп, алдам-
шы қырларын мейлiнше бəсеңсiту – педагогтар үшiн тұрақты да 
өте күрделi мiндет. Күрделiлiгi – адамның жеделдете кемел денуi 
дəуiрiнде iс-əрекет қажеттерi мен сеп-түрткілер (мотивтерi) өте 
қозғалмалы жəне ауыспалы келедi. Сондықтан, əртүрлі жас саты-
ларында iс-əрекет түрлері ауысып баруы шарт. Жалпы мектептiк 
тəрбиенің өзгерiстер iзiмен үлгере орындалуы өте қиын, со-
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лай да болса, əрқандай тəрбиелiк iс мезетiнен бiр де кешiкпей 
жүр гізiлiп, келеңсiз салдардың алдын алып отыруы қажет. 

Əрбiр адамның өзiндiк белсендiлiгi оның қабiлеттерi мен 
дарынының дамуы жəне табыстарға жетуiнің мiндеттi кепiлi. 
Оқушы тəрбиесiмен қандай да бiр ғажайып тəрбиешi шұ ғыл-
данбасын, оқушының өз əрекет ықыласы болмаса, ешқан  дай 
нəтиже болуы мүмкін емес. К.Д.Ушинский пiкiрiнше, бала өзi 
оқуы тиiс, ал педагогтың қызметi оған игерлуi қажет мате-
риал ды ұсынып бару, оның оқу үдерісін басқару. Осыдан, 
дұ рыс қойылған тəрбиеде оқушы педагогикалық ықпалдың 
тек ны саны ғана емес, ол сонымен бiрге өз тəрбиесiн белсендi 
өз қолына алған – субъект. 

Iс-əрекет сияқты тұлға белсендiлiгi де таңдамалы сипатқа ие. 
Тұлғаның дамуы кез келген əсерден болмайды, солардың iшiнде 
адамның өз қажетiне сай келген, оның тұлғасына жарасым-
ды болған, шынайы болмысқа деген оның жеке көзқарастарына 
сəйкес ықпал болса ғана, бала дамуы қарқынды жүреді. 

Тұлғаның белсендiлiгi дамудың тек алғышарты емес, оның 
нəтижесi де. Қоғамдық белсендi, ынталы, шығармашыл жəне 
өзi мен төңірегiндегi қатысқан адамдардың бəрiне бiр дей 
жақсылық пен қуаныш беретiн тұлға қалыптастырушы тəрбие 
ғана əрдайым өз мақсатына жетiп отырады. Саналы, педаго-
ги калық сынақтан өтiп, ұйымдастырылған оқушы iс-əрекетi 
бел сендiлiктің қай түрін де қамтамасыз ете алады. Өсiп келе 
жатқан адамға толық iс-əрекет мүмкіндiгiн ашып беру, өз күш-
қуатын белсендi қолдануға қажет əрекет тəсiлдерiмен қару-
лан дыру, тұлғалық ерекшелiктердi жете зерттеу жəне əр тұл-
ғаның болмысындағы табиғаттан берiлген нышандар мен 
дарындылықты мейлiнше жайып салу – əрбiр тұлғаның даму 
үде рісін ақылгөйлiкпен бағыттаушы ұстаз-педагогтың өз ар-
намысы мен қоғам алдын  дағы борышы. Сонымен, оқушы да-
муының маңызды жағ даяттарының бiрi – оның меншiктi өз 
əрекет – қызметi. Мұғалiм қаншама жақсы бола берсiн, өз 
үстiнде еңбектенбеген оқушы көздеген мақсатына жете алмай-
ды. Əрқандай iс-əрекет оқушы ықыласымен орындалып, шарт-
ты түрде белсендi болуы қажет. Орындаған iсiнен шəкiрт лəз  зат 
жəне қанағат алуы керек. Белсендi iс ешқашан шаршатпайды. 
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Даму нақтамасы

Педагогикалық тəжірибеде оқушының даму деңгейiне бай-
ланысты жетiстiктердi дер уақытында зерттеп тұру қажеттiгi 
күннен-күнге үлкен маңызға ие болуда. Бұл қажеттiк тұлғаның 
қалыптасу үдерісін тиiмдi басқару үшiн, ондағы жүріп жатқан 
өзгерiстердің тереңдiгiн, қарқыны мен ерекшелiктерiн бiлу ке-
ректiгiнен туындаған. К.Д.Ушинскийдің: «Егер педагогика адам-
ды барша тараптан тəрбиелегiсi келсе, онда ол сол адамды ең 
алдымен жан-жақты бiлуi шарт», – деп өз уақытында нақтама-
ның нақты оқу-тəрбие үдерiсiндегi маңызын баса көрсеткен. 

Нақтама (диагностика) – зерттелушi нысан немесе үдеріс 
жөнiндегi ақпараттарды күнi iлгерi алудың жалпы тəсiлi. 
Педагогикалық даму саласындағы нақтаманың мəн-мағы на-
сы, медицинадағы сырқатты күнi бұрын анықтаумен бiрдей. 
Нақ  тама жолымен тəрбие үдерiсiндегi қандай да өзгерiстердің 
белгiлерi мен себептерi, оның сипаты анықталып, ол тəрбиенi 
болашақта дұрыс жолға келтiрудің жоспарына негiз бередi. 
Дұрыс орындалмаған нақтама барлық еңбектi зая етiп, алдағы 
тұр ған мақсатқа жетудің кедергiсiн азайтпақ түгiл, оны асқын-
дырып жiбередi. Сондықтан да, даму желiсiн нақтамалау жоғары 
мамандық пен жауапкершiлiктi талап ететiн өте маңызды 
тəжірибелік iс. 

Оқушының тəн-дене дамуын нақтамалау қиындық тудыр-
майды. Бұл үшiн бүкiл дүниежүзiнде жалпы жəне айрықша 
сапалардың даму дəрежесiн өлшестiрушi ерекше тестер (нұс-
қау-көрсетпелер) қолданылады. Берiлген тапсырманы орында-
уына қарай оқушының қажеттi деңгейге, тəн-дене дамуындағы 
нақты өлшемдерге сəйкестiгi анықталады. Алынған деректер жас 
мүмкіндiктерiмен салыстырылады. 
Рухани, əлеуметтiк дамуды нақтамалау үлкен қиындық 

тудырады. Бұл мақсатта қолданылатын əдістемелер əзiрше 
күрделi, қорытынды дəлдiгiн қамтамасыз ете бермейдi. Нақтама 
анықтаудың сенiмiдiлiгiн көтеруге орай кешенді тексерiстер, 
антро пометриялық, əлеуметтiк жəне психологиялық деректер 
жинақ талып, өзара салыстырылады, ал бұл үшiн арнайы жаб-
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дықталған клиникалар мен зертханалар, дайындықты маман дар 
қажет. Нақты педагогикалық тəжірибеде мектеп психологтары 
мен мұғалiмдерi тұлғаның жекеленген қасиет-сапала рын анық -
тауы мүмкін, бiрақ мұндай зерттеулердің нəтижесiне не гiздеп, 
даму құрылымдарына жалпы баға берiп болмайды. 

Оқушылардың дамуындағы кейбiр ерекшелiктердi анықтау-
дың қарапайым əдістерiн үйренiп алу кəсiби педагогикалық дай-
ын дықтың аса маңызды шарты. Бастауыш мектеп мұға лiмде  рiн 
аса қызықтыратын жəйттер – оқушы-лардың ақыл-ой əрекеттерiн, 
мiнез-құлық сеп-түрткілерiн, қажетсiну дең  гейiн, көңіл-күй ша-
бытын, əлеуметтiк бiтiстер дамуы мен т.б. маңызды сапаларын 
күнi iлгерi байқастыру. Аталған сапаларды зерттеудің кең тараған 
əдісi – бұл тестiлеу. Мұғалiмдердің өз қызметтерiнде пайдала-
нуы үшiн алты жасар балалардың ойлау қабiлетiн нақтамалауға 
жəрдемiн тигiзер тестердi үлгi ретiнде ұсынып отырмыз: 

1. Қай жануар үлкенiрек – жылқы ма, ит пе?
Жылқы = 0, қате жауап = – 5.
2. Күндiз оқимыз , ал түнде… ?
Ұйықтаймыз = 0, ойнаймыз, сабақ оқимыз жəне т. б. = – 3.
3. Күндiз жарық, ал түнде …?
Қараңғы = 0, қате жауап = – 4.
4. Аспан көк, ал шөп …?
Жасыл = 0, қате жауап –4.
5. Алма, алмұрт, шие… бұл не?
Жемiс = 1, қате жауап –1.
6. Нелiктен адамдар өтетiн жолда қызыл бағдаршам жанады?
Сақтандыру үшiн, т. т. = 0, қате жауап –1.
7. Сағат неше? (қағаз сағатта: жетiге 25 мин. қалды, 5 мин. 
кем, он екiге 5 мин. қалды).
Жақсы көрсетiлген = 4, бiр ғана уақыт көрсетiлген = 3, 
бiлмейдi = 0.
8. Мəскеу, Алматы, Астана деген не?
Қалалар = 1, станциялар = 0, қате жауап = – 1.
9. Кiшкентай сиыр – бұзау, кiшкентай ит…, кiшкен   тай қой…?
Күшiк, қозы = 4, екеуiнің бiреуi = 0, қате жауап = – 1.
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10. Ит мысыққа не тауыққа ұқсай ма? Несiмен ұқсайды?
Мысыққа (бiр белгiсi жеткiлiктi) = 0, мысыққа (ұқсас белгi 
келтiрмей-ақ) = 1, тауыққа = – 3.
11. Автомобильдерге тежеуіш неге керек? 
Екi себеп (таудан түскенде, тоқтау үшiн жəне т.б.) = 4, бiр се-
беп = 0, қате жауап = –1. 
12. Балға мен балта несiмен ұқсас? 
Екi ұқсастық = 3, бiр ұқсастық = 2, қате жауап = 0.
13. Жолбарыс пен мысық несiмен ұқсас?
Екi ортақ белгi = 3, бiр ұқсастық = 2, қате жауап = 0.
14. Шеге менен винт немен ажыралады?
Винттің тiлiмi бар = 3, винттің гайкiсi бар = 2, қате жауап=0.
15. Футбол, волейбол, суда жүзу – бұл …? 
Спорт (дене шынықтыру) = 3, ойындар (жаттығу, жарыс) = 2, 
қате жауап = 0.
16. Қандай автокөлiктердi бiлесің?
Үш жол көлiгi жəне ұшақ не корабль = 4, жəрдемдесу мен жа-
уап = 2, қате жауап = 0.
17. Кəрi жас адамнан қалай ажыратылады?
Үш белгi = 4, бiр не екi ерекшелiк = 2, қате жауап (таяғы бар, 
шылым шегедi) = 0.
18. Адамдар неге спортпен шұғылданады?
Екi себеп = 4, бiр себеп = 2, қате жауап = 3.
19. Нелiктен сабақтан қашу жаман?
Дұрыс жауап = 2, қате жауап = 0.
20. Нелiктен хатқалтаға марка жабыстыру керек?
Тасудың төлем ақысы = 5, айыппұл төлемес үшiн = 2, қате жа-
уап = 0.
тест нəтижесi – жеке сұрақтарға берiлген балл қосындысы. 
Нəтижелердің топтастырылуы (классификациясы): 
Өте жақсы…+ 24 жəне одан жоғары
Жақсы… + 14 + 28 дейiн
Қанағаттанарлық… + 0 + 13 дейiн
Жаман… – 1 –10 дейiн
Өте жаман… – 11 – одан төмен.
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Өзіңiздi тексеріңiз

1. Тұлға дамуы деген не?
2. Дамудың қозғаушы күштерi не?
3. Iшкi жəне сыртқы қарама-қарсылықтар деген не?
4. Қай кезде адам тұлға аталады?
5. Тұлға дамуына себепшi жағдаяттар қандай?
6. Нəсiлдiк деген не?
7. Нəсiлдiк белгiлер неден көрiнедi?
8. Атадан балаға мұра нəсiлдiк қандай?
9. Нышан деген не? Ол ұрпақтан ұрпаққа өте ме?
10. Балаға өтетiн арнайы нышандар қандай?
11. Iзгiлiк, əлеуметтiк сапалар нəсiлдiктен берiле ме?
12. Қоршаған орта деген не?
13. Тұлғаның дамуына жақын ортаның ықпалы қандай?
14. Тəрбиемен адамды толық өзгертуге болады ма?
15. Тұлға дамуына тəрбие ықпалы қандай?
16. Табиғи сəйкестiк принципінің мəнi қандай?
17. Тұлға дамуына iс-əрекет əсерi қаншама?
18. Оқушы iс-əрекетiнің негiзгi түрлері қандай?
19. Даму жəне жеке белсендiлiк ара қатынасын ашыңыз.
20. Даму нақтамасы деген не? Ол қалай орындалады?
21. Негiзгi даму заңдылықтарын атап, түсiндiрiп беріңiз.
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3-ТАРАУ

БАСТАУЫШ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ
ЖАС ЕРЕКШЕЛIКТЕРI

Жоспар:

Жастық кезеңдер ретi
Мектеп жасына дейiнгi балалардың дамуы
Кiшi мектеп жасындағы балалардың дамуы

Даму теңсiздiгi
Жеке-дара ерекшелiктердi ескеру

Тiрек конспект-сөздік

Жас кезеңдерiне бөлу (периодизация) – Жас ерекшелiктерiн 
айыру.

Жас ерекшелiктерi (особенности) – Нақты өмiр сатыла-
рына тəн анатомиялық-физиологиялық жəне психикалық сапа-
қасиеттер.

Жас кезеңдерi – 1. Сəбилiк (өмiрдің алғашқы бiр жылы).        
2. Мектеп алды дейiнгi жас (1 жастан 3 жасқа дейiн). 3. Мектепке 
дейiнгi жас (3 жастан 6 жасқа дейiн). Бұл аралықта а) кiшi мек-
тепке дейiнгi жас (3-4 жас), б) орта мектепке дейiнгi жас (4-5 жас), 
в) үлкен мектепке дейiнгi жас (5-6 жас). 4. Кiшi мектеп жасы  (6-
10 жас). 5. Орта мектеп жасы (10-15 жас). 6. Жоғары мектеп жасы 
(15-18 жас). 

Жас ерекшелiктерiн есепке алу (учет) – Негiзгi педагогика 
принциптерiнің бiрi.

Акселерация – Балалық жəне жасөспiрiмдiк жастағы тəн-
дене жəне кей жағдайлардағы психикалық сапалардың шектен 
тыс қарқынды дамуы.
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Ретрадация – Келеңсiз нəсiлдiк аурулар мен қолайсыз эко ло-
гиялық жағдайлардың əсер етуiнен болатын баланың тəн-дене, 
рухани дамуының кешеуiлдеуi.

Жастық даму заңдылықтары – 1. Жастық шақта адамның 
тəн-дене дамуы тез əрi қарқынды жүріп жатады. 2. Тəн-дене да-
муы бiр  келкi болмайды, бiр кезеңде жылдам дамыса, екiншiде 
– тым баяулап кетедi. 3. Адам денесiнің əрбiр ағзасы өзіне тəн 
қар қынмен дамып барады, тұтастай дене бөлiктерiнің дамуында 
тең дестiк пен сəйкестiк болмайды. 4. Адам жасы мен оның рухани 
дамуы өзара керi тəуелдiлiк байланыста (обратнопропорциональ-
ная зависимость). 5. Адамның рухани дамуы бiрде қарқынды, же-
дел болса, əлде бiр жағдайда баяу болады. 6. Даму барысында кей-
бiр психикалық сапа-қасиеттер мен мүмкіндiктердің қалыптасуы 
үшiн тиiмдi жас кезеңдерi (сентизивные периоды) болады.

Жеке бас (индивидуальные) ерекшелiктерi – Баланың түй-
сiну, қабылдау, ойлау, ес, қиял, қызығу, бейiмдiлiк, қабiлет, тем-
перамент, мiнез бiтiстерiндегi өзiндiк сапа белгiлерi.

Мектепке дейiнгi жас кезеңнің соңына қарай – 1. Қоғамдық 
мəн дi iс-əрекетке ұмтылыс байқалады. 2. Өз əрекет қылығын 
бас   қару қабiлетi дамиды. 3. Қарапайым қорытындылау ептiлiгi 
қалып  тасады. 4. Тiлi жетiледi. 5. Басқалармен өзара байланыс, 
бiр лiктi iс-əрекетке түсе алады.

Бастауыш мектеп оқушыларының психика-педаго гика-
лық ерекшелiктерi – 1. Жүйке жүйесi жетiле түседi. Психикасы 
жедел дамуға келедi. Тежелу кемде де, қозуы күштi. 2. Танымдық 
iс-əрекетi тiкелей оқумен байланысты. 3. Қабылдау тұрақсыз, 
ұйым   даспаған, көрнекi қызығушылық басым. 4. Зейiнi ырықсыз, 
тұрақ  тылығы кем, шектелген. 5. Ойлауы бастапқыда көңіл шар-
пуы (эмоция) мен бейнелi негiзде, кейiн дерексiз (асбстракция) 
– логи калық кейiпке келе бастайды, тiл дамуымен бiр ге жүреді. 
6. Есi (память) қызықты, нақты, жарқын материалға бейiмдеу, 
көрнекi-бейнелi сипатқа ие. Есiн толығымен қажетiне пайдала-
нып, оқу мiндеттерiн атқаруға қолдана алмайды. 7. Кiшi мектеп 
жа сы iзгi лiк, адамгершiлiк сапаларды баулуға ең қолайлы кезең. 
8. Өзiн-өзi мақтау мен басқалар мадағын жақсы көредi. 9. Ой-
көңіл дүниесi сырт тай əрекет-қылығынан анық көрiнедi. 10. Бала 
еңбегiн ойын үдерісiмен байланыстыра ұйымдастырған ұтымды.
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Мектеп жасына жеткен бала өзiнің осы 
кезеңдегi сапа-қасиеттерiмен бұған дейiн 

мүмкін болмаған қандай да жаңа оқу айналы-
мын бастауға қабiлеттi. 

   
Л.С. Выготский

Жастық кезеңдер ретi

Тəн-дене, сондай-ақ ақыл дамуы адамның жастық кезеңдерiмен 
тығыз байланыста екендiгi ежелгi дəуiрден белгiлi болған. Бұл 
өзінен-өзi айқын шындық дəлелдi қажет етпейдi: адам неғұрлым 
ұзақ өмiр сүрсе – бойы өседi, денесi қатаяды, жастың келуiмен 
даналық қонады, тəжiрибе топталады, бiлiм қоры ұлғаяды. Əр 
жас кезеңiнің өзіне тəн дене, психикалық жəне əлеуметтiк даму 
дең гейi болады. Əлбетте, бұл сəйкестiк жалпы жəне тұтастай 
жас кезеңдерiне тура келедi, ал нақты адамның дамуы қандай 
да ауытқулармен қабаттаса жүруi мүмкін. Даму үдерісін дұрыс 
басқару үшiн педагогтар ертеден-ақ, адам өмiрiнің кезеңде рiн 
белгiлi уақыт топтарына жiктеуге тырысқан. Бұл iспен өз заман-
дарында ғалым-педагогтар: Коменский, Штрац, Бюллер, Гор-
лок, Левитов, Эльконин, Пршигода, Ванек, Шванцара жəне т.б. 
айналысып, жастық кезеңдерге бөлiстiрудің бiрнеше ондаған 
сұлбасын ұсынған. Солардың iшiнде педагогтардың көпшiлi-
гiнің қолдауын тапқан бiр сұлбаға назар аударайық. 

Кезеңге бөлiстiру жас ерекшелiктерiне негiзделедi. Жастық 
ерекшелiктер – деп нақты өмiр дəуiрiне тəн анатомиялық, 
физио логиялық жəне психологиялық сапаларды атаймыз. Жас-
тық ерекшелiктер мəнi адамның тəн – дене дамуынан айқын кө-
рiнедi. Бойдың өсуi, салмақ қосылуы, алғашқы тiстердің пайда 
болуы, кейiн олардың түсiп, ауысуы, жыныстық жетiлу жəне 
басқа да биологиялық үдерiстер елеусiз ауытқуларымен əртүрлі 
жас кезеңдерiнде жүріп жатады. Адамның биологиялық жəне ру-
хани дамуы өзара тығыз байланыста болғандықтан, психи калық 
аймақтағы өзгерiстер де белгiлi жас кезеңдерiне сəйкес келедi. 
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Биологиялық өзгерiстер сияқты қатаң белгiлi бiр жас кезеңiне 
сəй кес болмаса да, əлеуметтiк пiсiп-жетiлу көрiнiс бередi, тұл-
ғаның рухани даму динамикасы да өз кезегiмен орындалып жа-
тады. Осылардың бəрi адам дамуы мен оның жастық кезең дерiн 
белгiлi сатыларға бөлуде табиғи негiз қызметiн атқарады. 

Дамудың толық кезеңдестiгi (периодизациясы) адамның бүкiл 
өмiрiн белгiлi дəуiрлерiмен қоса қамтиды. Ал ішінара (частич-
ные) сатыларға бөлу нақты ғылым саласын қызықтырған өмiрдің 
бiр бөлiгiн өз iшiне алады. Бастауыш мектеп педагогикасын ба -
ла  ның мектепке дейiнгi жəне кiшi мектеп жасындағы өмiр жəне 
даму кезеңдерi қызықтырады. Бұл баланың туылғанынан он, 
он бiр жасқа дейiнгi өмiр аралығы. Психология аймағында да 
балалардың психикалық даму кезеңдерiн айырады, бiрақ пси хо-
логиялық кезеңдерге бөлу педагогикалық жас кезеңдерi мен бiр -
дей сəйкес бола бермейдi, себебi психика дамуы ананың жа ты  -
рында басталады, ал бала тəрбиесi оның дүниеге келген мезе тiнен 
басталады. Бала дамуы ерекшелiктерiн əр жас кезеңiне бай ла ныс-
тыра түсiну үшiн төмендегi салыстырма кестеге назар аударыңыз:

Психологиялық кезеңдер Педагогикалық кезеңдер
1. Ана жатырындағы кезең 1. Сəбилiк 

(өмiрдің бiрiншi жылы)
2. Дүниеге келу кезеңi 
(өмiрдің алғашқы 6 аптасы)  

2. Бала-бақшаға дейiнгi жас кезеңi 
(1-ден 3 жасқа дейiн )

3. Емiзу кезеңi 
(1 жасқа дейiн) 

3. Мектепке дейiнгi жас кезеңi
(3-6 жасқа дейiн)

4. Еңбектеу кезеңi 
(1-3 жасқа дейiн) 

Кiшi мектеп алды жас кезеңi
(3-4 жас аралығы) 

5. Мектеп алды жас кезеңi 
(3-6 жасқа дейiн)

Орта мектеп алды жас кезеңi 
(4-5 жас аралығы) 

6. Кiшi мектеп жасы (6-11 жас) Жоғары мектеп алды жас кезеңi 
(5-6 жас аралығы) 

7. Жыныстық жетiлу кезеңi 
(11-15 жас) 

4. Кiшi мектеп жас кезеңi 
(6-10 жас аралығы)

8. Бозбалалық жас (15-20 жас) 5. Орта мектеп жас кезеңi 
 (10-15 жас аралығы) 
6. Жоғары мектеп жас кезеңi
(15-18 жас аралығы).
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Педагогикалық кезеңдерге бөлудің негiзiн, бiр жағынан, дене 
жəне психикалық даму сатылары құраса, екiншi жағынан, бұл 
тəрбие жүріп жатқан жағдайларға байланысты келедi. 

Жүйке-жүйесiн жəне дене мүшелерiн бiрiктiрген ағзаның 
биологиялық пiсiп жетiлуi жəне онымен бiрге жүретін таным-
дық қабiлеттердің даму сатылары өз бетiнше жасайтын шынайы, 
табиғи құбылыс болса, ал саналы құрылған тəрбие үдерісi жас 
кезеңдерi ерекшелiктерiне икемдесуi жəне оларға негiзделуi қа-
жет. Педагогикада дамудың жастық сатыларын мойындамау əре-
кет терi де болған. Тiптi, орайлас əдістеме табылса, қалаған 3-4 
жастағы баланы жоғары математикаға, басқа да дерексiз (аб-
стракт) түсiнiктерге үйретiп, кез-келген əлеуметтiк тəжiрибенi, 
бiлiмдердi, тəжірибелік ептiлiктер мен дағдыларды игертуге бо-
лады деген теориялар да пайда болған. Бiрақ бұл мүмкін емес. 
Бəлкiм, бала өте күрделi сөздердi де дұрыс айтуға үйренер, бiрақ 
оның мағынасын ұғуға оған əлi ерте. Жас кезеңдерi шектеулерiн 
осы күнгi балалардың шапшаң дамуы мен олардың сөздік жəне 
түсiнiк қорының кеңдiгiмен шатастыруға болмайды. Бұл құбылыс 
əлеуметтiк дамудың жеделдеуiмен, əрқилы ақпараттық дерек 
көздерiне кең жол ашылуымен, балалардың көп нəрседен хабардар 
болуымен түсiндiрiледi. Даму үдерiсiнің жеделдеу мүмкіндiктерi 
кеңеюде, бiрақ шексiз емес. Жас кезеңi дамуды мезгiлiнен тыс 
жаздырып жiбермей, өз билiгiн таңады. Бұл саладағы ықпал 
жа   саушы заңдылықтар даму мүмкіндiктерiнің шама-шарқын 
бел гiлеп бередi. Оқу-тəрбие жұмысында балалардың жас ерек-
шелiктерiн ескерудi өз заманында Я.А.Коменский талап еткен. 
Əр нəрсенің табиғатта өз мезетiнде болатынындай, тəрбие де 
өз кезегiмен – уақытында жəне ретiмен алып барылуы тиiс. Сол 
жағдайда ғана адамға iзгiлiк сапалар табиғи жұғысты келiп, ақыл 
есiнің жетiлуiне байланысты ол болмыс шындығын толық, мəн-
мағынасымен түсiнедi. «Игерiлуi қажет болғандардың бəрi жас 
сатыларына сəйкес бөлiнiп, əр жас кезеңiне түсiнiктiлерi ғана 
оқып-үйрену үшiн ұсынылуы шарт» – деп жазған Я.А.Коменский.

Жас ерекшелiктерiн ескеру iргелi педагогикалық прин цип-
тердің бiрi. Оны арқау ете отырып, мұғалiмдер оқу жүктемесiн 
ретке келтiредi, əрқилы еңбек түрлерінің көлемiне негiздеме бе-
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редi, даму үшiн қолайлы күн тəртiбiн, еңбекпен айналысу жəне 
демалу уақыттарын белгiлейдi. Жас ерекшелiктерi оқу пəн де-
рiнің жəне əр пəндегi оқу материалдарының iрiктелуi мен оқу 
бағдарламасында жайғасуына орай мəселелердi дұрыс шешуге 
мiндеттейдi. Оқу-тəрбие қызметiнің формалары мен əдістерiн 
таңдау да осы принципке тəуелдi. 

Қазіргі дəуiрде жас топтары арасындағы шектердi қайта 
қарастыруға себепшi болатын жəне бiр құбылыс педагогтарды 
толғандыруда. Бұл акселерация (лат. сөзі – жеделдеу), – яғни 
балалық жəне жасөспiрiмдiк шақта тəн-дене, кей жағдайда 
психикалық дамудың ерекше жедел алуы. Акселерацияны био-
логтар ағзаның физиологиялық жетiлуiмен, психологтар – пси-
хикалық функциялардың iске қосылуымен байланыстырады, ал 
педагогтар тұлғаның рухани дамуы мен əлеуметтенуiнен деп 
түсiндiредi. Педагогтардың пiкiрiнше, акселерация физикалық 
дамудың салдары емес, ол ағзада жүріп жатқан физиологиялық 
жетiлу үдерістері мен тұлғаның əлеуметтенуi арасындағы қай-
шылықтардан. 

60-70 жылдарға дейiн балалар мен жасөспiрiмдердің тəн-дене 
жəне рухани даму тепе-теңдiгi бiр қалыпта болды. Ал бұдан 
кейiнгi дəуiрде пайда болған акселерация нəтижесiнде ағзаның 
физиологиялық жетiлуi ақыл-ес, психикалық, əлеуметтiк даму-
дан əлдеқайда қарқынды болды. Даму сəйкессiздiгi қылаң бердi. 
Адам ның ақыл, əлеуметтiк, iзгiлiк сапаларының негiзi болған 
психи калық қызметтерден гөрi тəн-дене, сүйек құрылымдарының 
өсуi жылдамдады. Осыдан, баланы артық психологиялық жүк-
темеге түсiретiн жағдайлар пайда болды, яғни бала өзiнің ақыл-
есi жетпейтiн iстерге тартылатын болды. Акселерация үде рісi 
ба ла лардың өздерiне ғана əртүрлі қиындықтар тудырып қой-
мастан, мұғалiмдер мен ата-аналардың тəрбиеге байланысты 
материалдық жəне рухани мəселелерiн туындатты. 

Акселерацияның негiзгi себептерi – өмiрдің қарқынды дамуы, 
материалдық жағдайлардың, тамақ жəне медициналық қыз  мет 
сапаларының көтерiлуi, ерте жастан балалар күтiмiнің оң си пат 
алуы, көптеген бала сырқаттарының жойылуы. Бұл құбылыс   тың 
жəне де бiр себептерi бар: адамның тiршiлiк ету орта сының радио -
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акатив ластануы алғашқыда бойды өсiрiп, ал уақыт өтуiмен, 
тəжi  рибелер көрсеткендей, адамзаттың, жалпы тiр шiлiктің тектiк 
қо рын (генофонд) əлсiретедi, атмосферадағы оттегi көлемiн азай -
тады, ал бұның iзiмен адамның көкiрек жасушасы шек тен тыс 
кеңейiп, осыған сəйкес бүкiл ағза ұлғаяды. Дегенмен, шынына 
жүгінсек, акселерация көптеген жағдаяттардың тоғысынан ке лiп 
шығатын табиғи құбылыс. 

80-жылдардың ортасынан бүкiл əлемде акселерация бiрша-
ма кемiп, физиологиялық даму қарқыны айтарлықтай төмендедi. 

Акселерациямен бiр қатарда көрiнетiн құбылыс – ретрадация, 
яғни балалардағы тəн-дене жəне ақыл-ес дамуының кеше уiлдеуi. 
Мұндай кешеуiлдеуге себепшi – нəсiлдiктен болған генетикалық 
тетіктердің бұзылысы, даму үдерісiне керi ықпал жасаушы эколо-
гиялық орта, бiр жағынан, екiншi жағынан радиациялық фон. 
Ретрадация əсiресе балалардың психикалық дамуында елеулi 
келеңсiз көрiнiс бередi. Мұндайға ұшыраған балалар оқу-тəрбие 
үдерісiне икемдесiп, қатарларымен бiрге жасай алмайды. 

Сонымен, əрбiр жас кезеңiне сəйкес физикалық, психикалық 
жəне əлеуметтiк өз дамуы болады. Педагогтар үшiн балалар 
мүмкіндiктерiн, оларды жас кезеңдерiмен сəйкестендiрудi же-
ңiлдету үшiн жастық кезеңдестiру сұлбасы жасалған. Ол сұл ба 
жас ерекшелiктерiн ажырата бiлуге негiзделген. Жас ерек шелiк-
терi – бұл нақты өмiр жасына тəн анатомиялық-фи зио логиялық 
жəне психикалық сапа-қасиеттер. Саналы ұйым дастырыл ған 
тəр бие балалардың жас ерекшелiктерiне икемдестiрiлiп, оларға 
негiзделуi тиiс. 

Мектеп жасына дейiнгi балалардың дамуы

3 жасынан 6-7 жасына дейiнгi дəуiрде балада ой-өрiс дамуы 
жылдамдасады, қоршаған дүние жөнiндегi танымы қалыптасады, 
өмiр ағысындағы өзiн-өзi жəне өз орнын түсiне бастайды, өзiндiк 
баға беру ептiлiгi шыңдала түседi. Оның бұл күндегi негiзгi iс-
əрекетi – ойын, ендi бiрте-бiрте ойынның жаңа сеп-түрткілері 
басты рөл атқара бастайды, бала өзiн қияли жағдайларға салып, 
сондағы қимыл-əрекеттердi орындауға тырысады. Бұл кездегi 
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басты үлгi – ересектер. Егер кешегi күнi өнегелiк əсерлердi ана -
сынан, əкесiнен, тəрбиешiлерiнен алатын болса, бұл күнде ол 
теледидардың өрескел ықпалына түсiп, қарақшылардың, тонау -
шылардың, зорлықшылардың, лаңкестердің қылықта рын қай-
талағанды қызық көредi. Балалар экранда не көрсе, соның бəрiн 
тiкелей тұрмыста қайталауға құштар келедi. Осыдан, бала ның 
психикалық жəне əлеуметтiк дамуында өмiр шарттары мен 
тəрбие шешушi рөл атқаратыны жөнiндегi тұжырым ның дұрыс 
екенiне көзiмiз жетiп жүр. Табиғи қасиеттер, нышандар тек 
тəрбие жағдайлары бола келiп, бiрақ бала дамуында қозғаушы 
күш мiндетiн атқара алмайды. Бала қалайынша қалыптасады, 
қалай ол өседi – мұның бəрi оны қоршаған адам дарға тəуелдi, 
олардың қалай тəрбиелеуiне байланысты. Мектепке дейiнгi 
балалық шақта даму үдерісi барша бағыттарда өте қарқынды 
жүріп жатады. Оның миi əлi жетiле қойған жоқ, қызметтік 
ерекшелiктерi дараланбаған, қызметi шектеулi. Сəби бала өте 
икемдi, оқу əрекетiне берiлгiш. Оның мүмкіндiктерi ата-анала-
ры мен педагогтардың шамалағанынан көп жоғары. Осы кезең-
дiк ерекшелiктi тəрбиеде толығымен пайдалана бiлу қа жет. 
Сонымен бiрге тəрбиенің жан-жақты жəне үйлесiмдi сипатын 
қамтамасыз етуге тырысу керек. Тек қана iзгiлiк дамуын тəн-дене 
тəрбиесiмен, еңбек қабiлетiн көңіл-күймен, сананы эстети  ка-
лық сезiммен табиғи байланыстыра отырып, мектеп жасына жет-
пеген баланың барлық сапа-қасиеттерiн бiрқалыпты жəне үйле-
сiмдi дамытуға болады. 

Мектеп жасына дейiнгi баланың қабiлеттерi дəл, сезiмтал 
қабылдауға, күрделi жағдайларда жол таңдауға ептi, сөз байла-
мы пайымды, бақылағыш жəне тапқыр келедi. 6 жасқа жа қын-
дағанда арнайы, мысалы, музыкалық, көркемөнерлiк – қабi-
леттерi дами бастайды.

Баланың ойлау қабiлетi оның таным-бiлiмiмен байланы-
сты, неғұрлым көп бiлген балада жаңа ойлар құрасты руға 
қажет ұғымдар қоры ұлғая түседi. Бiрақ жаңа бiлiмдердi жинақ-
тау барысында бала өзiнің алғашқы ұғымдарын жетiлдiре 
түсумен бiрге, мағынасы күңгірт, белгiсiз болған болжау лар 
мен түсiнiксiз сұрақтар шеңберiне шырмалады. Бұл қарқын ды 
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дамудағы танымдық үдеріске кедергi жағдайларды тудырады. 
Түсi нiксiздерге кезiккен бала дамуы ендi сəл тоқырауға кез бо-
лады. Ойлау үдерісi жас шектеуiне кезiгiп, «балалықтан» шыға 
ал  май əуре болады. Əлбетте, əртүрлі айла жолдарымен бұл жағ-
дай дан аттап өтуге болар, бiрақ 6 жасар баланы оқыту тəжiри   бесi 
көрсеткендей, мұнымен айналысудың қажетi жоқ. 

Кiшi жастағы бала өте қызыққыш, көп сұрақтар берiп, қапе-
лiмде жауабын талап етедi. Бұл жаста ол шаршап-шалдығуды бiл-
мейтiн зерттеушiге айналады. Педагогтардың көпшiлiгi мұндай 
жағдайда баланың талғамдарын қанағаттандырып, құмарын басу 
үшiн ол неге қызықса, не жөнiнде сұрап жатса, соған жауап берiп, 
үйрету, оқыту орынды болатынын алға тартады. 

Бұл жаста баланың сөйлеу тiлi жемiстi дамуда болады. Сөз-
дік қоры ұлғайып (4000 сөзге дейiн), тiлдің мағыналық тарапы 
өрiс тей бастайды. 6-7 жаста балалардың көпшiлiгi дұрыс ды-
бы стауды игередi. 

Бiрте-бiрте балалардың үлкендермен қатынастар сипаты 
өзгере бастайды. Əлеуметтiк шарттар мен еңбек дағдыла ры-
ның қалыптасуы жалғаса түседi. Осы жаста дағдыланған өзiн-
өзi күту, жуыну, тiс тазалау сияқты əрекеттерi өмiрлiк əдет терге 
айна лады. Егер осы қасиеттердің қалыптасу дəуiрiн байқамай, 
өткiзiп алсақ, онда олардың орнын толтыру өте қиынға түседi. 
Бұл жастағы баланың сезiмi ауысымды, қозғыш келедi. Əр күнi 
көретiн теледидардағы қысқа хабарлардың өзi оның денсаулығы 
үшiн өте зиянды. 2 жасар баланың ата-аналарымен бiр сағат, кей-
де одан да артық теледидар алдында отырып қалатын жағдай  лары 
көп ұшырасады. Бала əлi өзiнің не тыңдап, не көрiп отырға нын 
түсiну дəрежесiне жеткен жоқ. Сондықтан, оның жүйке жүйесi 
үшiн шектен тыс тiтiркендiргiш болған теледидар оны шар ша-
тып, көз жанарын əлсiретедi. 3-4 жастан бастап балаға кiшкентай-
ларға арналған хабарларды аптасына 1-3 рет 15-20 минут уақыт 
арасында қарап тұруға рұқсат берген жөн. Егер жүйке-жүйесiнің 
қозулары жиi жəне ұзақ қайталанатын болса, бастауыш мектеп 
жасында-ақ бала жүйке сырқаттарына тап болуы сөзсiз. Кейбiр 
деректердің айғақтауынша, мектеп жасына жеткен балалардың 
төрттен бiрiнің ғана денсаулығы күмəнсiз өз қалпында. Қалған 
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балалардың қандай да науқас белгiлерiне шалдығуының басты 
себепшiсi – теледидар. Күн ұзақ экранға үңілген сəби қалыпты 
тəн-дене дамуынан қалады, қажетсiз жүйкесiн шаршатады, тiптi 
керек болмаған ақпаратпен əлi жетiлiп болмаған миын ластай-
ды. Ал ата-аналар болса, педагогтар мен дəрiгерлердің кеңесiн 
жол-жөнекей тыңдап, құлақ асқысы келмейдi. Мектепке дейiнгi 
жастың соңғы кезеңiнде балаларда саналы белгiленген мақсат 
жəне ерiк-күшiмен байланысты ырықты, белсендi зейiн нышан-
дары көрiнедi. Ырықты жəне ырықсыз зейiн бiрiнің орнына бiрi 
келiп, алмасып тұрады. Зейiннің бөлiну жəне ауысу қасиеттерi 
əлсiз дамыған. Сондықтан да, бала бiр орнында отыра алмай-
ды, алаңдағыш, назары шашыраңқы. Мектеп алды баласы көп 
нəрсе бiледi жəне көп нəрсенi орындай алады. Бiрақ оның ақыл 
мүмкіндiктерiн, былдырлаған тiлiне қызығып, артықша əсiрелеуге 
болмайды. Ойлаудың қисынды қалпы əлi онда қалыптаспа-
ған. Бұл кезеңдегi жетiлген ақыл-ес дамудың қорытындысы 
– көрнекi-бейнелi ойлаудың ең жоғары түрі. Баланың ақыл да-
муында математикалық ұғымдар маңызды рөл атқарады. Кейiнгi 
он жылдықтарда əлемдiк педагогика 6 жасар балаларды оқыту 
мəселелерiне орайлас логикалық, математикалық, жалпы аб-
стракт ұғымдарды қалыптастырудың көптеген қырларын түбе-
гейлi зерттедi. Осының арқасында мұндай абстракциялар пай-
да ету үшiн бала ақылы əлi жетiспегенi дəлелдендi. Дегенмен, 
орынды əдістердi қолданып, оқытатын болсақ, бала бiлiм игеру-
де көңіл толарлықтай табыстарды иеленуi мүмкін. Ақыл дамуы 
желiсiнде түсiнiм «кедергiлерi» ұшырасады. Бұл құбылыстың 
мəнiн ашуда швед психологы Ж.Пиаже көп еңбектенген. Бала-
лар ойын барысында ешқандай оқымай-ақ заттардың формасы, 
көлемi, саны жөнiндегi түсiнiктердi жеңiл игерiп алады. Бiрақ 
арнайы педагогикалық басшылық болмай, қатынастарды түсiну 
«кедергiлерiнен» балалардың аттап өтуi қиын. Мысалы, мек-
тепке дейiнгi бала қай жерде көлемдiк, ал қай жерде сандық 
артықшылық барын түсiне алмай дал болады. «Бiр келі мақта 
ауыр ма, бiр келі темiр ауыр ма?» деген сұраққа бала ойлануға 
ақы лы жетпегендiктен – бiр кiлə темiр ауыр дей салады. Бұл 
қара пайым мысал ойлаудың принциптiк мүмкіндiктерiн ашып 
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бередi. Мектеп жасына дейiнгi баланы өте қиын жəне күр делi 
зат тарға (мысалы, интеграл есептеулерге) үйретуге болады, бiрақ 
одан түсер пайда жоқтың қасы. Халықтық педагогика, əлбетте 
«Пиаже кедергiлерiн» бiлген, сондықтан да, бала тəрбиесiне 
даналықпен келесi тұжырымды қосқан: «Жас күнiнде – жат-
тасын, есейгесiн – түсiнер». Өз уақытында келетiн мүмкіндiктi 
уақы тынан бұрын, жас кезеңi келмей, зорлап ашудың қажетi 
бол майды. Даму желiсiн жасанды өзгертуден тəрбиеде зияннан 
басқа, қолға түсер дəнеңе жоқ. 

Мектеп босағасын аттау кезеңiне баланың мотивациялық 
(сеп-түрткілер) аймағында елеулi өзгерiстер пайда болады. Егер 
3 жасар бала көбiне жағдайға орай сезiм мен ниет ықпалында 
болса, 5-6 жасар бала өз қылық-əрекетiн сана басқарымына кел-
тiредi. Бұл жаста ол сəбилiкте болмаған сеп-түрткілердi (мотив-
тердi) өз басшылығына алады. Бұл сеп-түрткілердің ара сында 
ересектер дүниесiне қызығу, соларға ұқсап-бағу – балалар үшiн 
өте маңызды келедi. Ата-аналары мен тəрбиешiлердің мадағын 
алуға ұмтылу, өз қатарларының сый құрметiне бөлену сияқты 
ұмтылыстар да бала үшiн мəндi. Көп балалардың əрекетте рiнің 
негiзiнде жеке табыстар, ар-намыс, өзiн таныту ниеттерi билiк 
етедi. Бұлардың көбi ойындарда басшы рөлге таласу, сайыстарда 
жеңiске жету ұмтылыстарынан айқын көрiнедi. 

Балалар моральдық қалып талаптарды елiктеумен игередi. 
Шынына келсек, ересектер көп жағдайда оларға елiктеу үшiн 
қажет болған үлгiлердi бере алмайды. Əсiресе, өсiп келе жатқан 
əулеттің адамгершiлiк сапаларының қалыптасуына өрескел зи-
янды болатын нəрсе – ересектердің арасындағы жанжалдар мен 
дау-дамайлар. Балалар қара күштi, əрi кiмнің бiлегi жуан еке-
нiн сезе қояды. Оларды бұл тұрғыдан адастыру қиын. Үлкендер 
мiнезiндегi күйбеңдiк, намыс жаралаушы айқай, жасанды 
сөзбұйдалық пен үркiту-қорқыту – бұлардың бəрi үлкендердің 
бала көзiнде сый құрметтен қалып, жағымсыз танылуына се-
беп шi болады. Бала мұндай адамдарды еш уақытта да күштi деп 
мойын дамайды. Нағыз күш – бұл бiр қалыпты достық рай. 
Егер мұны тек тəрбиешiлердің өздерi ғана ұстанған күнде, сал-
мақ    ты да салиқалы адам тəрбиесiне бiр қадамда болса жақында-
ға   ны    мыз болар едi. 



69

Жақсылық жəне жамандық қылық арасындағы бала таңдауына 
бағыт беру үшiн жалғыз-ақ тəсiл – орындалуы қажет моральдық 
талапты бала көңіл-күйiне сəйкестендiру. Басқаша айтсақ, қалауы 
болмаған əрекеттер де қажеттiлерiмен ысырылып қалдырылмай, 
түсiнiм арқасында орынды болатындарымен ауыстырылғаны 
жөн. Бұл принцип тəрбиенің жалпы негiзi ретiнде қабылданған. 
Мектепке дейiнгi жас балаларының жеке дара ерекшелiктерiнің 
арасында педагогтар темперамент жəне мiнезге көп зейiн ауда-
рады. И.П.Павлов жүйке жүйесiнің үш негiзгi қасиетiн (күшi, 
қозғалмалылығы, тепе-теңдiгi) жəне осы қасиеттердің төрт 
негiзгi бiрiгiмiн ажыратқан: 

– күштi, қозғалмалы, ауыспалы – «ұстамсыз» тип;
– күштi, тұрақты, қозғалмалы – «тiршең, ұстамды» тип;
– күштi, тұрақты, жəй қозғалысты – «байсалды» тип;
– «əлсiз» тип;
Əр тип нақты темперамент түріне сəйкес келедi: «ұстамсыз» – 

холерик, «тiршең» – сангвиник, «байсалды» – флегматик, «əлсiз» 
– мелан холик. Əлбетте, ата-аналар да, педагогтар да өз балалары 
мен оқушыларын темпераментi бойынша таң да майды, бə рiн де 
тəр биелеу қажет, бiрақ əрқайсысын – өз алдына. Мектепке дейiн-
гi жаста темперамент айқын көрiне қой майды. Бұл кезеңнің өзіне 
тəн ерекшелiгi: қозу жəне тежелу үдерістерінің əлсiз болуы; 
олар  дың тепе-теңдiгiнің болмауы; жоғары сезiмталдығы; көңіл 
кейiп  терiнің тез қайта орнығуы. Баланы дұрыс тəрбиелеу үшiн 
ата-аналар мен тəрбиешiлер жүйке үдерістерінің тiршiлiк қуат 
күштерiн: ұзаққа созылған ауыр жұмысты орындауда жұмыс 
қабi летiн сақтай бiлу, тұрақты жəне жеткiлiктi дəрежеде ұнамды 
көңіл-күй кейiпiн сақтау, таныс емес жəне қолайсыз жағдай  ларда 
батылдық көрсете алу, тыныш немесе шулы жағдайларда да бiр-
дей тұрақты зейiн ұстау, т.б. есепке алып отыруы қажет. Баланың 
жүйке жүйесiнің күштi (не əлсiздiгi) жөнiнде оның ұйқысы нан 
(ұйқыға тез берiлуi, ұйқы тыныштығы, берiктiгi), күш қуатын 
тез (жай) жинақтауынан, аштыққа шыдамдылығынан (жылауы, 
ашушаң немесе көңілдiлiк сақтауы, байсалдылығы) бай қа уға бо-
лады. Сабырлылық белгiсiн баланың келесi қасиеттерiнен бiлу 
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мүмкін: ұстамдылық, шыдам дылық, байсалдылық, қозғалыс пен 
кө ңіл кейпiндегi бiркелкiлiк, олардағы оқтын-оқтын көрiнетiн 
қауырт бəсеңдеу мен көте рің кiлiктің болмауы, сөйлеудегi ен-
жар  лық. Жүйке үдерiстер қозғалмалылығын адамның барша 
жаңалықтарға тез назар аударуы, өмiрлiк елiктемелердi (стерео-
тип тердi) шапшаң өзгерiске келтiруi, бейтаныс адамдар мен 
жыл дам икемге келiп, олармен тiл табысуы, бiр iстен екiн шi-
сiне ойланып тұрмастан тез ауыса алуы жəне т.б. бiлуге болады. 

Мектеп жасына дейiнгi баланың мiнезi əлi қалыптасу жо-
лында. Мiнез, негiзiнде, жоғары жүйке əрекеттерiнің сипа-
тына байланысты келедi, ал жүйке жүйесi даму жағдайында 
болатындықтан, баланың қандай болып жетiлетiнiн тек болжа у 
ғана мүмкін. Көп мысал, көптеген дерек келтiруге болады, бiрақ 
шындық қорытындысы жалғыз-ақ: мiнез – бұл қалыптасудың 
нəтижесi, ол мың да бiр үлкендi-кiшiлi əсерлердің құрамасы. 
Қалыптасқан мiнезде 5-6 жастағы баланың қандай қасиет бел-
гiлерi қалатыны – Жаратқанға ғана аян. Дегенмен, бiз белгiлi 
типтегi мiнездi қалыптастырғымыз келсе, сол мақсатты көздеп, 
ұйым дастырылған тəрбие алып баруымыз шарт. Бұл күнде қоғам 
мен мектептегi күрделi мəселелердің бiрi – жалғыз перзенттi 
отбасы. Мұндай жағдайда баланың бiрнеше артықшылығы 
бар: барлық жақсылық соған, үлкендердің бəрi оны мəпелейдi, 
ал бұл оның дамуына ұнамды ықпал жасайды, бала мейірiмге 
бөленiп, ешбiр қайғысыз, қағанағы қарық, өзіне деген бағасы 
«таудай» болып өседi. Дегенмен, жалғыз перзенттi отбасының 
қинала тын жағдайлары да аз емес: мұндағы бала жасына жетпей 
«ересек» көзқарастар мен əдеттерге үйiршең келедi, оның жеке-да-
ра жəне өзiмшiл (эгоистiк) қасиеттерi анық көрiне, қалыптасады, 
ол есеюдің көптеген қуаныштарынан хабарсыз болады. Мұндай 
отбасынан шыққан бала басты адамилық сапа – төңірегiндегi 
басқалармен қатынас жасау қабiлетiнен ажыратылады. Мұндай 
отбасыларда баланы қатер, қайғыдан сақтандырушы жағдай лар 
көп жасалады. Əлбетте, оны бұлайынша қорғау мүмкін. Бiрақ 
қашанға дейiн? Сондықтан, баланы нақты өмiр, тұрмыстық 
жағдайларға дайындаудың шараларын орындау қажет. Оны қай-
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ғыруға да, қиналуға да үйретiп, жеңiлiстер мен қателiктерге де 
шыдамдылықпен төзе бiлуге баулу керек. 

Бала тек өзi ғана басынан өткiзген сезiмдердi байқауға қабi-
леттi. Басқаның көңіл толғанысы оған жат, белгiсiз. қор қыныш, 
ұят, тəуелдiлiк, қуаныш, ауыртпалық – бəрi де бала өмi рiнің се-
рiгi, бiрақ олардың не екенiн өз басынан өткiзгенде түсiнедi. 
Жағы мсыз жағдайлардан жасанды қорғаудың қажетi жоқ. Өмiрдi 
өзгертiп болмайды, сондықтан оған шынайы дайындалу керек. 

Мектеп жасына дейiнгi балалардың тəн-дене дамуының 
негiзгi мiндетi əрi бұл жас кезеңiнің барша мəнi – ойын, ойын 
ұйымдастыру. 5-6 жасар бала сотқар да қызба келедi. Баланың 
төбе лескiштiгiн қолдамаңыз, бiрақ оны шектемеңiз де. Бұл жас-
тағы баланың көңіл-күйi басқарымды келедi – қаласа жылайды, 
не асыр салып секiредi, көңілi келген кезде ыңырсып отырып 
алады, не рахатқа балқып, жатып алады, ал осының бəрiн ол шын 
көңілмен iстейдi. 

Бұл жас кезеңiнің басты мiндетi – баланы қоршаған дүниемен 
таныстырып, сөз, сөйлеу əлемiне бойлату. 7 жасқа дейiн адам 
қа лай сөйлеп үйренсе, өмiр бойы сол тiл қолдану қалпымен 
өтедi. Баланы кемсiтпей, үлкенмен қалай əңгіме сұхбат құра тын 
бол саңыз, онымен де солай тiлдесудi дағдыға айналды рыңыз. 
Табиғат аясына шығып, онымен өсiмдiктану, жануартану жəне 
топырақ, тау-тас негiздерiн зерттеңiз. Баланың еркiн байламаңыз, 
есіңiзде болсын, оқып үйренудің ең басты тетiгi – ойын. Қыз ба-
лалар бұл жаста байсалдылау келедi, сондықтан олармен көбiрек 
ойланып, қатынас жасау қажет. 

Мектеп жасына дейiнгi аралық бала дамуының қарқынды 
кезеңiне тұспа-тұс келедi. Бұл жастағы бала сезiмтал, адам гер-
шiлiк жəне əлеуметтiк қылық ережелерiн, жаңа iс-əрекет түр-
лерін қабылдауға жоғары қабiлеттi. Бұл жастағы балалар дың 
көпшiлiгi жүйелi оқу мақсаттары мен тəсiлдерiн игеруге дайын. 
Əрекеттің басты түрі – ойын,ол арқылы бала өзiнің таным дық 
жəне əлеуметтiк қажеттерiн қамтамасыз етiп отырады. 
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Кiшi мектеп жасындағы баланың дамуы

6 жасқа орайласқанда бала, негiзiнен, жүйелi мектептiк оқуға 
дайын. Мектеп босағасынан аттайын деп тұрған кешегi сəби 
ендi тұлғалық танымға жетiстi, себебi ол бұл кезеңде өз қылық-
əрекетiне баға бере алады, өзiн басқалармен салыстыра бiледi. 
Мектепке дейiнгi шақтың соңына онда бiрнеше жаңа психикалық 
қасиеттер қалыптасады: 

– қоғамдық татымды iс-əрекетке ұмтылу;
– өз қылық-əрекетiне басшылық жасау;
– қарапайым қорытынды шығара бiлу;
– жетiлген сөз бен тiлдi орынды қолдану;
– өз төңірегiндегi адамдар мен байланыс жасап, қызмет ба-

бында араласу.
Бала 6–7 жасқа келгенде, оның алдында ең алғашқы үлкен 

өзгерiс туындайды. Мектеп жасы кезеңiне өту баланың iс-
əрекетiне, басқа адамдармен қатынасына, тiлдесу əрекеттерiне 
түбегейлi жаңалықтар əкеледi. Ендi баланың басты қызметi – 
оқу, осыдан өмiр барысы өзгередi, жаңа мiндеттер пайда бо лады, 
баланың басқалармен қатынастары да жаңаланады. 

Қазіргі кезеңдегi бiрiншi сынып оқушыларының ерек ше-
лiгi – мұғалiммен қатынасындағы шектен тыс «демократизм», 
қылықтарының ырықсыздығы, өз əрекеттерiн мектеп талапта-
рымен сəйкестендiре алмауы. Мұндай ебедейсiздiктер ендi 
оқуға келген балалардың бəрiне тəн, бiрақ мұғалiмдердің бай-
қағанындай, тiптi бiрiншi сыныптың ақырына бүгiнгi оқушы-
ларда талаптарға деген қандай да қарсылықтар бой тiктеуде. 
«Қа  жет», «болмайды», «ақырына дейiн бiтiр» – деген талаптар, 
ере сектердің тиянақты зорлауынан соң ғана қабылданып жата-
ды. Мұның өзi балалармен қатынас кейпiн өзгерту, оларме нен 
жұмсақтау, адамилық (гуманды) байланыстарға келу қажет тiгiн 
туындатып тұрған жоқ па? 

Бүгiнгi бiрiншi сынып оқушысы, мұғалiмдер айғақтағандай, 
бұдан он жыл бұрынғы өз қатарларынан көптеген мiнез бiтiс-
терiмен ерекшеленедi. Қоғамның əлеуметтiк қарама-қарсы-
лық тары асқынған, балалыққа симайтын теледидар жой қыны 
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жау лаған, имандылық пен инабаттықтың кемiген, бұғаусыз ер-
кiн дiк шарпыған кезең жағдайларында өскен бала бұл үдерiстер 
астарында жатқан жақсы мен жамандықтың бəрiн талғаусыз өз 
бойына сіңiредi. Шектен тыс түсiнiксiз жəне қажетi жоқ ақпарат-
тармен бойын да, ойын да толтырған бала, əлбетте, жете дамыған, 
осыдан өз сезiмдерiн бiлдiруде үлкен еркiндiкке құштар келедi. 
Адамдар арасында елеулi жiк пайда болды. Албалалар мұны 
кө рiп те, түсiнiп те жүр. Мектеп ендi олардың ұлғая түскен та-
лаптарын қанағаттандыруда елеулi қиыншылықтарға тап болу-
да. Тəрбие осы өзгерiстер iзiмен үлгерiп, өз мiндеттерiн қайта 
қарастыруы қажет. 

Кiшi мектеп жасындағы балалар биологиялық тұрғыдан екiншi 
даму кезеңiне өтедi: бой өсуi бəсеңдейдi, салмағы қосыла бас-
тайды, денесi сүйектенедi, бiрақ үдеріс мұнымен аяқтал майды. 
Бұлшық еттер жүйесi қарқынды дамуда болады. Осыдан, май-
да, нəзiк қимылдарды орындау қабiлеттерi пайда болып, бала тез 
жазу дағдыларына жетiседi. Бала ағзасының барлық ұлпа лары 
(ткани) даму жағдайында болады. 

Кiшi мектеп жасында жүйке жүйесi жетiлiп барады, бас миi 
үлкен жарымшарларының қызметтерi қарқынды дамып, дара-
лана бастайды, ми қабығының талдау жəне бiрiктiру қызмет-
терi күшейе түседi. Кiшi мектеп жасындағы баланың бас миы 
сал мақ жағынан үлкендердің миымен теңдесiп, орта есеппен  
1400 г. дейiн ұлғаяды. Баланың психикасы шапшаң дами бастай-
ды, қозу жəне тежелу үдерістерінің арақатынастары өзгередi: те-
желу үдерісi күшейе түседi, бiрақ қозу үдерісi əлi де болса басым-
дау, осыдан – кiшi мектеп оқушысының тұрақты шыдамдылығы 
кем, сабырлылық оған əлi тəн емес. Сезiм ағзаларының дəлдiк 
қыз метi көтерiледi. Мектепке дейiнгi кезең балаларымен салыс-
тыр ғанда, кiшi мектеп оқушыларының сезiмталдығы: түр-түске 
– 45% артық, буын-бұлшық сезiмталдығы 50% жақсарады, көз-
көру ұқыбы – 80% артады (А.Н.Леонтьев). 

Кiшi мектеп жасындағы оқушының танымдық iс-əрекетi оқу 
барысында өзiндiк қажет қалпына келе бастайды. Мұнда тiл-
десу-қатынас аймағының кеңеюi де аса маңызды. Бала ның 
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жылдам жүрістi кемелденуi, оқушыларда көптеген жаңа сапа  -
ларды қалып тастыру немесе дамыту қажеттiгi педагогтардан 
барша оқу-тəрбие жұмысының тиянақты мақсат-бағытын айқын-
дап, оны бұлжытпай орындап баруды талап етедi. 

Кiшi жастағы оқушылардың қабылдауы тұрақсыз жəне ұйым-
дастырылмаған. Бiрақ олардың орны бала байқа ғыш ты ғының 
өткiрлiгiмен жəне жаңалыққа «бейнелi құмарлығы мен» тол-
тырылады. Кiшкентай оқушы 9 санымен 6, жұмсарту (ь) жəне 
қатайту (ъ) белгi əрiптерiн «р» мен шатастырады, сонымен бiр 
уақытта ол адым сайын жаңалыққа тап қылған қоршаған дүниенi 
қызығушылықпен қабылдауда болады. Қабылдау үдерiсiнің 
толық жiкке келмеуi, талдастыру əлсiздiгi, баланың ашық-жар-
қын көңіл-күйімен орындалып жатады. Осы қабiлеттi арқау ет-
кен тəжiрибелi мұғалiмдер оқушыны белгiлi бағытта тыңдауға 
жəне көз салуға үйретiп, байқағыштығын дамыта түседi. Мек-
тептің алғашқы кезеңiнің ақырына қарай бала қабылдауы 
күрделенiп, тереңдейдi. Осыдан қабылдау үдерісi талдағыш, 
жiкке келгiш жəне ұйымдасқан сипат ала бастайды. Баланың 
зейiнi ырықсыз, қажеттi тұрақтылыққа ие емес, көлемi жағынан 
шектеулi. Сондықтан, бастауыш мектептегi бүкiл оқу əрекеті 
зейiн мəдениетiн тəрбиелеуге бағындырылады. Мектеп өмiрi 
баладан тиянақты оқуға қажеттi ырықты зейiн жаттығуларын, 
ерiктiк күш салуды көбiрек талап етедi. Ырықты зейiн басқа оқу 
қызметтерімен бiрге дамиды. Мұндайда аса керегi – оқу сеп-
түрткісі, оқу iс-əрекетiне болған жауапкершiлiк. 

Бастауыш мектеп балаларының ойлау қабiлетi көңіл-күй 
– бейнелiктен абстракт-логикалық сипатқа өте бастайды. «Ба-
лалар жалпыланған формалармен, түр-түстерiмен, дыбыстар-
мен, түйсiктермен ойлауға қабiлеттi», – деп К.Д. Ушинский 
өз уақытында ескертiп, мұғалiмдерге алғашқы оқу сатысында 
балалардың осы ойлау ерекшелiктерiн пайдалануды ұсынды. 
Бiрiншi саты мектебiнің мiндетi – балалардың ақыл-есін се-
беп-салдарлы байланыстарды түсiну деңгейiне дейiн дамы-
ту. Л.С. Выготский, көрсеткендей оқу жасына бала ақыл-ес 
қабілеттерінің əлiсiздігiмен келедi (жетiліңкiреген қабылдау 
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жəне ес қызметтерiне қарағанда). Баланың ес-ақылы осы мек-
теп дəуiрiнде бұрын-соңды болып көрмеген қарқынды дамуда 
болады. Бұл кезеңде мұғалiмнің басшылығы аса маңызды да 
қажеттi. Зерттеулер көрсеткендей, оқу-тəрбие үдерiсiнiң əр-
түрлі ұйымдасуынан, оқу мазмұны мен əдістерiнің, таным дық 
iс-əрекеттердің ауыспалы болуынан кiшi мектеп жасындағы 
балалардың ойлау қабiлетi де əрқилы сипатта көрiнiс бередi. 

Балалардың ойлау қабiлетi олардың тiлiмен бiрге дами-
ды. Қазіргі күндегi үшiншi сынып оқушыларының сөздік қо ры 
3500–4000 сөзді құрайды. Мектептiк оқудың ықпалы тек қана 
бала сөздік қорының ұлғаюнан көрiнбейдi, ең алдымен сол иге-
рiлген сөздердi ауызша жəне жазба ой бiлдiруде пайда ла на алу 
ептiлiгiнен байқалады.

Оқушының танымдық iс-əрекетiнде ес үдерісi маңызды рөл    
ойнайды. Кiшi жастағы оқушының табиғи мүмкіндiктерi ора  сан: 
оның миы сөзбе-сөз жаттап алуға икемдi келедi. Салыстырсақ: 
мектепке дейiнгi бала 15 сөйлемнің 3-5, ал кiшi оқушы – 6-8 жат-
тап, есiнде сақтайды. Оның есi негiзiнен көрнекi – бейнелi сипат-
та қызықты, нақты, жарқын материалды алжаспастан, жаңыл   май 
жатқа айта бередi. Бiрақ бұл жастағы балалар өз есiн басқа руға 
жəне оқу мiндеттерiне нақты байланстыруға икемсiздеу. Мұға-
лiмдер бұл кезеңде балалардың жаттау барысындағы өзiндiк 
бақылауын, өзiндiк тексеру дағдыларын, оқу еңбегiн парасатты 
ұйымдастыруға көп күш жұмсауы тиiс. 

Кiшi жастағы оқушының бұл кезеңдегi тұлға болып қа-
лып тасуы жаңа ықпалдарға тəуелдi, бұлардың iшiнде аса мəн-
дiлерi – ересектермен (мұғалiмдермен), қатарларымен (сы нып-
тастарымен) жаңа байланыс-қатынастары, жаңа iс-əрекет (оқу)  
жəне  ортақтасу  түрлері,  үлкен ұжымдық  жүйелерге (жал   пы 
мектептiк, сыныптық) енуi. Балада əлеуметтiк сезiм элемен-
т терi құрала бастайды, қоғамдық мiнез дағды лары (ұжым-
дық сезiм, əрекеттерiне жауапкершiлiк, жолдастық, дос тық, 
өзара жəрдем т.б.) бастау алады жəне орнығады. Кiшi мек-
теп жасы тұлғаның адамгершiлiк сапаларының дамуына үл-
кен мүмкіндiктер ашады. Бұған оқушылардың икемдiлiгi жə не 
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бiршама сенiмшiлдiгi, олардың нанғыштығы, елiктеуiштiгi, ең 
бастысы – мұғалiм бойындағы үлкен бедел – себепкер. Бас-
тауыш мектеп тұлғаның əлеуметтену үдерiсiнде, адамгершiлiк 
– азаматтық кемелденуiнде өте маңызды орын алады. Оқу шы-
ның сеп-түрткілер аймағының дамуы ақыл-ес дамуына қа ра-
ғанда бiршама кемiрек. Еркi толық қалыптаспаған, iс-əре кет 
себептерiн (мотивтерiн) онша сезiне бермейдi. Жоға ры сезiм-
талдық, аса терең де күштi толғанысқа түсу басымдау, осыдан 
бала өз қылықтарын ақыл сарабына сала алмай, көпте ген ойсыз 
қателiктерге жол бередi. 

Гуманистiк тəрбиенің көп мəселелерi балалардың ұнамды 
өзiндiк бағасына байланысты келедi. Мұндай қасиеттің қалып-
тасуына баланың отбасыдан мектепке өтуi үлкен əсерiн тигiзедi. 
Мақтауы көп болған отбасы баланысының бағасы ендi басқа 
балалармен салыстыра берiлетін мектеп оқушысының нақты 
бағасы, əлбетте, сəйкес бола бермейдi. Екi жақты ықпал ды кө-
теру қиын, осыдан, бала қорғанып, бiр тарапқа өтуге тырысады, 
көбiне бұл таңдау өзiндiк баға деңгейiн төмендетуге соқты -
рады. Отбасы мен мектеп көзқарастары алшақтауы нан бала 
психи  касы қосымша жүктемеге тап болады. Өзiндiк төмен баға 
– тереңнен берiлген iшкi жан күйзелiстерiнен. Бұны дұ рыс түсiн-
ген Ж.Ж.Руссо: «Тəрбиенің үйлесiмдi болуы – бала өз қалауымен 
еркiн шұғылданса ғана мүмкін, ал бұл қалау тəрбиешi қалауы-
мен байланысты». Бала мiнезi шəлкес. Өз мiнезiнің қандай да бiр 
ерекшелiктерiнен ажыруды оның өзi қаламаса, оны бұл қасиет-
тен айыру тiптi мүмкін емес. Сондықтан, жеке-дара еркiндiктің 
алғашқы белсендi көрiнiстерiн тəрбиелеу – балада дербестiк 
қалыптастыру бағытында жүруi тиiс.

Баланың сыртқы қылық-əрекетi оның iшкi жан дүние сi не 
ықпал етедi. Ал бұл iшкi дүниеге тiкелей əсер ету мүмкін дiк  те-
рi бол мағандықтан, баланы қиын жағдайларда басылмауға, 
тiке қарауға, өзiн байсалды да ұстамды басқаруға үйрету маңыз-
ды келедi. Саналы байсалдылық – рухани күш белгiсi. Iшкi жан 
дүниесiн жаттықтыру неғұрлым ерте басталса, одан түсер 
пай да да молдау келедi. Кез келген ескертулерге қарсы тұру, 



77

айдан-анық нəрсемен келiспеу – баланы тiкелей ертеңгi өсекшiл, 
тентек, майдашыл ересек кейпiне жетелейдi. Сондықтан, баста-
уыш мек тепте балаларды өз қате-кемшiлiктерiн танып, мойын-
дауға үйреткен зиян болмайды. 

Бастауыш мектеп өз шəкiрттерiн саналы ұйымдастырылған, 
əл-қуатына сай өндiрiстiк еңбекке араластырып баруы тиiс. 
Мұндай тəрбиеден тұлғада қалыптасатын əлеуметтiк қасиет-са-
палар барша тұрғыдан аса қажеттi де маңызды келедi. Бала лар 
орындап жататын жұмыстар өзiндiк қызмет сипатында бола-
ды, ересектерге немесе жоғары сынып оқушыларына жəр  дем 
түрінде де ұйымдастырылуы мүмкін. Еңбектің ойынмен ұш-
та  суы нəтижелi келедi: мұндайда балалардың өзiндiк ынтасы, 
дербес iс-əрекетi, сайыс құмарлығы, жоғары шектерiмен байқа-
лады. Кiшi оқушылардың жарқын да тосын нəрсеге ұмтылысы, 
ғажайып дүниенi тану құмарлығы, қозғалысты белсендiлiгi – 
мұның бəрi саналы, пайда келтiретiндей жəне ойын лəзза ты на 
бөлейтiндей сипатта қанағаттандырылуы тиiс. 

Мiнезi ауыспалы кiшi жастағы оқушы – қатаң бақылауды та-
лап етедi. Осыдан сыныптағы балалардың санын азайтып, мұ-
ғалiмге өз шəкiрттерiн жете танып, жеке-дара жəне тұлғалық 
бағытты тəрбиенi кеңiрек пайдалануға мүмкіндiк жасау – бүкiл 
əлем мек теп тəжірибесінде жəне педагогикасында тез шешiм 
күткен көкейкестi мəселе. Қазіргі заман тəрбиешiсiнің қызме-
тiнде нақтаманың орны оқу мен тəрбиенің өзінен де маңыз-
дылау. Егер тəрбие ленушiнi бiлмейтiн болсақ, онда тəрбиеге 
тiптi кiрiс пеген абзал, себебi одан келер зиянды қайта жөндеу 
үлкен қиын шылық. 

Кiшi мектеп жасындағы оқушылардың дамуы – өте күрделi 
жə не қарама-қарсылықты үдеріс. Бұл жаста өсiп келе жатқан 
адам көп нəрсенi түсiнiп алуы қажет, ал бұл үшiн оның əрбiр 
күнiн барынша тиiмдi пайдалану керекті. Бұл жастағы негiзгi 
мiндет – қоршаған дүниенi, яғни табиғатты, адамаралық қаты нас-
тар ды – түсiну. Бастауыш мектеп кезеңiнде барша ақыл-пара  сат-
тық, əлеуметтiк жəне адамгершiлiк қасиеттер қарқынды да мып, 
олардың көбi бұдан былайғы өмiр бойында өзгерiссiз бекидi. 
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Бастауыш мектеп оқушыларының даму теңсiздiгi

Бала дамуы саласындағы зерттеулер оқу-тəрбие қызметiн 
тиiмдi жобалау мен ұйымдастыру үшiн аса қажеттi болған бiр-
неше маңызды заңдылықтарды ашты. Бастауыш мектеп мұ-
ғалiмдерi ең алдымен тəн-дене даму заңдылықтарына арқа 
сүйегенi жөн: 

1. Жас кезінде баланың физикалық дамуы жылдам əрi жедел; 
ал баланың жасы ұлғаюымен даму желiсi бəсеңдейдi.

2. Баланың физикалық дамуы бiр кезеңде – жылдам, ал екiн-
шi бiр кезеңде – жай (баяу). 

3. Адам денесiнің əрбiр ағзасы өз желiсiмен дамиды, ал 
бүтiндей дене бөлiктерiнің дамуы тең емес əрi олардың арасында 
даму сəйкестiгi байқалмайды. 

Биологиялық дамумен тығыз байланыста рухани даму жүріп 
жатады. Ал бұл дамудың өзiнде айтарлықтай ауытқулар көрiнедi, 
олардың себебi жүйке жүйесiнің жетiлуi мен психикалық 
қабі леттерінің даму заңдылықтарында. Зерттеулер көр сет-
кендей, балалар арасындағы мəндi айырмашылықтар ең алды-
мен олардың интеллектуалды əрекеттерi деңгейiнде, сана құ-
ры лымында, қажеттерiнде, қызығуларында, сеп-түрткіле рін де, 
iзгi  лiк қылықтарында, əлеуметтiк даму деңгейiнде байқа  лады. 
Ру хани даму бiрнеше жалпы заңдылықтарға бағынады: 

1. Баланың жасы мен рухани даму желiсiнің арасында керi 
пропорционал тəуелдiлiк бар: жас неғұрлым кiшi болса, 
рухани даму соғұрлым тез; жастың ұлғаюымен рухани даму 
бəсеңдейдi. 

Адам дамуының сырлары жөнiнде ой толғастыра оты рып, 
Л.Н.Толстой жазған екен: «5 жасар баладан маған дейiн – бiр 
ғана қадам. Ал жаңа туған сəбиден 5 жасар балаға дейiн – шек сiз 
ұзақтық. Жатырдағы ұрықтан дүниеге жаңа келген балаға дейiн 
– тұңғиық. Ал жоқтан ұрыққа дейiнгi аралықты айыратын тұң-
ғиық та емес, оны тiптi санамен сараптауға да болмайды». Ұлы 
адамта нушы ғұламаның жеке басы сезгендерiн кейiн ғалымдар 
нақты ғылыми əдістермен дəлелдедi. 
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2. Балалардың рухани дамуында тепе-теңдiк болмайды. 
Пси хи калық қабілеттер мен рухани сапалардың негiзiнде бола-
тын тұлға қасиеттерi бiрдей даму деңгейiнде жүрмейдi. Өмiр-
дің кейбiр кезеңдерiнде нақты сапалардың дамуына сай ұнам ды 
жағдайлар болып қалады. Бiр сапалар тез, ал екiншi бiреу ле рi – 
жайымен қалыптасып жатады. 

3. Кейбiр психикалық əрекеттердің дамуы мен қалыптасуы 
үшiн тиiмдi (оптималь) мерзiмдер болады. Қандай да сапалар-
дың қалыптасуы үшiн аса қолайлы болған жас кезеңдерi психо-
логияда сензитивтiк кезеңдер деп аталады (Л.С.Выготский, 
А.Н.Леонтьев, В.А.Крутецкий). Сензитивтiк себептерi – ми мен 
жүйке жүйесiнің пiсiп жетiлуiндегi теңсiздiктер жəне тұлғаның 
кейбiр қасиеттерiнің бұрыннан қалыптасқан сапалар негi зiн-
де орнығуынан. Əлеуметтену үдерiсiнде қабылданған өмiрлiк 
тəжiрибе де үлкен маңызға ие. 

Нелiктен бала–Маугли ересектердің қалыпты тiлiн иге-
ре алмады? Жауап анық – бұл сапаның қалыптасуы үшiн сай 
болған сензитивтiк кезең өтiп кеткен. Егер бала белгiлi уақыт 
аралығында (1,5–2,5 жас) тiлге үйренбесе, кейінгi кезеңдерде 
оны қалыпқа келтiру бiрте-бiрте қиындай бередi. Басқа да 
сапа   лар дың: физикалық, психикалық, əлеуметтiк, инабаттық 
қалып  тасуы жөнiнде де осыны айтуға болады. Бұлардың ара-
сын  дағы күрделiлерi екiншi бiр оған iргетас болатындары 
қалып  таспағанша, орнына келмейдi. Мысалы, тура, тiк жүруге 
үйренбегеннен қозғалыс жəне дене теңдiгi (вестибуляр) аппарат-
тары дамымайды. Дамудың сензитивтiк кезеңдерi жақсы зерт-
телген. Педагогтар интеллектуалдық, инабаттық, əлеумет тiк 
са п  а лардың қалыптасу кезеңдерiн (кiшi жəне орта мектеп 
жа сы) үздiксiз бақылауға алуы шарт. Жақын уақыттарда амери   -
кан пси хологтары мəселе шешу дағдыларының дамуына байла -
ныс ты сен зитивтiк кезең 6-12 жастар аралығы екенiн анықта-
ған. Осы кезең еленбей қалса, адамның жоғары деңгейдегi 
шығар ма шыл ойлау тəсiлдерiн игеруi өте қиындасады. 

4. Адамның психикалық дамуының арқасында оның руха-
ни сапалары орнықты, тұрақты, сонымен бiрге өзгерiске икем-
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дi сипат ала бастайды. Тəрбие ықпалының өзi жүйке жүйе сi нің 
икемдiлiгiне негiзделген. Осы икемдiлiктен кей бiр адам кем -
шiлiктерi толығып жатады, яғни адамның күштi ағ за сы кем-
шiндеу болған мүшенің орнына қызмет жасайды. Мысалы, əл сiз 
ес орнына жоғары ұйымдастырылған танымдық əрекеттер (ой-
лау, сөйлеу, қиялдау т.б.) қолданылуы мүмкін. Даму теңсiз дiгi – 
көп сырлы құпия құбылыс, кейде бұған бiздің таңдануымыз  дың 
шегi болмайды, тiптi қиялымызға сыймайды. Мысалы, жасына 
сай болмаған кей сапалардың жылдам дамуы: Моцарт 4 жасы -
нан музыкалық аспапты игерiп, 5 жасында шығарма жазған, 
8 жасында алғашқы сонатасы мен симфониясын жазған, ал 11 
жасын да əлемге опера сыйлады. Əйгiлi музыкант жəне компози-
тор Глинка 7-8 жасында бөлмесiнде металл ыдыс-аяқтарды iлiп 
қойып, «оркестр» жасаған. 2 жасқа ендi жеткен Римский–Кор са-
ков му зыкалық есту елеңi жəне жадымен таңдандырған. 3 жа-
сар Репин қағаздан əртүрлі əрекеттегi сұлу ат бейне ле рiн қиып 
үйрен се, ал 6 жаста бояулармен сурет сала бастаған. Пуш кин 
алғашқы өлеңдерiн жаза бастағанда 7-8 жасар бала екен. 

Қандай да салада аса дарындылық көрсете алған балаларға 
вундеркинд ( немiсше «вундер» – ғажайып, «кинд» – бала) атауы 
берiлген. Мұндай аса дарын иелерi – жас балалар жөнiнде қазiргi 
заман ғылымы не дейдi? Олардың белгiлi саладағы қабiлетте-
рiнің ерте оянғаны болмаса, басқа балалардан аса айырмашы-
лығы жоқ. Дарынды балалар өзiнің алдына қойған мəселелерiн аз 
уақыт жəне күш жұмсап шешуге бейiм. Бұдан олар шарша майды, 
жеткен табысымен қанаттана түседi. Арнайы сынақтарда дарын-
ды балалар нақты əрi тар салада ғана жоғары қабiлет көрсетуге 
бейiм. Бiрақ вундеркиндтi қалыпты өлшемдермен бағалау ға 
болмайды. Сонымен, балалардың рухани жəне тəн-дене дамуы 
тең жүріп жатпайды: бiр кезеңдерде – жылдам, екiншi бiрде – 
баяу. Мұндайда мұғалiмдер көптеген маңызды заңдылықтарды 
пайдалануы шарт. Əсiресе, қандай да физикалық жəне рухани 
сапалардың дамуына қолайлы сензитивтiк кезеңдердің болаты-
нын есте ұстау қажет.
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Бастауыш мектеп оқушыларын тəрбиелеуде
жеке-дара ерекшелiктердi ескеру

Бала дамуында жалпы жəне ерекше құбылыстар ажыралады. 
Жалпы құбылыс белгiлi жастағы барша балаларға тəн, ал ерек-
шесi жеке балада көрiнедi. Ерекше қасиет-сапалар даралықты 
танытады. Даралық бiр нақты баланы басқа балалардан ажыра-
татын интеллектуалды, ерiк, моральдық, əлеуметтiк жəне басқа 
да бiтiстердің бiрлiгiмен сипатталады. Табиғат адам тегiне үл кен 
жомарттық көрсеткен: жер бетiнде екi бiрдей ұқсас адам болма-
ған жəне болуы да мүмкін емес. Əрбiр бала өз даралығында 
жалғыз да қайталанбас.

Даралық нақты ерекшелiктерде (өзгешелiктерде) көрiнедi. 
Олардың шығу негiзi – əр баланың өз даму жолының болуы-
нан, жоғары жүйке iс-əрекетiнің типологиялық бiрегейлiгi нен. 
Осылардың салдарынан баланың сапа-қасиеттерiнде өзiндiк 
белгiлер таңба басады. Даралық түйсiкте, қабылдауда, ойлауда, 
есте, қиялда, қызығуларда, бейiмдiлiкте, қабiлеттерде, темпе-
раментте, мiнезде, яғни адамның барша психикалық болмысын-
да байқалады. Даралық ерекшелiктерi тұлғаның дамуына ық пал 
жасайды, барлық сапалардың белгiлi күйге келуi, негiзiнен, 
осы психикалық өзгешелiктерден. 

Оқу мен тəрбиеде балалардың даралық ерекшелiктерiн ескеру 
қажет пе? Əлбетте, «иə» деп жауап бересiз. Бiрақ бұлай болмай-
ды. Мамандар арасында бұл тақырыпта көп пiкiрталас өрбi-
ген. Бiр көзқарастар – жалпы мектеп даралықты ескере алмай-
ды, тiптi ескерудің қажетi де жоқ, əр балаға өз алдына мектептің 
икем  десуi мүмкін емес. Барша балаға мұғалiм бiрдей қатынас жа-
саса, же  тiп жатыр. Ұқыпты мен ерiншек, дарынды мен қабiлетсiз, 
əуес қой жəне ештеңемен қызықпайтын балалардың оқуы мен 
тəрбие сiнде қандай да айырмашылықтың қажетi жоқ. Бас-
тауыш мек тептi бiтiрген адам жалпы, баршаға бiрдей бiлiмдiлiк 
жəне тəрбиелiлiк стандартымен сипатталады. 

Бұл тұрғыдан Гегельдің мына пiкiрi өте дəлелдi: «Адам-
дар  дың өзiндiк ерекшелiктерiн аса жоғары бағалаудың қажетi 
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жоқ. Керiсiнше, ұстаз əр оқушының даралығын мұқият зерттеуi 
қажет, оған икемдесiп дамытуы керек деген пiкiр бос сөз, оның 
ешқандай негiздемесi жоқ. Мұндай қызметке тəрбиешiнің уақы-
ты да жет пейдi. Ерекшелiк отбасында қабылдануы мүмкін, ал 
мек тепте өмiр белгiлi ережеге, жалпыға бiрдей тəртiпке сəйкес-
тендi рiледi. Бұл жерде балаларды өз даралығынан ажыратып, 
жал пы талап тарды орындауды үйренуге, жалпы бiлiм нəти-
жесiн иге ру ге бағыттау қажет. Осылайша баланың жан дүниесiн 
қайта құру – тəрбиенің мəн-мағынасы». 

Жаңаланған педагогика бұл мəселе бойынша басқаша ба-
ғыт тан ой сараптайды: тəрбие балалардың даралық ерекше-
лiгiн ескеруi жəне оларды пайдалануы қажет. Педагогиканың 
ма  ңызды принциптерiнің бiрi ретiнде даралықты тану – бала 
тұлғасын жəне оның өмiр жағдайларын тереңдей бiлiп, мұ-
ны оқушы дамуын басқаруда орынды қолдана бiлу əр мұғалiм-
нің мiндетi. Даралық бағыттағы педагогика – оқу мен тəр биенің 
мақсаттары жəне негiзгi мазмұнының жеке оқушыға икем  де -
луiн көзге ұстамай, педагогикалық ықпал формалары мен əдіс-
терi мүмкіндiгiнше жоғары тұлғалық даму деңгейiн қамта ма-
сыз ету үшiн даралық ерекшелiктерге сəйкестендiрiлуi қа жет. 
Дара лық бағыт əр оқушының танымдық күштерiн, белсендi лiгiн, 
бейiмдiлiгiн жəне дарынын дамытуға аса қолайлы мүмкін  дiк тер 
түзуге жəрдем бередi. Мұндай тəрбиелiк бағыт «қиын» шəкiрт-
тер, қабiлетi кем оқушылар, сонымен бiрге, дамуы ауытқулы 
жə не кешеуiлдi балаларға мүлде қажет. Жоғары деңгейде да мы-
ған бала лар, вундеркиндтер де осы бағытта тəрбиеленгенi жөн. 

Даралық бағыты тəрбиенi iзгiлендiру идеясымен ұтымды 
ұштасады. Гуманистiк тəрбие үшiн басты құндылық – барша 
жақ сы жəне жаман тараптарымен, артықшылығы жəне олқылық-
та рымен, тұлғалық ерекшелiктерiмен танылған оқушының өзi. 
Гуманист педагог өзiнің тəрбиелiк iстерiн баланың жеке қызы-
ғуларын ескере отырып, атқарады. 

Балалардың даралық ерекшелiктерiн ескеру – өте маңызды, 
тартымды жəне қажеттi бола тұрса да, сыныпта 20-30 оқушыны 
оқытып, тəрбиелеп жатқан бiр мұғалiмге өте қиын. Мұғалiм 
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қызметi өте ауыр. Балалар əрқилы, бiрi жолдасын өкпелетiп, өз 
қылығына қиналады, iстегенiнің қателiк болғанын сезiнедi. Ал 
екiншi бала, тiптi де қылығына ұялмайды, тек жазадан қор қады. 
Ал үшiншi бiреуi өз қылығын ақтап, жазаның əдiлетсiз екенiн 
дəлелдеп бағады. Бiздің тəрбиешiге айтарымыз – баланы түсiн. 
Түсiнсек: əркiмдiкi өзіне жөн. Ендi қайтемiз? Ендi жүгінетi нiмiз 
–шынайылылық. Екi шындық болмайды. Барша бой ұсына тын 
заңды ережелер бар. Тəрбиешi бұл мəселелерде берік, өзін дік 
пiкiр, көзқарас ұстануы тиiс. Гуманизм тек қайырымдылық емес, 
бұл əдiлдiк, шынайлылық.

Қортындыласақ, əр балада оны басқалардан ерекшелейтiн 
да ралық болады. Мұндай даралық оқушылардың түйсiгiнде, 
қа былдауында, ойлауында, есiнде, қиялында, қызығуларында, 
икем  дiлiгiнде, қабiлеттерiнде, темпераментiнде, мiнезiнде көрi-
недi. Даралық ерекшелiктер тұлға дамуына ықпал жасайды. 

Өзіңiздi тексеріңiз

1. Жас кезеңдерiне бөлу деген не?
2. Жастық кезеңдерге бөлудің негiзi қандай?
3. Жас ерекшелiктерi деген не?
4. Жас ерекшелiктерiн ескерудің қажетi неден?
5. Акселерацияның мəнi не?
6. Акселариядан туындайтын педагогикалық мəселелар 
қандай?
7. Ретрадация деген не?
8. Тəн-дене даму заңдылықтарын түсiндiріңiз.
9. Жас жəне рухани даму арасындағы тəуелдiлiк қандай?
10. Дамудың бiркелкi болмау заңының мəнi қандай?
11. Қай кезеңдердi дамуға қолайлы (сензитивтi) деп атауға 
болады?
12. Ойлау, мəселелер шешу қабiлетiнің дамуына қолайлы 
кезең дəуiрiн атаңыз.
13. Мектеп жасына дейiнгi балаларда тəн-дене ерекшелiктерi 
қандай?
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14. Мектеп алды жасындағы балалардың əлеуметтiк-рухани 
дамуы қалай жүреді?
15. Кiшi мектеп жасындағы балалардың рухани дамуы қай 
дəрежеде?
16. Мектеп алды, кiшi мектеп жасындағы ер балалар мен қыз 
балалардың тəрбиесiн бiрдей жүргізуге болмауы нелiктен?
17. Əр баланың жеке бас ерекшелiктерi қандай болуы 
мүмкін?
18. Жеке бас ерекшелiктерiн ескеруге байланысты 
көзқарастар қандай?
19. Кiшi мектеп жасындағы балалардың психологиялық-
педагогикалық ерекшелiктерiне орай мұғалiм əрекеттерi қай 
сипатта болуы қажет?
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4-ТАРАУ

 БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫІҚ YДЕРIС
  

Жоспар:

Тəрбие мақсаты
Тəрбие мiндеттерi

Тəрбиенi ұйымдастыру
Педагогикалық үдеріс кезеңдерi

Педагогикалық үдеріс заңдылықтары

Тiрек конспект-сөздік

Тəрбие мақсаты – көзделген тəрбие мүддесi, нақты мiн-
деттер жүйесi.

Мақсат заңы – тəрбие мақсаты қоғамның даму қажет тiк те-
рiмен анық  талып, өндiрiс тəсiлдерiне, əлеуметтiк жəне ғы лы-
ми-техникалық ілгерілеу қарқынына, педагогикалық теория мен 
тəжірибелік жетiстiк деңгейiне, қоғам, оқу, орындары, мұға лiм 
жəне оқушы мүмкіндiктерiне байланысты келедi. 

Мектептің ең басты (идеальная) мақсаты – əр адамның жан-
жақты жəне үйлесiмдi (гармоничное) дамуын қамтамасыз ету.

Мектептің нақты iс-əрекеттiк мақсаты – əрбiр тұлғаның 
ой-өрiс, iзгiлiк, көңіл-күй, тəн-дене, шығармашылық мүмкін-
дiк    терiн ашып, гуманистiк қатынастарын қалыптастыру, жас 
ерек шелiктерiн ескерумен баланың жеке басының жетiлiп, ке-
мелденуiне қажет əрқилы шарттар мен жағдайларды түзу.

Тəрбие мiндеттерi (құрылым бөлiктерi) – ой-өрiс, ақыл (интел-
лектуал), тəн-дене, еңбек жəне политехникалық, адамгершiлiк-
iзгiлiк (нравственное), əсемдiк (эстетическое-эмоциональное), 
эко номикалық,  экологиялық құқықтық  тəрбие түрлері.

Yдерiс – iлгерi қозғалыс, процесс.
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Педагогикалық үдеріс – тəрбиешiлердің əлеуметтiк тəжi ри-
бесiнің тəрбиеленушiлердің тұлғалық сапаларына ауысуы, ал дын 
ала көзделген мақсатқа бағытталып, оқушылардың жос парлан-
ған сапа-қасиеттердің қалыптасуы не өзгеруiн қамта ма сыз етушi 
педагогикалық iс-əрекеттер желiсi.

Педагогикалық үдерiстің басты ерекшелiгi – тұтастық.
Педагогикалық нақтама – педагогикалық үдеріс жүріп 

жа та   тын шарттар мен жағдайларды анықтауға бағышталған 
зерттеу əрекетi. 

Педагогикалық үдеріс заңдылықтары – оқу-тəрбие қыз  ме-
тi  нің басты, тұрақты қайталанып барушы шынайы байла ны с  та  -
ры: педүдерiстегi байланыс-қатынастар түрі, өзара тəуелдiлiктерi.

Педагогикалық үдерiстің негiзгi қызметтерi (функции) 
–       1. Бi лiм беру, яғни оқу-танымдық жəне iс-əрекеттiк тəжiрибе 
мен оларға бағыттаушы сеп-түрткілердi (мотивация) қалыптас-
тыру, ғылыми бiлiм негiздерi мен құндылықты бағыт-бағдар 
жəне қа тынастар игеру. 2. Тəрбиелiк, яғни нақты адам қасиет-
терiн, сапалары мен тұлғалық арақатынастар қалыптастыру, да-
мыту жəне  жетi лдiре түсу.

Педагогикалық үдеріс тиiмдiлiгiнің заңдылықты шарт-
та  ры – 1. Педагогикалық үдерiстің ұдайы қозғалысты (дина-
мич   ность) болуы. 2. Тұлға дамуының тiкелей педагогикалық 
үде  ріс     пен бай ланыстылығы. 3. Оқу-тəрбие үдерiсiнiң басқа рым  -
ды бо   луы. 4. Педа гогикалық үдерiсте сезiмдiк, ақыл-ес жə не 
тəжі рибелік əрекет-қимыл дардың бiрлікті iске асып баруы.                
5. Сырт тай педагогикалық жəне iштей танымдық iс-əрекет тер -
дің үйле сiмдi байланысқа түсуi жəне т.б.

Педагогикалық үдерiстің негiзгi ұйымдасу жəне iске асу 
прин   циптерi – 1. Тəрбие тұтастығын сақтау. 2. Тəрбие үздiк-
сiз дiгi. 3. Мақсат бағдарлылығы. 4. Педагогтар мен тəрбие ле-
ну шi лердің бiр   лiктi əрекеттестiгi. 5. Табиғи сəйкестiктi ескеру.                  
6. Мəдени сəй ке с   тiктi сақтау. 7. Тəрбиенің iс-əрекеттiк жəне 
ұжым  дық болуы. 8. Оқу мен тəрбиенің бiрiздiлiгi жəне жүйелi-
лiгi. 9. Тəрбие əдістерi мен тəсiлдерiн тəрбие мақсаты мен маз-
мұ нына сəйкестен дiрiп бару.

Педагогикалық үдерiстің құрылым бiрлiктерi – 1. Мақ сат тық. 
2. Мазмұндық. 3. Iс-əрекеттiк. 4. Нəтижелiк. 5. Əлеуметтiк, қоғамдық.
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«Бiз де мəдениеттi елдердің жас-
тарындай болайық, жабыла ғылым 

үйренейiк, елдi алға бастыруға, 
басқалармен теңестiруге қызмет 

етейік … Дау-шардың заманы өттi, 
кеттi, көз ашып, сөз қосатын уақыт 

жеттi. Ел болуды ойласақ, өнер-бiлiмдi 
қуып, əдiлет жолын iздейiк».

 С.Торайғыров

Тəрбие мақсаты

Тəрбие мақсаты – тəрбие қызметi бағытталған соңғы 
нəтиже. Мақсат – бұл барлық күш-қуаттың қосылуымен орын-
далатын болашақ. Қалаған тəрбие – мейлi ол кiшкене бiр елен-
бес iс болсын, мейлi кең көлемдегi мемлекеттiк бағдарлама 
болсын – қай жағдайда да нақты мақсатты көздейдi; бағытсыз 
тəрбие болмайды. Тəрбиенің мазмұны, ұйымдасуы, формала-
ры мен əдістерi – бəрi мақсатқа тəуелдi келедi. Осыдан, тəрбие 
мақсаты, мəселесі педа гогикадағы аса маңыздылардың бiрi. 
Өздерiнің iс-əрекетiнде мек теп жəне тəрбиешiлер неге ұмтылуы 
тиiс, қандай нəтижелердi қолға кiргiзуi керек – бұл сұрақтар 
оқу-тəрбие аймағында қай уақытта да өзектiлiгiн жойған емес. 
Тəрбие мақсаттары жалпы жəне жеке-дара болып бөлiнедi. 
Бiрiншi жағдайдағы мақсат тың көздегенi барша адамдарға тəн 
қасиет-сапаларды қалыптастыру, екiншiде – дара адам тəрбиесiн 
көздейдi. Өрелі педагогика жалпы жəне жеке-дара мақсаттардың 
бiрлiгi мен бiрiгiмiн қолдап-қуаттайды. 

Мақсат тəрбиенің жалпы ұмтылыс бағытын бiлдiредi. 
Тəжірибелік iске асыруда ол нақты мiндеттер жүйесi түрінде кө-
рi недi. Мақсат пен мiндеттер өзара бүтiн мен бөлiктің, жүйе жəне 
оның элементтерi сипатындағы қатынаста болады. Сондықтан, 
тəрбие мақсатының мəнi – бұл тəрбие арқылы шешiлетiн мiн-
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деттер жүйесi деген анықтамамен де ашылуы мүмкін. Тəрбие 
мiндеттерi, əдетте, өте көп болады. Олар нақты жəне жалпы 
түрге жiктеледi. Дегенмен, өз алдына жекеленген тəрбиелiк жүйе 
шеңберiнде мақсат бiреу. Бiр орында, белгiлi бiр уақыт аралы-
ғында тəрбиенің əрқилы мақсаттарды көздеуi мүм кін емес. Мақ-
сат – тəрбиелiк жүйенің сипатын айқындаушы элемент. Осы 
мақсаттарға жəне оларға жету құрал, шараларына байланысты 
бiр жүйе екiншi бiреулерiнен ажырайды. 

Қазіргі заманда тəрбие мақсаттарының жəне оларды iске 
асырушы тəрбиелiк жүйелердің көп түрлілiгi қабылданған. Бұл 
жүйелердің əрқайсысы өз мақсатымен танылып, ал сол мақсатты 
iс жүзiнде орындау белгiлi шарттар мен жабдықтарды қажет 
етедi. Мақсаттар арасындағы өзгешелiктер де шексiз: адам ның 
кей бiр сапаларындағы еленбес өзгерiстерден онда болып қала-
тын түбегейлi тұлғалық ауысуларға дейiн. Мақсат көп түрлі лiгi 
тəр биенің өте күрделi болатындығының жəне бiр айғағы. 

Тəрбие мақсаттарының мəн-мағынасы неде? Олардың басты 
ұмтылысы қоғам қабылдаған тəрбиелiк мұраттарға жету. Бiздің 
бүгiнгi қоғамымыздағы мұрат – бұл кемелденген, жан-жақты 
жəне үйлесiмдi дамыған адам. Ескеретiн жəйт, мақсаттар идеял-
дық, əлi санадағы болжамдарға негiзделiп, белгiленгенiмен, олар 
шындықты, нақты тұрмыстық қажеттiктен тəжірибелік iске ай-
налады. Сондықтан, олардың қалыптасуына шынайы себеп-
тер мен олардың орындалу мүмкіндiктерi өз таңбасын салады. 
Мақсат тардың жалпы бағыт-бағдарының айқындалуына келесi 
жағдаяттар өз ықпалын тигiзедi: ағза жетiлуiндегi физиологиялық 
заңдылықтар, адамдардың психикалық дамуы, философия лық 
жəне педагогикалық ойлардың жетiстiгi, қоғамдық мəдениет дең-
гейi. Педагогикалық жүйе мүмкіндiктерi аталғандардың қол дану 
шеңберiн анықтап отырады. 

Тəрбиенің мемлекеттiк жүйесiнде мақсатты белгiлеушi басты 
жағдаят – бұл идеология, мемлекет саясаты. Əлемде, мейлi ең 
демократияшыл болсын, соның өзiнде қалыптасқан қоғамдық 
қатынастарды нығайтуға бағытталмаған, саясат пен идеология-
дан ажыраған мектеп тəрбиесi мақсаттарын ұстанған бiрде-бiр 
мемлекет болмайды. Мемлекеттiк емес оқу-тəрбие мекемелерiнде 
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мақсат жеке тапсырыс берушiлердің талаптарымен реттеледi, 
жалпы бағыт-бағдары да солар арқылы белгiленедi. Бiрақ, бұлай 
болғанның өзiнде де тəрбиенің ұлттық ерекшелiктерi мен салт-
дəстүрлерi сақталады. 

Соңғы дəуiрдегi əлемдiк педагогикада тəрбиенің саясат-
тан, идеологиядан тəуелсiздiк идеясы бой тiктеп келедi. Осы-
дан, тəрбиенің мақсаты жалпы адамзаттық өмiр заңдарына, қа-
жеттерiне, құқықтары мен еркiндiгiне орай белгiленуi шарт. Бұл 
көзқарастан, адам мақсатқа жетудің құралы емес, тұл ғаның 
өзi – сол мақсат. 

Педагогика тарихы – тəрбие мақсаттарының пайда болуы, 
жасауы, жəне жойылуының ұзақ та шырғаланды тiзбегi. Осы-
дан, тəрбие мақсаттарының түбегейлi тұрақты болмайтынын 
түсiнемiз, сондай-ақ, формальды дерексiзденген, барша ке зең-
дер мен халықтардың бəрiне бiрдей қолданымға түсетiн мақ-
саттардың да болуы мүмкін емес. Тəрбие мақсаттары қоз ғалыс-
ты, өзгермелi, нақты тарихи сипатқа ие. Тəрбие мақ сат тары 
жол-жөнекей, кездейсоқ, өзінен-өзi немесе жеке адам дар дың 
тiлек-ниетiмен пайда болмайды. Қоғамдық даму тари  хы ның 
айғақтағанындай, тəрбие мақсаттары бiрнеше өте ма ңызды себеп-
термен орайлас. Тəрбие мақсаттарын таңдауда жəне оларды бел-
гiлеу мен iске қосуда табиғаттың, қоғамның, адамның шынайы 
даму заңдылықтарын арқау ету мiндеттi. 

Тəрбие мақсаттарын таңдауға ықпал жасайтын жағдаяттар 
қан дай болуы мүмкін? Жоғарыда ескерiлген саясат, мемле кет 
идеологиясы сияқты танымал шарттарға қосымша аса маңыз ды 
болып келетiндерi қоғам қажеттiктерi. Тəрбие мақсаты əрдайым 
өсiп келе жатқан əулеттi қоғамдық, өндiрiстiк, отбасылық қыз-
меттердi орындауға дайындық болған қоғам қажеттiгiне орай-
лас белгiленедi. Қоғам қажеттiгi өндiрiс тəсiлдерi, яғни өндiрiс 
күштерiнің даму деңгейi жəне өндiрiстiк қатынастардың сипа -
ты на тəуелдi. Сондықтан, тəрбие мақсаты негiзiнен қоғам да-
муын дағы жетiстiк деңгейге сай болып, сол деңгеймен белгiленiп, 
өндiрiс тəсiлдерiнің өзгеруiмен ауысып барады. Тəрбиенің 
мақсаты мен сипаты əрдайым белгiлi қоғамдық-экономикалық 
сатыға тəн болған өндiрiс күштерiнің даму деңгейiне жəне 
экономикалық өндiрiс қатынастарының типiне сəйкес болады. 
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Өндiрiс тəсiлдерiнен басқа тəрбие мақсатына ықпал жаса-
ушы жағдаяттар да баршылық. Олардың арасында – ғылыми-
техникалық жəне əлеуметтiк даму қарқыны, қоғамның эконо-
микалық мүмкіндiктерi, педагогикалық теория мен тəжі ри бенің 
даму дең гейi, оқу-тəрбие мекемелерi, тəрбиешiлерi жəне мұға-
лiм дерiнің мүмкіндiктерi, т.б.– тəрбиеге өз əсер-ықпалын ти-
гi  зiп отырады. Тəрбие мақсаттары төңірегiндегi күрес ежелгi 
дү ние ден басталған. Ежелгi ойшылдар тəрбие мақсаты қайы-
рым дылық (добродетель) болуы тиiс дегендi қолдаған, бiрақ ненi 
қайырымдылыққа санау қажет – бұл бойынша пiкiр қайшы-
лығы бар. Платон – ақыл, ерiк жəне сезiм тəрбиелеудi басты на-
зарына алған. Аристотель болса: ерлiк пен шыдамдылық, қана-
ғатшылдық пен əдiлдiк, жоғары парасатты жəне мора льдық 
тазалық тəрбиесiн дəрiптеген. 

Я.А.Коменский – тəрбиенің күшiне шексiз сенген, өзiнің 
«Аналық мектебi» шығармасына эпиграф етiп, Цицеронның ке-
лесi сөздерiн алған: «Бүкiл мемлекеттің негiзi – жастардың дұ-
рыс тəрбиесiнен». Ұлы ғұламаның пiкiрi бойынша əрқандай тəр-
бие үш мақсатқа орай белгiленуi тиiс. Олар – өзiн жəне қор  ша ған 
дүниенi тану (ақыл тəрбиесi), өзiн-өзi басқара бiлу (ина бат тық 
тəрбиесi) жəне Аллаға ұмтылыс (дiни тəрбие). Ағыл шын фило-
софы жəне педагогы Дж. Локк пайымдауынша, тəр биенің ба сты 
мақ саты – өз iстерiн «даналық жəне парасатпен жүр гізе алатын» 
адам – джентельмен. Бұл джентель мен, соны  мен бiрге, iскер де 
ын талы, өте ақылды жəне тəжіри белік бiлiмдермен қаныққан 
азамат деңгейiнде тəрбиеленуi қажет. Француз материа листi 
К.Гель   веций тəрбие негiзiне «бiртұтас мақсат» алынғаны дұ  рыс 
деп бiлдi. Бұл мақсат қоғам игiлi  гiне, яғни қауымның көп теген 
мүшелерiнің – азамат тардың ба қыты мен жоғары қана ға тына 
бағыт талуы тиiс. Ал тəрбиешiнің мiн детi – «сол азаматтардың 
жү ре гiн iзгiлiкке, ал олар дың ақы  лын шын дыққа бұра, ашып, нə-
тижеде – оларды парасатты да сезiмтал адам сипатында тəр бие-
леу. Сонымен, елжандылар қалып тас   тыру, аза маттар сана  сын-
да жеке бас жақсылығы мен бүкiл ұлт игi лiгiн мық тап бiрiктiру. 
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Ж.Ж.Руссо тəрбие мақсаттарын жалпы адамзаттық құн ды-
лықтар тұрғысынан пайдалану қажеттiгiн баса айтқан. Адам 
дү ниеге əлсiз əрi қорғансыз келетiндiктен оған тəрбие қажет. 
Осы дан тəрбиенің мiндетi – адамды жасау. «Мен өз тəрбиемдегi 
баланы, өмiр сүру кəсiбiне үйреткiм келедi; менің қолымнан 
шыққан бала – сот та, сарбаз да, молда да болмайды: ол ең ал-
дымен адам болады. Адам қандай болуы қажет болса, ол сол 
дə  ре  жеге көтерiле алады, қажет болған жағдайда, қаншама тағ -
дыр-тəлкегiне түссе де, ол барлық уақытта өзiнің адамгер    шi лiк 
деңгейiнен жарқырап көрiне бередi». 

И.Песталоцци, швейцар педагог-демократы, тəрбиенің түбе-
гейлi мақсаты – табиғаттан берiлген адам қабiлеттерiн жəне да-
ры нын дамыту, оларды ұдайы жетiлдiрiп бару жəне сонымен 
«адам күштерi мен қабiлеттерiнің үйлесiмдi дамуын» қамтама-
сыз ету. 

Тəрбиеге немiс философы И.Кант үлкен сенiм артып, оның 
мақсаты – баланы ертеңгi күнге дайындау деп бiлген: «Балаларды 
бүгiнгi күнге емес, болашаққа, мүмкін болар, адамзат қауымы-
ның шуақты күндерi үшiн тəрбиелеу қажет». Кант iзбасары 
немiс педагогi Ф.Рейн бұл мақсатты нақтылай келiп: «Тəрбиешi 
өз əлпешiндегi баладан шынайы жақсы адам, татымды болған-
ның бəрiн зейінiмен қабылдап, өз халқы үшiн пайда келтiре ала-
тын, ақ көңіл де адал, дiни сенiмi мол нағыз азамат қалыптас-
тыруы мiндеттi», – деген. 

Немiс педагогы И. Гербарт тəрбиенің мақсаты – адамның 
жан-жақты қалыптасуына бағытталған көп тарапты қызығу -
ла рын дамыту, – деп бiлдi. Тəрбие мұраты (идеал) – қайырым ды 
адам. Осы мақсатты мəңгі де бұлжымайтын сипатта бағалай 
оты  рып, Гербарт қалыптасқан қатынастарға икемшiл, белгi-
лен ген құ қық тық тəртiптi сыйлайтын адамдарды тəрбиелеудi 
көзде ұстады. 

Қазақтың ұлы ғұлама-ағартушысы А.Байтұрсынұлы жеке 
адамды тəрбиелеу мақсатын қоғамдық мұраттармен байла-
ныстыруды дəрiптеген: «Жастардың оқу-тəрбие жұмысы түзел-
мей, жүрт iсi түзелмейдi … Ай мен күндей, əмбеге бiрдей бiлiм 
– көп ортасындағы мүлiк, онан сыбаға ала алғандар алып жа тыр, 
ала алмағандар, құр қалып жатыр…»
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Орыс социал-демократтары тəрбие мақсаттары жөнiнде өз 
пайымдарын əлемге паш еттi. Бұлардың арасында ХIХ ғасыр-
дың 40-жылдары В. Г.Белинский басыбайлылық жəне пат-
ша құрылымымен күрескерлердi тəрбиелеу жөнiнде жазды. 
А.И.Герцен тəрбиенің мақсаты – еркiн, iскер, инабатты, жан-
жақ ты дамыған, қоғамдық қатыгездiкпен күреске дайын тұл-
ғаны дайындау деп түсiнген. Н.Г.Чернышевский тəрбие ал-
дына iзгi лiктi мақсат қойды: қоғамшыл, жоғары мұратты, тура 
да адал, жеке бас қамын қоғам талаптарымен үйлестiре бiл ген 
белгiлi дəрежедегi ұнамды өзімшілдігі бар адамды дайындау. 

Тəрбиелi адам – бұл ең алдымен инабатты, iзгiлiктi адам. 
Бұл тұрғыдан К.Д.Ушинский: «Тəрбиенің басты мiндетi адам-
гершiлiк ықпал жасау. Бұл ықпал жалпы ақыл дамуынан да, 
бiлiм қорын жинақтаудан да маңыздылау», – деп тұжырымдаған. 

Жоғарыда келтiрiлген мысалдардан тəрбие мақсатының 
жалғыз болмағанын, əлi де болмайтынын байқаймыз. Тəрбие мақ-
саты – тəрбиелi адам, ол қандай болуы тиiс деген шексiз даулы 
мəселелер тоғысында дүниеге келедi. Жүйелi тəрбие мақсаты ба-
стауыш мектептің қабырғасынан орындала бастайды. Тəрбие-
нің қандай сипатта болатыны, оны тəрбиешi қалай түсiнедi жəне 
бағыттайды, ол балалар түсiнiгi мен қабылдауына қалайын ша 
ендiрiледi – тəрбие нəтижесiн айқындаушы сұрақтар. Осы сұ-
рақ тардың ұтымды шешiлуiне бiздің қоғамымыздың ертеңгi 
азаматтарының кейiп-келбетi тəуелдi келедi. 

Тəрбиенің бұлжымас мақсаттарының арасында арман тектес, 
тəрбиенің ең жоғарғы мұраты – дүниеге келген əрбiр адамды 
жан-жақты жəне үйлесiмдi дамумен қамтамасыз ету. Бұдан 
тұлғаның барша тараптарын – дене, ақыл, еңбек ептiлiктерi мен 
дағдыларын жəне с.с. бiрдей қалыптастыру қажеттiгiн түсiне мiз. 
Сондай-ақ, бұл сапалардың бəрi үйлесiмдi қостасып, дамудағы 
барша адам қасиет сапаларының бiрде-бiреуiнің кешеуілде-
меуiн қамтамасыз етуi қажет. Бұл пiкiр Қайта орлеу дəуiрiнің 
философтары мен педагог гуманистерiнің еңбектерiнде нақты-
ланған, бiрақ бұл мақсат түп тамыры ежелгi философиялық iлiм-
дерден бастау алады. Əрқилы замандарда жан-жақты үйле сiмдi 
даму түсiнiгi əрқандай мəн-мағынаны аңдататын болған. 
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Қайта тiктелу заманының педагог-гуманистерi Ф.Рабле, 
М.Монтень жан-жақты даму мазмұнына тəн сұлулығын да қо-
сып, оны өнер, музыка, əдебиет туындыларынан лəззат алу деп 
бiлген. Мұндай тəрбие тек қана таңдаулылардың қалауы бол-
май, кең қауым арасында да жүргізілуі тиiс деп есептеген. Социа-
лист – утопистердің (Т.Мор, Т.Кампанелла, Р.Оуэн, К.Сен-Симон, 
Ш.Фурье) педагогикалық көзқарастарында жан-жақты үйле-
сiм дi даму идеясы басқаша бағыт алды. Олар өндiрiс құралда-
рына жекеменшiктен құтылу жағдайларындағы тұлға қалып тас-
тыру мұраттарын алға тартты, ең алғашқылардың бiрi бо лып 
жан-жақты даму үдерісiне еңбектi қосып, тəрбиенi сол еңбекке 
негiздедi. ХVIII ғасырдағы француз ағартушылары К.Гельве-
ций, Д.Дидро бұл идеяны жалғастыра түсiп, жан-жақты даму 
түсiнiгiне ақыл жəне адамгершiлiк жетiлдiру ұғымдарын қосты. 
Орыс революционер-демократтары А.И.Герцен, В.Г.Белинский 
жəне Н.Г.Чернышевский халықты жан-жақты тəрбиелеу мəсе лесі 
тек қана революциямен, экономикалық жəне саяси езу жойыл-
ғаннан соң ғана толығымен шешiлуi мүмкін деген тоқтам айтты. 
Жан-жақты үйлесiмдi дамыған тұлғаны қалыптастыру идеясы 
жалпы тəрбие мақсаты ретiнде дүниедегi ең бiрiншi социалистiк 
мемлекеттің (КСРО) –мемлекеттiк саясаты ретiнде жарияланды. 
Осы мемлекеттің барша тарихында мақсат бiрде тайқыған жоқ. 
Бұл мақсаттан қазiргi күнде бiзде қашпаймыз, дегенмен, шы-
найы себептерге орай, оны бiршама тарылтып, нақты орындалуы 
мүмкін аумақта нақтылаймыз. 

Сонымен, жетiлген, жан-жақты жəне үйлесiмдi дамыған 
адам – тəрбиенің ең жоғары мұраты. Бұл мақсат адамзаттың ең 
алдағы даналарының ойынан туындаған. Олардың адамға жəне 
тəрбиенің жойқын қуатына деген сенiмiнен пайда болған. Əлбет-
те, бұл өте алыстағы да, жоғары да мақсат. Осы мақсаттың социа-
листiк қоғамда да, басқа да əлеуметтiк дүниеде толық көлемде 
орындалмағанын ескерiп, одан бас тарту керектiгiн немесе, тым 
болмаса, оны қарапайымдастырып, тарылту қажеттiгiн айтады. 
Ал ендi осы ұлы мұрат – мақсатқа балама болатындай не бар? 

Мектептің өткен жолы – айнадағыдай ел тарихын айныт   пай 
бейнелейдi. Бұл жолда үлкен табыстар да, орасан жеңiлiстер де 



94

мол болды. 80-шi жылдардың ортасындағы мектеп жағ дайы 
бiр партиялы  əкiмшiл-əмiршiл жүйемен  құрылған  қоғамның  
дағ  да рыс қал пына тура келдi. Кейiн бұл күйзелiстің басты себе-
бiн мек тептi қоғам мүддесiне байлап, тұлғаның өз қажеттерiнің 
дамуына зиян келтiрген социализмнің маркстiк-лениндiк тұ  жы-
рымда рының бұрмалануынан деген пiкiр орнықты. 1985 жылдың 
сəуiр айынан басталған қоғамдағы қайта құ рулар бұл қарама-қар-
сылықтың бетiн ашты, тəрбиенің бiр тараптылығының қажет-
сiздiгiн көрсетiп, оқу-тəрбие үдерісін адамға, оның толық қанды 
дамуы мен жеке жоспарлары жəне өмiрлiк ниеттерiнің iске асуына 
жағдайлар түзудi талап еттi. Бiрақ кеш болды. Қайшылықтардың 
күрделенгенi соншама, дағдарыс өте тереңге құлдилады. Нəти-
жеде, қоғам дамуының iргетасын жаңадан қайта қалап, сонымен 
бiрге тəрбиелiк тұжырымдарды да түбегейлi жаңалау бас талды. 
Бүгiнгi таңда белгiленген демократиялық өзгерiстердi iске 
асы ру, ең алдымен, осы тəрбиеге байланысты болып отыр. 

Мемлекеттің бюрократтық мекемесiне айналған мектептің ең 
үлкен кемшiлiгi – жалпы орташа теңдестiруге тап қылған тəр-
биенің бiр сипаттылығы (унификация) едi. Бiрдейлiк пен бiр 
ой құрсауында болудан оқу орындары, мұғалiмдерi мен оқу-
шылары өзiндiк даму, өзiндiк айқындалу жəне өзiндiк жетiлу 
мүмкіндiктерiнен айырылды. Алғашқыда мұрат болған ұлы 
мақ сат тарылып, өз мəн-мағынасынан ажырады. Осының 
салда ры  нан балалар мектептен, мұғалiмнен жерiп, оқу мен 
тəрбиенің сапасы кемiдi, қанағаттанбаушылық арта түстi. 
Ендi тəрбиелi лiк пен бiлiмдiлiктің де бағасы кеттi, қоғамның 
ақыл-ес жəне инабат тық-рухани дағдарысы белең алды. Əмір-
шіл-əкімшіл педаго гика өз жемiсiн «тойлады». Шынайы алға 
қарай қозғалысты ұрандата, оза жортумен ауыстырып, сая-
сат мектеп алдына қоғамдық даму дың осы кезегiнде орында-
луы мүмкін болмаған мақсаттарды (жаппай орта бiлiмдiк оқу, 6 
жастағылардың оқуы т.т.), немесе жалпы орта бiлiм берушi мек-
тепке тəн болмаған қызмет тердi (оқушыларды жаппай кəсiптiк 
дайындықтан өткiзу), яғни ау қы  мы қоғам мүмкіндiктерiне 
сыймайтын, ойсыз, саналы қабылдан ба ған мақсаттарды бел-
гiледi. Барлық аймақтарда ендiрiлуi көзделген бұл мақсаттар 
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ғылыми тұрғыдан да, қа жеттi қаржылық, мамандар жəне басқа 
да қажеттiлiктермен қамтамасыз етiлмедi. 

Тəрбие мақсаттарын орындауда, яғни жан-жақты жəне үй-
ле  сiмдi дамыған тұлғаны қалыптастыруда – кезiккен қиын-
шылықтар мен қателiктер жалпы бiлiм берушi мектептің мiн-
дет терiн бiршама тарылтып, оларды қайта қарастыру жəне 
нақ тылауды талап еттi, бiрақ мақсаттың өзiн ауыстыруға бара 
алмады. Жан-жақты жəне үйлесiмдi тəрбие орнына ақылға сай 
балама табылмады. Ол бұрынғыдай мұрат күйiнде сақталады, 
жiберiлген қателiктердi ескерумен бүгiнгi жаңа мектеп осы 
мұратқа жету жолында өз қызметiн жаңадан бастайды. Бұл 
үшiн тек саналы ұйым мен бүкiл қоғамның қолдауы ғана қажет. 

Қазіргі заман мектебiндегi мақсаттар сипатының ауы-
суы ең алдымен адам мүддесiн көздегендiктен. Сол мүдденің 
өзiндiк iске асуы үшiн жағдайлар жасалуда: құндылықты 
бағыттар жүйесi қайта түзiлуде, ең алдымен тұлға қажеттерiн 
қанағаттандырып, оның табиғи жəне рухани мүмкіндiктерiн iске 
асырудың алғышарттары түзiлуде. 

Бүгiнгi күнгi орта жалпы бiлiм берушi мектептің басты мақ-
саты – тұлғаның ақыл-ой, адамгершiлiк, көңіл-күй жəне дене 
дамуына жəрдем берiп, баланың жас ерекшелiктерiне орай 
даралығының гүлдене түсуi үшiн əрқилы жағдайлар жəне шарт-
тармен қамтамасыз ету. Тұлғаны дамыту талабы – мек тептің 
жалпы мақсатына: оқушыларда саналы азаматтық көзқарас ба-
улу; өмiрге, еңбекке, əлеуметтiк шығармашылыққа дайын-
дау, демократиялық өзiндiк басқарым мен ел жəне өркениет 
тағдырына жауапкерлi болу сынды «адамилық сипат» қосу. 
Дұрыс бағыттағы тəрбиеде мақсаттар бiрiздiлiгi мен жалғасы 
сақталуы тиiс. Əрқандай ел, соның iшiнде Қазақстан да өзiнің та-
рихи қалыптасқан ұлттық жүйедегi тəрбиесiне ие. Оны қандай 
да басқасымен ауыстыру мағынасыз. Ал жетiлдiру, дұрыс 
қорытын дылар мен қуаттау əбден керек, тұлға жəне қоғам алды-
нан шыққан жаңа мақсаттар мен құндылықтарға сəйкестен дi рiп, 
жүйенi дамыта түсу парыз. 

Сонымен, жаңаланған мектеп адамзат даналары белгiлеген 
жан-жақты жəне үйлесiмдi адам дамыту мақсатын жалғастыра 
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түседi. Бiрақ ол мақсат бұл күнде орынды ауқымда жəне iскер-
лiкпен бел  гiленуде, яғни бүгiнгi мектептің мiндетi – тұл ғаның 
ақыл, адам гершiлiк, көңіл-күй жəне дене дамуына жəр демдесу, 
оның шыға рмашылық мүмкіндiктерiнің ашылуына қолдау көр-
сету, iзгiлiк қатынастарын қалыптастыру, жас ерек шелiктерiн 
ескере отырып, баланың даралық қабiлеттерiнің өркендеуiне 
жағдайлар жасау. 

Тəрбие мiндеттерi

Өз алдына жүйе құрайтын тəрбие мақсаты құрамды бөлiктер 
– жалпы жəне нақты мiндеттерден тұрады. Қоғам жəне 
мектептің тереңнен бастау алған бетбұрыс, өзгерiстерi тəрбиенің 
нақты мiндетiн белгiлеуде көптеген қарама-қарсылықтарға жол 
ашты. Бұл қарсылықтар осы күнге дейiн шешiмiн таппай, тiптi 
өршелене жалғасуда. Осыдан, бiз дəстүрлi тəрбие мiндеттерiмен 
қатар өмiр талабы қажет етiп отырған жаңаларында көзден таса 
ете алмаймыз. 

Қолданымда келе жатқан дəстүрлi педагогикада тəрбие 
мақсаттарының жүйесi келесi үлкен мiндеттер тобын қам тиды. 
Бұлар – ақыл-ес (интеллектуалды), дене, еңбек жəне политех ни-
калық, адамгершiлiк, эстетикалық (көңіл-күй) тəрбиесi. Қа зіргі 
замандағы қоғамның өмiрi мен дамуы маңызды жеке мiндеттер 
қатарында оқушылардың экономикалық, экологиялық жəне 
құқықтық тəрбиесiн өз алдына тартып отыр. Аталған мiндеттер 
ауқымы өте кең болғандықтан, олар педагогикалық теория 
мен тəжірибенің жеке мəселелер тобына айналып, өз алдына 
қарастыруды талап етуде. 

Ақыл-ес тəрбиесi оқушының зердесін, танымдық мүм-
кіндiктерiн, бейiмдiлiгi жəне дарынын тəрбиелеуге бағ дарланған. 
Оның басты мiндетi – оқушыларды ғылым негiз дерiне байла-
нысты бiлiмдер жүйесiмен қаруландырып, оларда дүниетаным 
бастауларын қалыптастыру. Дүниетаным – бұл табиғат, қоғам, 
адами құндылықтар, еңбек, өмiр мəнi жəне танымға орайласты-
рылған көзқарастар жүйесi. Қаланған дүние таным əр оқушыға 
қоғам жəне табиғат өмiрi құбылыстарын тереңнен түсiнуге, 
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бұл құбы лыстарды саналы деректеп, оған болған өз қатынасын 
қалып тастыруға, яғни өз өмiрiн саналы құрып, еңбек етуге жəне 
игерген бiлiмдерiн iскерлiкпен табиғи байланысқа келтiруге 
негiз салуы тиiс. 

Саналы игерiлген бiлiмдер жүйесi парасатты ойлау, ес, зейiн, 
қиял, ақыл қабiлеттерiнің дамуына ықпал жасап, бейiмдiлiк-
терi мен дарынына жол ашады. Ақыл тəрбиесiнің мiндеттерi 
төмендегiдей: 

– ғылыми бiлiмдердің белгiленген көлемiн игеру;
– дүниетаным қалыптастыру;
– ақыл қуат қабiлеттерi мен дарынын өрiстету;
– танымдық қызығуларды ояту;
– тұлғаның табиғаттан берiлген мүмкіндiктерiн ашып, дамыту;
– танымдық белсендiлiк қалыптастыру;
– ұдайы өз бiлiмдерiн толықтырып бару жəне жалпы бiлiмдiк 

дайындық деңгейiн жетiлдiру қажеттiктерiн дамыту;
– оқушыларды танымдық iс-əрекет əдістерiмен қарулан-дыру;
– ойлау тəсiлдерi мен шығармашылық қызмет тəжiрибесiн 

қалыптастыру.
Мектептің аса маңызы мiндеттерiнің бiрi болған ақыл тəр-

биесiнің қажеттiгi ешбiр күмəн келтiрмейдi, бiрақ оның мазмұны 
жеке тұлға дамытуға бағдарланбай, бұрынғыша – қалыптас қан 
желiмен бiлiм, ептiлiк жəне дағдылар тобын игерудi ғана көздейдi. 
Бiлiмдендiру аймағында кей уақыттары оның аса маңызды бол-
ған бiрлiктерi – əрқилы форма жəне түрдегi iс-əрекеттер жəне 
қор шаған дүниеге болған көңіл-күй – құнды лықты қарым-қаты-
настар тəжiрибесi, т.б. еленбей қалды. Нəтижеде бiлiм үйлесімі 
ғана жойылып қалмастан, сонымен бiрге мектептің өзiнің де 
бiлiм дiк деңгейi төмендейдi. Алдыңғы қоғам қайрат кер лерi, дү-
ниедегi барша елдердің ғалымдары, соның iшiнде бiздің де зи-
ялыларымыз бiлiмдi идеологияға бағындыру əрекеттерiне, жа-
старды идеологиялық күресте субъективизмге жетелейтiн та рих, 
əдебиет бойынша бiлiмдердің шынайы мазмұнын бұрмалап бе-
руге қарсылық бiлдiруде. Педагогтардың көпшiлiгi ауыспалы 
өмiр өзгерiстерiн ескерумен бiлiм бағыттарын өмір шындығы 
негізінде ұдайы жаңалап баруды талап етуде. 
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Дене тəрбиесi – барлық тəрбие жүйелерiнің ажыралмас 
құрамды бөлiгi. Жоғары дамыған өндiрiске негiзделген қазiргi 
қоғам кəсiпкерлiк мекемелерде өнiмдi еңбек етуге, салмақты жү-
ктемелердi орындауға, Отан қорғауға дайын мықты да шыдамды, 
денi сау, жарамды адамдарды қажет етедi. Оқушылардың тиi-
мдi ақыл жəне еңбек əрекетiмен шұғылдануға қажет сапала рын 
қалыптастыру да осы дене тəрбиесiне байланысты.

Дене тəрбиесiнің мiндеттерi: 
– денсаулықты нығайту, дұрыс тəн-дене дамыту;
– ақыл жəне iс-əрекет қабiлетiн көтеру;
– табиғи қозғалыс мүмкіндiктерiн дамыту жəне жетiлдiру;
– қимыл-əрекеттердің жаңа түрлеріне үйрету;
– негiзгi қимыл-əрекет сапаларын дамыту (күшiн, ептiлiгiн, 

шыдамдылығын жəне т.б.);
– гигиеналық дағдыларды қалыптастыру;
– iзгiлiк қасиеттерiн тəрбиелеу (ержүректiк, табандылық, 

батылдық, тəртiптiлiк, жауапкершiлiк, ұжымшылдық);
– спорт жəне денешынықтыру жаттығуларына тұрақты жəне 

жүйелi қажеттiк қалыптастыру;
– салауатты өмiр сүруге, сергек болуға, өз басы мен төңi-

регiндегiлерге қуаныш дарытуға ұмтылу.
Жүйелi дене тəрбиесi мектепке дейiнгi жас аралығында ба-

сталып, мектепте мiндеттi пəн – дене шынықтыру сабақта рында 
жалғаса түседi. Дене шынықтыру сабақтарын сыныптан жəне 
мектептен тыс оқу-жұмыс формалары жан-жақты толықтыра 
түс едi. Дене тəрбиесi жалпы тəрбиенің басқа да құрылы мды 
бөлiктерiмен тығыз байланыста болып, олармен бiр лiкте тұл-
ғаның жан-жақты жəне үйлесiмдi дамуын қамтамасыз етедi. 

Еңбек тəрбиесi жəне политехникалық бiлiм. Тəрбиенің 
еңбектен бастау алуы – жан-жақты жəне үйлесiмдi дамыған 
тұлғаны қалыптастырудың ғасырлар бойы сыналған маңызды 
прин цип терiнің бiрi. Еңбек тəрбиесi жалпы тəрбие үдерісiнің: 
еңбек əрекеттерiн қалыптастыру, өндiрiстiк қатынастар түзу, 
еңбек құралдары мен оларды пайдалану тəсiлдерiн үйрету тұс-
тарын өз iшiне қамтиды. Тəрбие барысында еңбек тұлға да-
муының жетекшi жағдаяты, дүниенi шығармашылықпен игеру 
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тəсiлi, əртүрлі салаға орай еңбектiк iс-əрекет тəжiрибесiн иелеу 
жəне жалпы бiлiмнің ажыралмас бiрлiгi (компонентi) ретiнде 
көрiнедi. Көптеген педагогикалық жүйелерде барша оқу мате-
риалдары осы еңбек тəрбиесi төңірегiнде шоғырландырылады. 
Еңбек – дене жəне эстетикалық тəрбиенің ажыралмас бөлiгi. 

Политехникалық бiлiм барлық өндiрiстердің негiзгi прин-
циптерi мен осы заманғы өндiрiстiк үдерiстер жəне қатынас тар 
жөнiндегi бiлiмдердi игеруге бағдарланған. Оның басты мiн  дет-
терi – өндiрiстiк iс-əрекетке қызықтыру, техни калық қабiлет    тердi 
дамыту, жаңа экономикалық ойлауға, тап   қырлыққа, кəсiпкер -
лiк бастауларына үйрету. Дұрыс ұйым   дастырылған политехни    -
калық бi лiм еңбек сүйгіштiк, тəртiптiлiк, жауапкершiлiк дамы-
тып, саналы кəсiп таңдауға дайындайды. Адамға жалпы, көрiнген 
жұмыс ұтым ды ықпал жасай бермейдi, əдетте, ол қызмет 
материалдық құн дылықтар жасауға бағышталған өндiрiстiк 
еңбек сипатында болуы тиiс. Мұндай еңбектің ерекше белгiлерi: 
материалдық нə тиже, белгiлi ұйымдасқандығы, барша қоғамдағы 
еңбек қаты  нас  тары жүйесiне қатысты болуы, материалдық мара-
патты болуы.

Əлбетте, мектептегi өндiрiстiк еңбектi ұйымдастыру көптеген 
қиыншылықтармен байланысты, бұл қиыншылықтар жаңа ша-
руа шылық жағдайларына өтумен бəсеңдемедi, керiсiнше – 
асқы  нып кеттi. Мектепте əлi күнге дейiн майда пайдакүнемдiк 
оқу-өндiрiстiк еңбек басым келедi. Кейде бұл мектеп оқуының 
фор мальды «жамауы» ретiнде көрiнiп, жалпы бiлiмнің жасан-
ды кəсiп беру құралы ғана болып отыр. Мұндай еңбектің тұлға 
тəрбиелеу мақсатымен, осы заманғы өндiрiстің болашақ бағыт-
тарымен – оқушылардың қажеттерi, қызығулары жəне талап тары-
мен байланысы жоқтың қасы. Осыдан еңбекке үйрету, тəрбиелеу 
өз мəнiн жояды. Мектептегi «еңбек дайындығы» бұл күнде анық 
та ашық дағдарысқа ұшырауда. 

Жаңа қоғамдық жəне өндiрiстiк жағдайлар еңбек тəрбиесi 
мiндеттерiн тиiмдi шешу қажеттiгiн талап етiп отыр. Мектеп тегi 
еңбек, сонымен бiрге танымдық еңбегi тұлғалық жəне əлеумет-
тiк бағытта, оқушылардың жас жəне психо-физиологиялық ерек-
шелiктерiн ескерумен саналы көзделген, мəндi жəне жан-жақты 
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пайдалы iс-əрекет түрінде көрiнуi қажет. Мектептегi еңбектің 
мақсаты мен сипатын қайта қарастырудан тəрбие тəжірибесінде 
жаңа, қалыптан тыс бағыттар пайда болды: 1) оқушылардың 
сабақтағы өндiрiстiк жəне оқу еңбегiнен толығымен бас тарту; 
2) нарықтық экономика қатынастары заңдарына толық негiз-
дел  ген мектептің дербес өндiрiс мекемелерiн ұйымдастыру. 
Осы   дан мектепте еңбек тəрбиесiнің жаңа технологиясы тү зiл-
дi, еңбектiк бiлiмдер мен ептiлiктер мазмұнына қарай жiкте-
летiн болды, оқу мекемесiнің материалдық қоры жақсарып, жа-
ңа оқу бағ дарламалары енгiзiле бастады. Əлбетте, бастауыш 
мек теп балаларға еңбектiк iс-əрекеттердің бастауларын ғана 
бе редi, бiрақ осының өзi де шынайы, нағыз еңбек тəрбиесiмен 
ұштасқаны жөн. 

Адамгершiлiк тəрбиесi. Адамгершiлiк тəрбиесi, əдетте, 
қоғамдық моральмен байланысты келедi. Мораль дегенiмiз 
адам ның қоғамға, еңбекке, басқа адамдарға бағытталып, тари-
хи қалыптасқан шарттары жəне ережелерi. Адамгершiлiк – бұл 
жеке тұлғаның жан дүниесiн танытушы, оның iшкi қасиет-
сапаларын белгiлейтiн өз əрекет-қылығына жетекшi сана-
сезiмi. Адамгершiлiк тəрбиесi қоғамдық талаптарға сай келетiн 
iзгi лiк-инабаттылыққа орай түсiнiктер, пiкiрлер, сезiм мен сенiм-
дер, мiнез-құлық дағдылары мен əдеттерiне байланысты мiн-
деттердi шешедi. 

Адамгершiлiк түсiнiктерi мен ұғымдары iзгiлiктi құбылыстар 
мəнiн бейнелеп, ненің жақсы, ненің жаман, ненің əдiл, ненің 
қиянат екенiн түсiнуге жəрдем бередi. Адамгершiлiк түсiнiктерi 
мен ұғымдары сенiм-нанымға өтiп, тұлға əрекеттерi мен қы-
лық тарында көрiнедi. Адамгершiлiк сезiм – бұл əрбiр адамның 
ина баттылық құбылыстарына болған жеке өз толғаныстары. 
Олар адам мiнезiнің қоғамдық мораль талаптарына сəйкестiгi 
не месе сəйкес болмауымен байланысты. Сезiм адамды қиын-
шылық тарды жеңуге бағыттап, дүниенi тануға ынталандырады. 
Жас əулеттi адамгершiлiкке тəрбиелеудің негiзiнде қоғамның 
тарихи даму үдерісiне орай адамдар қалыптастырған дəстүрлi 
жалпы адамзаттық құндылықтар, бұлжымас моральдық талап-
тар жəне олармен қатар қоғамның жаңаланған дəуiрiнде пай-
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да болған соң, принциптер жəне ережелер бiрге жасап келедi. 
Адамгершiлiктің бұлжымас сапалары – адалдық, əдiлдiк, борыш, 
тəртiптiлiк, жауапкершiлiк, намыс, ар, бедел, гуманизм, рияс-
ыздық, еңбеккерлік, үлкенге құрмет. Қоғамның қазiргi дамуына 
байланысты пайда болған адамгершiлiк сапаларының арасында 
мемлекетке, өкiмет органдарына, мемлекеттiк рəмiздерге, Ата 
заңына құрмет, еңбекке адал қатынас, ұлтжандылық, Отанды 
сүю, тəртiптiлiк, азаматтық борыш, өзiндiк талап, елде болып 
жатқан оқиғаларға селқос болмау, əлеуметтiк белсендiлiк пен 
қайырымдылықты атап көрсетуге болады.

Көңіл-күй (эстетикалық) тəрбие – тəрбие мақсаттары мен 
тəр биелiк жүйеде қалыптасатын оқушылардың эстетикалық мұ-
рат тары, қажеттерi мен талғамдар дамуын қорытынды лаушы 
тiрек бірлігi. Эстетикалық тəрбие мiндеттерiн шартты екi топ-
қа бөлуге болады – а) теориялық бiлiмдердi игеру; б) тəжі-
рибелік ептiлiктердi қалыптастыру. Мiндеттердің бiрiншi тобы 
оқушыларды эстетикалық құндылықтарға жақындатады, ал 
екiн шiсi – эстетикалық iс-əрекетте белсендiлiк көрсетуге бау-
лиды. Құндылықтарға жақындатудың мəнi:

– эстетикалық бiлiмдердi игеру;
– эстетикалық мəдениет тəрбиелеу;
– аталардың эстетикалық жəне мəдени мұрасын қабылдау;
– болмыс шындығына эстетикалық қатынас қалыптастыру;
– эстетикалық сезiм оятып, дамыту;
– оқушыларға өмiр, табиғат, еңбек сұлулығын таныту;
– өмiр мен қызметтi сұлулық заңдарына орайластырып, iске 

асыру қажеттiгiн дамыту;
– эстетикалық мұрат қалыптастыру;
– адамға тəн ойлау, қызмет, қылық, сыртқы кейiп, яғни барша 

тұрғыдан əсем болуға ұмтылыс қалыптастыру.
Эстетикалық iс-əрекетке араласудан əрбiр тəрбиеленушiде 

əсемдiктi өз қолымен жасауға белсендiлiк пайда болуы тиiс. 
Баланың сурет өнерiмен, əн-күймен, бишiлiкпен, шығар ма шы -
лық бiрлiктерде, топтарда, студияларда қызыға шұғыл дануы осы 
эстетикалық тəрбиенің жемiстi нəтижесi. Мектепте атқарылуы 
қажет эстетикалық тəрбиенің жобасы өнер (искус ство) iргета-
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сына негiзделуi тиiс. Оқу-тəрбие үдерiсiнде көр кемөнер пəндерi 
бе делдi орын иелемегенше, мектепте гуманизация қадамдары 
бiрде алға iлгерлемейдi, басқа пəндерге деген адамилық қатынас 
өрiстемейдi. 

Мектептегi жаңа көкейкестi мəселелердің арасында оқу-
шылардың экономикалық тəрбиесi маңызды орын ала ба-
стады. Мемлекет саясаты, нарықтық қатынастар, күнделiктi 
өмiрдің нарықтық бəсекелестiкке өтуi мектеп пен педагог тарды 
оқушылар ынтасын саналы бағыттап, тауар-қаржы мəселе лерiне 
дұрыс бағдар қалыптастыруға, ең бастысы – тұтыну аймағын-
дағы адамдардың қылық-əрекетiне адамгершiлiк тұрғысынан 
баға беруге үйретудi мiндеттейдi. Бұл салада қиыншылықтар 
əлi бола бермек, себебi айтылғандардың бəрi бiздің қоғамымыз 
үшiн жаңа құбылыстар. 

Қазіргі кезеңде күрделi де аса қиын мəселелердің бiрi 
оқушы лардың экологиялық тəрбиесi. Қорқынышты сипат 
алған эко логиялық келеңсiздiктер мектеп пен педагогтарды 
барынша жауапкершiлiкпен əрi барша педагогикалық мүмкін-
дiктердi қолданып, оқушылардың экологиялық тəр биесiне жұ-
мылдыруды талап етуде. Бұл салада бастауыш мектеп бұл күнде 
бiраз тəжiрибе жи нақтап, жастардың «Жасыл ел» қоз ғалы сында 
белсенді ат салысуда. 

Қазіргі кезең өмiрдің өзi алға тартып отырған оқушылар-
дың құқықтық тəрбиесiн қажетсiнуде. Тəртiп бұзушылық пен 
қылмыстық əрекеттерi «жасаруда», демек, мектеп, педагогтар 
отбасымен бiрiге отырып, балаларды құқыққа қарсы əрекет  тер-
ден сақтандырудың, қоғамдағы бейбiт өмiр мен тыныштық қам-
тамасыз етудің алдын алу шараларын жүргізуi қажет болып тұр. 

Есте сақтайтын жайт: тəрбиенің мiндеттерi шексiз көп. 
Солардың арасында мектеп үшiн ең бастылары: ақыл (интеллек-
туал), дене, еңбек жəне политехникалық, адамгершiлiк, эсте-
тикалық (көңіл-күй), экономикалық, экологиялық жəне құқықтық 
тəрбие. Өсiп келе жатқан əулеттi осы тəрбие түрлеріне тарта оты-
рып, оқу-тəрбие үдерiсiнiң нəтижелi болуын қамтамасыз ету – 
мектеп пен педагогтардың ең жоғары борышы. 
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Тəрбиенi ұйымдастыру

Көзделген мақсатқа қол жеткiзу – тəрбиенi дұрыс ұйым-
дастырудан. Бұл тəрбиеге басқарымды үдеріс формасын берiп, 
мұғалiмдер мен оқушылардың өзара ықпалды əрекеттерiн 
бағыттауға, осыдан нақты нəтижелердi алуға мүмкіндiк бередi. 
Мұн дай үдеріс оқу-тəрбие немесе педагогикалық деп атала-
ды. Педагогикалық үдеріс белгiленген мақсатты көздеп, оқу-
шыларды алдын-ала жоспарланған қалыпқа түсіруге, олардың 
қасиеттерi мен сапаларын өзгертуге жол-жоба бередi. Дəлiрек 
айтсақ, педа гогикалық үдеріс – тəрбиелеушiлердің тəжiрибесiн 
шəкiрт  тер дің тұлғалық сапаларына айналдыратын тəлiмдiк əре-
кеттер жүйесi. 

Оқу-тəрбие үдерiсiнің басты ерекшелiгi – оның бiртұтасты-
ғы, яғни бұл жүйедегi құрылымдық бiрлiктердің бəрi өзара 
тығыз байланысты, бiр-бiрiнсiз жасамайды. Егерде осы үде-
рiстің бiр тетiгi ескерiлмесе, тұтастық бұзылады, қойылған 
мiндеттердің қажеттi деңгейдегi шешiмi қамтамасыз етiлмей 
қалады. Тұтастық негiзiнде жүргізілген оқу, тəрбие жəне даму 
бiрлiгi педагогикалық үдерiстің мəнiн құрайды. 

Педагогикалық үдеріс – көптеген оқу-тəрбие iс-əрекет-
терiнің iштей байланысқан бiрiгiмi. Онда тұлғаның оқу, бiлiм-
дену, тəрбие, даму жəне қалыптасуы үдерістері ажыралмас 
тұтастыққа қосылған. Бiрақ бұл аталған үдерiс тердің қара дүр-
сiн, механикалық бiрiкпесi емес, ал өзiнің ерек ше заңды  лықы-
тарына бағынған жаңа сападағы құрылым. Педа го гикалық үде-
рiстің тұтастығы мен бiрлiгi оның құрамындағы үдерiс тер     дің 
бəрiн бiр мақсатқа жұмылдырады. Педагогикалық үдерiс тің iшкi 
күр делi қатынастары: 1) үдерiстi құраушы элемент тердің бiрлiгi 
мен дербестігiнен, 2) ол құрамға кiретiндердің тұтастығы мен 
өзара тəуелдiлiгiнен, 3) жалпылық пен тəнік (специфич ность) 
сақталуынан көрiнедi. 

Бiртұтас педагогикалық үдерiстi құраушы жекеленген 
бөлiктердің өздерiне тəн ерекшелiктері неде? Ол əр бөлек 
үдерiстің басты қызметтерiн ажыратуда байқалады. Оқу 
үдерiсiнiң негiзгi функциясы – бiлiм беру, тəрбиенiкi – тəрбиелеу, 
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даму үдерiсiнің мiндетi – дамыту. Сонымен бiрге аталған үде-
рiстің əрқайсысы тұтас үдерiсте қосалқы қызметтердi де орын-
дайды, яғни тəрбие – тəрбиелiк мiндетпен бiрге дамыту жəне 
бiлiмдендiру қызметтерiн де атқарады, ал оқу онымен бiрге 
жүретін тəрбиелiк жəне дамыту iстерi болмаса, өз мəнiн жояды. 

Басты жəне қосалқы қызметтердi ажырата бiлуден бiз 
жеке үдерiстердi iске асырудың мақсаттарын, мiндеттерiн, 
мазмұнын, формалары мен əдістерiн тереңiрек талдауға мүм-
кіндiк аламыз. Мысалы, оқу мазмұнында кейiн тұлғаның да-
муы мен тəрбиелiгiне үлкен ықпал жасайтын ғылыми ұғым дар 
қалыптастыру, түсiнiктердi игеру қызметтерi басымдау ке ледi. 
Сондықтан, интеллектуалдық, тəрбиелiк жəне дамыту тұр-
ғысынан қайсы бiлiмдер аса пайдалы болатынын жақсы түсiнiп 
алу қажет. Ал тəрбие мазмұнында, сенiм, моральдық ереже-
лер, мұрат-мақсаттар, құндылықты бағыт-бағдарлар, көрсетпе-
нұсқаулар, сеп-түрткілер қалыптастыру мiндеттерi қойылуы-
мен бiрге ғылыми ұғымдар да, бiлiмдер де, ептiлiктер де бiрдей 
қалыптасуын талап етедi. Осыған орай аталған жағдаят тар дың 
бəрi бiрiге тұлғаның ақыл-ес дамуына, жалпы кемелденуiне 
қалайынша əсер ететiнiн ескерген де жөн. Оқу жəне тəрбие үде-
рістерінің екеуi де басты мақсатқа жетелеп, бiрақ, олардың əр-
қай сысы көзделген мақсатты орындау үшiн өздерiне тəн құ рал-
жабдықтарды, шараларды пайдаланады. Үдерiстердің ерекшелiгi 
мақсатқа жетудің формалары мен əдістерiн таңдауда айқын 
көрiнедi. Егер оқу барысында қатаң шектеулi сынып-сабақтық 
жұмыс формасы қолданылса, ал тəрбиеде əрқилы сипаттағы 
еркiн формалар көбiрек тартылады, мысалы: қоғамдық пайда лы 
iстер, спорт жəне көркемөнер əрекеттерi, белгiлi мүддемен ұйым-
дастырылған қарым-қатынастар, баланың жасы мен қуатына сай 
еңбек. Негiзгi нəтижесi бiр болған мақсатқа жетудің əдістерi 
(жолдары) да өзара айырмашылыққа ие: егер оқу көбiне ақыл-
еске ықпал ету тəсiлдерiн қолданса, тəрбие оларға тiкелей қарсы 
болмай-ақ, сеп-түрткілік жəне көңіл-күй сезiмдерiне ықпал 
жасаудың шараларын көбiрек пайдаланады. Оқу мен тəрбиеде 
қолданылатын бақылау жəне өзiндiк бақылау əдістерi де өзiндiк 
ерекшелiктерге ие. Оқуда, мысалы, ауызша бақылау, жазба жұ-
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мыс тар мiндеттi. Тəрбие нəтижесiн бақылаудың жолдары ер-
кiндеу, оларға қандай да шектеулер қойылмаған. Мұндайда педа-
гогтар тəрбие жөнiндегi ақпаратты балалардың iс-əрекеттерi мен 
мiнез-құлығын бақыластыру, сонымен бiрге басқа да тура жəне 
жанама сипаттамалар арқылы жинақтайды. 

Есте сақтаңыз: тəрбиенің көзделген мақсатын iске асыру ар-
найы ұйымдастырылған педагогикалық үдерiсте орындалады. 
Бұл үдеріс салыстырмалы тəуелсiз, бiрақ ажыралмас бiрлiктегi 
оқу, бiлiмдену, тəрбие, даму жəне қалыптасу элементтерiнен 
құралады. Оқу жүргізе отырып – тəрбиелеймiз, тəрбие барысын-
да – оқытамыз, бiлiм берумен бiрге дамуды қамтамасыз ете-
мiз, дамудың арқасында – тұлға қалыптастырамыз. Тұтастық, 
бiрiгiмдiк жəне бiрлiк – оқу-тəрбие үдерiсiнiң басты сипаты. 

 Педагогикалық үдерiстің кезеңдерi

Педагогикалық үдерiстер мезетiмен (циклды) қайталану си-
патына ие. Мұндай үдерiстердің баршасының дамуында бiрдей 
көрiнiсте болатын кезеңдердi байқаймыз. Кезеңдер (этап) – 
бұлар құрамды бөлiктер емес, үдеріс дамуында бiрiнен соң бiрi 
келетiн мезеттер тiзбегi. Басты кезеңдер үшеу, олар – дайындық, 
негiзгi, қорытынды. Үдеріс немесе оның қандай да бөлiгi осы 
кезеңдердің бəрiн басып өтсе, үдеріс бiтедi, ал кейiн жаңа үде-
рiсте бəрi қайтадан басталады. Егер дəрiс өз алдына немесе жал-
пы үдерiстің бөлiгi ретiнде қабылданса, бұл кезеңдердің бəрiнің 
қалай өтетiнi өзінен-өзi түсiнiктi болады. 

Дайындық кезеңiнде үдерiстің көзделген бағытта белгiленген 
жылдамдықпен өтуiне қажеттi жағдайлар мен шарттар жасала-
ды. Осының арқасында келесi маңызды мiндеттер орындалады: 
нақты мiндеттер анықталып, тағайындалады, үдеріс дамуына 
зерттеу (шарттарды анықтау) жүргізіледi, жетiстiктер болжасты-
рылады, үдеріс дамуы жобаланып, жоспарланады. 

Мiндеттердің анықталып, тағайындалуының мəнi: ха-
лықты бiлiмдендiру жүйесiнің алдында тұрған жалпы педаго-
гикалық мақсатты педагогикалық үдерiстiң белгiлi бөлiгi мен 
шартты жағдайларында орындалуы мүмкін нақты мiндеттерге 
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ауыстыра, өзгерту. Мұндай өзгерiс педагогикалық үдерiсті iске 
асырудың нақты жүйесiне – мектепке, сыныпқа, сабаққа, т.б. 
тəуелдi келедi. Бұл кезеңде жалпы педагогикалық мақсаттар 
та лабы мен нақты оқу орны оқушыларының жекеленген мүм-
кіндiктерi арасындағы қарама-қарсылықтар келiп шығады, со-
нымен бiрге жобаланып жатқан үдерiсте осы қайшылықтар дың 
шешiлу жолдары да белгiленедi. 

Үдерiстің мақсатын дұрыс белгiлеу, мiндеттерiн анықтау 
нақтамасыз мүмкін емес. Педагогикалық нақтама – бұл 
педагогикалық үдеріс өтетiн шарттар мен жағдайларды ай-
қын дауға бағытталған зерттеу қызметi. Оның басты мақсаты 
– белгiленген нəтижеге жетуде жəрдемдесушi немесе кедергi 
болатын себептер жөнiнде анық деректердi қолға түсiру. Нақ-
та ма барысында педагогтар мен оқушылардың нақты мүмкін-
дiк терi, олардың дайындық дəрежесi, үдерiстің өту шарттары 
жəне көптеген маңызды жағдайлар жөнiнде қажеттi ақпарат тар 
жинақталады. Атап айту керек, алдын-ала белгiленген мiндет-
тер анықтау нəтижесiнде реттеледi, өңделедi: көп жағдайларда 
нақты шарттар мiндеттердi қайта қарастыруды, қолда бар 
мүмкіндiктерге сəйкес өзгертудi талап етедi. 

Нақтамалық жұмыстардан соң педагогикалық үдерiстің 
желiсi мен нəтижесiн болжастыру кезеңi жүреді. Алдын-ала 
бол жастырудың мəнi: үдеріс басталмай тұрып, қолда бар нақты 
жағдайларда күтiлген нəтиженi күнi iлгерi бағалау. Ғылыми 
бол жас тыруды қолдана отырып, бiз əлi жоқ нəрсенi, уақытынан 
бұ рын үдерiстің шектерiн теориялық тұрғыдан өлшестiрiп, 
есептеп бi  луiмiзге болады. Болжау өте күрделi əдістермен 
iске асырылады, бiрақ болжам түзуге кеткен шығындар өзiн 
ақтайды, себебi осы ның арқасында мұғалiмдер педагогикалық 
үдерiстің тиiмсiз бо луы мен қажетсiз салдарларға əкелетiнiн 
күтiп отырмастан, оның жобалануы мен желiсiне белсендi 
араласуға мүмкіндiк алады. 

Дайындық кезең нақтама жəне болжастыру нəтижелерi 
негiзiнде реттестiрiлген əрi ақырғы өңдеуден соң жоспарға 
айналған үдерiстi iске асыру жобасын түзумен аяқталады. Жо-
спар да үдерiстің өзi секiлдi нақты жағдайларға байланысты ке  ле-
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дi. Педагогикалық қызметте қолданылатын жоспарлар көп тү рлі: 
бұлар мектептегi оқу-тəрбие үдерісiне, сыныптағы тəрбие жұ-
мыс тарына жетекшiлiк, жеке тəрбиелiк iстердi, сабақтарды, т.с.с. 
басқару жоспарлары. Педагогикалық үдеріс жоспарлары нақты 
мерзiмге түзiледi. Сонымен жоспар – бұл кiмге, қай уақытта жə не 
не iстеу керектiгi анық белгiлеген қорытынды құжат. 

Педагогикалық үдерiстi iске асырудың негiзгi кезеңi өз iшiне 
өзара байланысты болған маңызды элементтердi қамтушы салы-
стырмалы дербес жүйе ретiнде қарастырылады. Педагогикалық 
үдерiстің құрамды элементтерi төмендегидей: алдағы орын-
далатын қызметтің мақсаттары мен мiндеттерiн белгiлеу жəне 
түсiндiру; педагогтар мен оқушылардың өзара ықпалдастық əре-
кеттерi; педагогикалық үдерiстің алдын-ала көзделген əдіс терiн, 
жабдықтарын жəне формаларын пайдалану; қолайлы жағдай лар 
түзу; оқушыларды iс-əрекеттке ынталандырушы əрқилы шара-
ларды орындау; педагогикалық үдерiстің басқа да үдерiстермен 
байланысын қамтамасыз ету. Үдеріс тиiмдiлiгi аталған элемент-
тердің өзара байланысына жəне олардың бағыттары мен іс-
əрекеттік мақсатының iске асу үйлесiмдiлiгiне тəуелдi. 

Педагогикалық үдерiстің негiзгi кезеңiнде нақты мезеттiк 
басқару шешiмдерiн қабылдау үшiн тiрек болар керi байланыс 
үлкен маңызға ие. Керi байланыс үдерiстi сапалы басқарудың 
негiзi, сондықтан əрбiр педагог оның дамуы мен бекуiне күштi 
назар аударады. Осылайша ғана, педагогикалық басқарым мен 
оқушылардың өз iс-əрекетiн басқаруы арасындағы саналы сəй-
кестiктi аңғаруға болады. Осыған байланысты еске салатыны-
мыз, педагогикалық үдеріс көп жағдайда өзiн-өзi реттеушi жүйе 
ретiнде қарастырылады. Себебi оған қатысқан мұғалiмдер мен 
оқушылар өз еркiндiгi мен жеке таңдауына ие. Нақты мезетiнде 
iске асырылған керi байланыс дəл уақытында педагогикалық 
өзара байланысты əрекетке қажеттi икемдiк беретiн реттеу-
түзетулердi енгiзуге жəрдемiн тигiзедi. 

Педагогикалық үдерiстің бiр айналымы (цикл) қорытыныды 
кезең – қолға түскен нəтиженi талдаумен аяқталады. Бұл не 
үшiн қажет? Жұмыс ақырында өткен педагогикалық үдерiстің 
барысы мен нəтижелерiн жəне бiр рет көзден өткiзiп, талдаудың 



108

маңызы неде? Жауап айдан анық: болашақта тiптi мүлтiксiз 
ұйым  дасқан үдерiстің өзiнде ойда жоқта кездесiп қалатын қате-
лердi қайталамас үшiн, келесi айналымда бұрын жүргізілген 
педагогикалық үдерiстің тиiмсiз тұстарын ескеру үшiн. Тал-
дай отырып – үйренемiз. Жiберiлген қателерден пайда тапқан 
педагогтың ғана кəсiптiк деңгейi кемелдене түседi. Сондықтан 
мұқият талдау жəне өзiндiк талдау – педагогикалық шеберлiк 
шыңдарына жеткiзетiн бiрден-бiр жол. 

Əсiресе, орындалған үдерiстің барысы мен нəтижеле рiнің 
алғашқы жоспарға толық сəйкес болмай, қай тұста, қалайын-
ша жəне нелiктен қателiк жiберiлгенiн, оның себептерiн түсiну 
– маңызды жағдай. Тəжірибе көрсеткендей, қателiктердің 
көп шiлiгi педагогтың үдеріс нақтамасы мен болжастыруына 
салғырттығынан жəне тиiмдi нəтиже болатынынына негiзсiз 
үмiттенiп, «көзсiз» жұмыс орындауынан туындайды. Мұндай, 
ақы рында оқу лəззатын бермеген педагогикалық үдеріс оқушы-
ларды қанағаттандырмай, түңілдіредi, уақыты мен ынта-ықы-
ласын жоққа шығарады. 

Ұмытпайтын жəйт – оқу-тəрбие үдерісi кездейсоқ дамымайды. 
Көп ғасырлы тəрбие тəжірибесі оны ұйымдаструдың талай анық 
та нəтижелi формаларын қалыптастырған. Педагогикалық үдеріс 
жеке бөлiктер мен айналымдарға жiктеледi. Əр айналымның 
iшiнде өз логикасы қалыптасқан. Педагогикалық үдерiстің ке-
зең  дерi келесiдей: дайындық, негiзгi, қорытынды. Бұлар дың 
əрқайсысы өзiнің нақты мiндеттерiне ие, əрi белгiлi қалып-
тас  қан тəртiпте орындалып барады. Егер мұғалiм өзiнің оқыту 
үдерi сiнде бiр нəрсенi өзгертудi қаласа, онда сол ауысудан келетiн 
пайда мен зиянды түбегейлi түсiнiп, сарапқа сала бiлуi қажет. 

Педагогикалық үдерiстің заңдылықтары

Педагогикалық үдеріс заңдылықтары сол үдерiстің басты, 
шынайы, болмысқа сай, қайталанып отыратын байланыстарын 
аңдатады. Басқаша айтсақ, заңдылықтар – педагогикалық үде-
рiсте не зат жəне ол қалай байланысқанын, онда ненің неге 
тəуелдi болатынын бiлдiредi. Осыдан, əр педагог қай заңды-
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лықтың да мəн-мағынасын жете түсiнiп, олардың ықпал-əсерiн 
бiлуi шарт. Педагогикалық үдеріс сынды күрделi, ауқымды 
да қозғалысты жүйеде көптеген əртүрлі байланыс  тар мен 
тəуелдiлiктер жүз бередi. Солардың арасында оқу-тəрбие 
үдерiсiнде ең алдымен ескерiлуi тиiс заңдылықтар төмендегiдей:

1. Педагогикалық үдерiстің қозғалысты болуы (динамика) 
заңдылығы. Оқушының алдағы барша жетiстiктерi оның өткен 
кезеңдерде игерген табыстарына тəуелдi. Бұл педагогикалық 
үдерiстің бiрiздi «сатылы» сипатын бiлдiредi; неғұрлым ара-
дағы жетiстiктер жоғары болса, соңғы нəтиже салмақтылау 
ке ледi. Заңның келесi көрiнiстерiн мектеп тəжірибесінде жиi 
кез дестiремiз – аралық нəтижелерi жоғары болған оқушының 
жалпы жетiс тiктерi де жоғары. Бiр бала үшiншi сыныпта жақсы, 
жүріп оқиды, ал онымен қатарлас екiншi баланың оқуы да, 
түсiнiмi де – мəселе. Осылардың қайсысы бастауыш мектептi 
жақсы бiтiрерi – айтпаса да түсiнiктi. 

2. Тұлғаның педагогикалық үдерiсте даму заңдылығы. 
Тұлғаның даму қарқыны мен деңгейiн тəуелдiлiкке келтiретiн 
жағдаяттар: 1) нəсiлдiк; 2) тəрбие жəне оқу ортасы; 3) оқу-
тəрбие iс-əрекеттерiне араласуы; 4) педагогикалық ықпал жа-
сау үшiн қолданылатын құралдар мен тəсiлдер. 

3. Оқу-тəрбие үдерісін басқару заңдылығы. Педагогикалық 
ықпалдың тиiмдiлiгi: 1) оқушылар мен педагогтар арасындағы 
керi байланыс қарқынына; 2) оқушыларға бағытталған реттеу 
қызметтерiнің ауқымдылығына, сипаты мен орынды болуына – 
тəуелдi. Сонымен бiрге, бұл заңдылық келесi жағдайлармен 
де бай ланысты келедi: егер тəрбиешi мен шəкiрт жиi қатынаста 
бол са, тəрбие нəтижесi де көрнектi; егер тəрбиешi бала мiнез-
құ лығын жете аңғарып, оны дұрыс түсiнiп жəне оған мезгi лiн-
де жақсы қолдау көрсетсе, мезгiлiнде оны қате əрекеттерден 
ажыратса, жалпы нəтиже көңіл толарлықтай болады.

4. Педагогикалық үдерiсте сезiм, қисынды ойлау (ло гика) 
жəне тəжiрибенің бiрлiктi болу заңдылығы. Бұл заңды  лыққа 
орай оқу-тəрбие үдерiсiнің тиiмдiлiгiне негiз болар жағдаят -
тар келесiдей: 
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1) сезiмдiк қабылдаудың қарқыны мен сапасы; 2) қабыл дан-
ған мəндi парасатпен ұғу; 3) түсiнумен игерiлгендi тəжiри беде 
қолдана бiлу. Оқу-тəрбие үдерiсiнде əрекет-қылық, бiлiм жəне 
ептiлiктер қалып талаптары мен ережелерiн берiк игеру үшiн 
сезiм, сана жəне əрекет бiрлiгiн қамтамасыз ету шарт. Егер ба-
ла тəрбиешiнің көздеген ниетiн қабылдамай, оған бейтарап жə не 
енжар қалып бiлдiрсе, нəтиже табысына қол жетпейдi. Əрқан   дай 
тəрбиелiк ықпал iшкi сезiммен қабылданбай, тəжi ри беден өтпей, 
оны тек ақылмен түсiнуден түсер пайда шамалы. Жүрек, бас, қол 
– бəрi бiрге əрекетке келмей, тəрбие жетiстiгi қолға түспейдi. 

5. Тысқы (педагогикалық) жəне iшкi (танымдық) iс-əре -
кет  тердің бiрлiктi болу заңдылығы. Бұл заңдылыққа орай 
педагогикалық үдеріске негiз болатын жағдайлар: 1) педа-
гогикалық iс-əрекеттің сапасы; 2) оқушылардың өзiндiк оқу-
тəрбие iстерiнің деңгейi. Бұл шындық: қандай ғажайып тəр-
биешi болмасын, қаншама өз пəнiн жетiк бiлсе де жəне үйрету 
үшiн қаншама жанын салса да, ол оқушының енжарлығы мен 
сал ғырттығына душар келсе, жоспарланған iстен нəтиже күту – 
бос қа кеткен еңбек. Кейде iзденгiш, талантты оқушыға үйрету 
қолынан келмейтiн тəрбиешi кезiгiп қалады. Осыдан əр оқушы өз 
ұстазын тауып, ал əрбiр ұстаз өз шəкiртiне кезiксе – екеуiнің де 
бiлiм жолындағы бағы жанады. 

Педагогикалық үдерiсте көрiнетiн барша байланыстар аталған 
заңдылықтармен шектеледi деуқате пiкiр. Iс жүзiнде заңды лық-
тар ауқымы ұланғайыр. Олардың тереңде жатқан бiрлiк, тəуел -
дiлiктерiн зерттеу ендi ғана қолға алынып жатыр. 

Сонымен, оқу-тəрбие үдерiсiнде педагогикалық жүйенің 
барша бiрлiктерiнің өзара байланысын бiлдiретiн маңызды заң-
дылықтар iске қосылады. Олар тəрбиенің тұрақты жоғары нəти -
желерiне жету жолдарын белгiлейдi, ол нəтижелердің қор-
шаған ортадан, нəсiлдiктен жəне тəрбиеден тəуелдi екенiн 
көрсетедi; мұғалiмдер қызметi мен балалардың оқу əрекеттерi 
ара  сындағы байланыстарды ашады; тəрбиенің барша маңызды 
жағдаяттарының арасындағы тəуелдiлiктердi ескередi. 
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Өзіңiздi тексеріңiз

1. Тəрбие мақсаты мен мiндеттерi деген не?
2. Тəрбие мақсаты мен мiндеттерiнің негiздемелерi қандай?
3. Тəрбие мақсаттарының өзара ерекшелiктерi қандай?
4. Тəрбиенің мақсат заңының мəнiн түсiндiріңiз.
5. Қазіргі кезең Отандық мектеп мақсаты қандай?
6. Тəрбие мақсатының құрамдық бөлiктерi қандай?
7. Ақыл тəрбиесi деген не? Оның мiндеттерi қандай?
8. Тəн-дене тəрбиесi деген не? Оның мiндеттерiн атаңыз.
9. Iзгiлiк, адамгершiлiк тəрбиенің мазмұны қандай? Оның 
мiндеттерi қалай өрнектеледi?
10. Еңбек жəне политехникалық тəрбие мəнi не?
11. Көңіл-күй, əсемдiк (эмоционал-эстетикалық) тəрбиесiнің 
сипатын беріңiз. Оның мiндеттерiн айқындаңыз.
12. Оқушыларға экономикалық тəрбие беру мəнi неден 
тұрады?
13. Экологиялық тəрбие мəнiн ашыңыз.
14. Құқықтық тəрбие мəнi қандай, оның мiндеттерi қалай 
орындалады?
15. Педагогикалық үдеріс орындайтын мiндет қандай?
16. Педагогикалық үдеріс тұтастығын қалай түсiнесiз?
17. Оқу-тəрбие қызметiн құрайтын үдерiстер ерекшелiгi 
қандай?
18. Педагогикалық үдеріс кезеңдерiн айыра сипаттаңыз.
19. Педагогикалық үдерiсті нақтамалау, болжау (прогнозиро-
вание), жобалау (проектирование), жоспарлау (планирование) 
қызмет терiнің мəнiн түсiндiріңiз.
20. Педагогикалық үдерiстің қозғалмалылығы (динамика) 
заңдылығын түсiндiріңiз.
21. Педагогикалық үдерiстегi сезiмдiк, ой-сана, тəжірибелік 
əрекет бiрлiгi заңының мəнiн ашыңыз.
22. Педагогикалық ықпал мен танымдық ұмтылыс бiрлiгi 
заңын қалай түсiндiрер едіңiз?
23. Педагогикалық үдеріс заңдылықтарының iске асуына 
орай мысалдар келтiріңiз.
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5-ТАРАУ
   
БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕГІ ОҚУ МƏНI МЕН МАЗМҰНЫ

  
Жоспар:

Оқу үдерiсiнiң мəнi
Дидактикалық жүйелер

Оқу құрылымы
Оқу мазмұны

Мазмұн элементтерi
Оқу жоспарлары мен бағдарламалары

Оқулықтар мен оқу құралдары

Тiрек конспект-сөздік

Оқу (обучение) – 1. Оқу мазмұнын игеруге бағытталған мұға-
лiм мен оқушы арасындағы екiтарапты арнайы ұйымдас ты рыл-
ған педагогикалық ықпалдастық үдерісi. 2. Педагог басқарымын-
дағы өзiндiк ерекшелiкке ие таным үдерісi.

Танымдық iс-əрекет (позновательная деятельность) – сезiмдiк 
қабылдау, теориялық ой жəне тəжірибелік қызмет бiрлiгi.

Оқу үдерісi – даму барысындағы iлгерлi қозғалысты тəлiм 
беру iсi.

Дидактика – оқу (обучение), бiлiмдену (образование) теория-
сын нақтылаушы ғылым.

Қазіргі заман оқу-бiлiмiнің мақсаты – əлеуметтiк құнды 
iс-əрекетке араласу үшiн тұлға мен қоғамға қажет адами сапа-
қасиеттердi дамыту.

Дидактиканың өзектi мəселелерi – кiмдi, неге, қалай, ненi, 
қашан, не үшiн оқыту керек.
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Оқыту (преподование) – оқу мақсатын (бiлiмдендiру мiн-
дет терiн) iске асыру бойынша педагогтың (оқытушының) рет -
тестiрiлген қызметi, ақпарат жеткiзу (информирование) тəр-
биелеу, игерiлген бiлiмдi түсiнiп, қолдана бiлуге үйрету iстерiн 
қам тамасыз ету.

Сауат ашу, сауат көтеру (учение) – таным, жаттығу жəне 
жинақталған тəжiрибе негiзiнде оқушыда əрекет-қылық пен iс-
əрекеттің жаңа формалары пайда болып, бұрын игерiлгендердi 
өзгерiске келтiретiн қосымша үдеріс.

Оқу – көздеген мақсатты iске асыруға бағытталған мұғалiм 
мен оқушы арасындағы жүйелi iс-əрекеттiк байланыс, олардың 
бiрлiктi екi тарапты оқыту – оқып үйрену қызметi. Оқу – бұл 
оқу шы ның мұғалім тарапынан арнайы ұйымдастырылған та-
ным       дық iс-əрекетi, осы əрекет негiзiнде ғылыми бiлiмдер, қа -
жеттi қыз мет тə  сiлдерi, қоршаған дүниеге болған көңіл-күй, 
құндылық  ты жə не шы ғар машыл қатынастар қалыптасады. Оқу 
барысында ба ла да  миды. Нақты жүйе ретiнде оқу келесi эле-
мент тердi қамтиды: 1) мақ  сат; 2) мазмұн; 3) əдістер; 4) ұйым-
дасу формалары; 5) нəтиже.

Бiлiмдену (образование) – оқу үдерiсiнде игерiлетiн бiлiмдер, 
ептiлiктер, ойлау тəсiлдерiнің жүйесi.

Бiлiм (знание) – пəннің теориялық тұрғыдан игерiлгенiн та-
нытушы идеялар жиынтығы. Қоршаған дүниенің, жалпы бол-
мыстың бала санасында түсiнiктер (понятия), сұлба, нақты бей-
нелер күйiнде өрнектелуi (отражение).

Ептiлiк (умение) – игерiлген бiлiмдi тұрмыстық тəжiрибеде 
қолдана бiлу тəсiлдерi мен əрекеттерiнің көрсеткiшi.

Дағды (навык) – орындалуы аса жоғары дəрежеде жетiле 
бекiген ептiлiк. 

Мақсат (цель) – оқуға, бiлiм игеруге байланысты: 1) жүйелi 
оқудың күнi iлгерi санада пайымдалған нəтижесi; 2) оқу соңында 
күтiлетiн болашақ.

Мазмұн (содержание) – оқуға, бiлiм меңгеруге байланысты: 
оқу барысында шəкiрт тарапынан игерiлетiн ғылыми бiлiмдер, 
ептiлiктер мен дағдылар, ойлау жəне iс-əрекет тəсiлдерiнің 
тиянақты жүйесi.
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Ұйымдастыру (организация) – дидактикалық үдерiстер: 
белгiлi өлшем-шектерге орай ретке келтiру, оқуда көзделген 
мақсатты тиiмдi iске асыруға қажет формаға келтiру.

Форма – оқу үдерiсiнің болмыс тəсiлi (способ существова-
ния), оқудың iштей мəнi, логикасы мен мазмұнының сырттай 
көрiнiсi. Оқу формасы ең алдымен сыныптағы бала санымен, оқу 
уақыты, орыны жəне iске асу ретiмен байланысты.

Əдiс (метод) – оқу мақсаты мен мiндеттерiнің орындалу (iске 
асу) жолы.

Құрал-жабдық (средство) – оқу үдерiсiнiң заттай қолдауы. 
Құрал-жабдықтар тобына кiретiндер: педагог дауысы, шебер-
лiгi, оқулықтар, сынып құралдары жəне т.б.

Нəтиже (результат) – оқу үдерiсiнің салдары, соңғы өнiмi, 
көзделген мақсаттың орындалу дəрежесi.

И.Гербарт жүйесi – тəрбиенің ең жоғары мақсаты – 
адамгершiлiктi, мораль тұрғысынан берiк мiнездi тұлға қалып-
тастыру. Мектеп мiндетi – баланың интеллектуалды дамуына 
қамқорлық жасау, ал тəрбиелеу – отбасы мiндетi. Оқу мен тəртiп, 
бiлiм мен сезiм, ерiк орайласа байланысып, тəрбиелік оқудың 
негiзiн қалайды. Тəрбие оқумен бiрге ерiк пен мiнез, ақыл 
негiзiнде қаланады. Мұғалiм-басты тұлға. 

Дж. Дьюи жүйесi – оқу бала қызығуына, өмiрлiк қажет-
терiне негiзделуi тиiс. Оқушының ойлау қабiлетi оқу, бiлiм 
қиын шылықтары мен кедергiлерiн жеңуге орай қалыпта  са ды. 
Оқу проблемді болуы шарт, баланың өзiндiк белсендiлiгi мен 
жеке та нымдық əрекетiнің арқасында жүргізілуі қажет. Мұға лiм-
жəрдемшi.

Қазіргі заманғы дидактикалық жүйе – 1) шынайы заң ды-
лықтарға негiзделедi; 2) оқу педагогикалық басшылық, оқушы 
ұмтылысы мен дербестiгi жəне белсендiлiгi бiрлiгiнде жүргізі-
луі мiндеттi. Оқу жоспары жалпы бiлiм негiздерiн қамтып, 
ал нақты оқу жағдайға, бала қызығуы мен нақты əрекеттiк 
белсендiлiк дамытуға, шығармашылық ұмтылысқа байланысты 
қалыптастырылады. Мұғалiм мен оқушы бiлiм игеру үдерi сiнде 
бiрдей жауапты, оқу педагогикалық қызметтестiк (сотрудниче-
ство) принципiмен орындалады.
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Оқу кезеңдерi – 1) оқу сеп-түрткілерiн (мотивация) ояту;           
2) тiрек бiлiм; 3) ептiлiк, дағдыларды жаңғырту; 4) жаңа материал 
игеруді ұйымдастыру; 5) игерiлгендi жетiлдiру; 6) оқу нəтижесiн 
анықтап бару.

Оқу мазмұнын қалыптастыру негiздерi – гуманитиариза-
циялау, ғылыми бiрiгiмге келтiру (интеграция), ғылыми жiкке 
түсiру (дифференциация), тұлғаның жан-жақты дамуын бағыт-
тау, азамат қалыптастыру, ғылыми жəне тəжірибелік маңызға 
ие болу, жас мүмкіндiктерiне сəйкестендiру, жаңа ақпараттық 
тех нологияларды кең пайдалану.

Оқу жоспары – мектептің оқу-тəрбие үдерісiне бағыт берушi 
құжат.

Мемлекеттiк компонент (инвариантная часть) – барша мек-
тептердi игерiлуi мiндеттi пəндер.

Аймақтық, мектептiк компонент (вариативная часть) – 
аймақ, мектеп ұсынысымен енгiзiлетiн пəндер.

Оқу бағдарламасы (учебная программа) – оқылатын пəн 
мазмұнын реттестiрушi құжат.

Оқулық (учебник) – оқу бағдарламасы негiзiнде түзiлген кiтап. 
Оқу құралы (учебное пособие) – бағдарламаға толық сəйкестiгi 

жоқ, автордың өзiндiк көзқарасы негiзiнде түзiлген оқу кiтабы.

«Оқу-тəрбие мақсаты – баланы 
тəрбиешiнің дəл өзiндей қылып шығару 

емес, келешек заманға лайық қып 
шығару»

Мағжан Жұмабаев

 Оқу үдерiсiнiң мəнi

Бiртұтас педагогикалық үдерiстi құраушы екi басты бiр лiк-
тің бiреуi – оқу үдерісi. Бұл үдеріс өте күрделi, сипаты жағы-
нан ол тек тəр бие жəне даму үдерістерінен кейiн тұруы мүм кін. 
Сондықтан оған толық та жан-жақты анықтама беру қиынға со-
ғады. Оқу үдерісi əртектi жəне табиғаты жағынан əртүрлі көп  те-
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ген жағдаяттардың мың санды байланыстары мен қа ты  нас та рын 
қамтиды. Үдеріс анықтамаларының көптiгi де осы  дан болар.

Ежелгi жəне ортағасырлық ойшылдардың шығармаларында 
«оқу», «оқу үдерісi» ең алдымен мақсаты – оқушы болған оқыту 
қызметiн (преподавание) бiлдiрген. Ғасырымыздың басында оқу 
ұғымы ендi осы үдерiстi құрайтын екi бiрлiктi – оқыту қызметi 
мен оқып үйренудi қамтитын болды. Оқыту – оқу материа-
лын игеруге ынталандырушы мұғалiмдердің қызметiн, ал оқып 
үйрену (учение) ұсынылған бiлiмдердi игеруге бағышталған 
оқушылар iс-əрекетiн танытады. Кейiнгi жылдары оқу ұғымы 
оқушылардың танымдық iс-əрекет тəсiлдерiн қалыптастырушы 
мұғалiмнің басқару iс-əрекетiн де, мұғалiмдер мен оқушылардың 
бiрлiктi iс-əрекетiн де аңдататын болды. Мұғалiм мен оқушының 
бiрлiктi iс-əрекетi болған оқу үдерiсiнің мəнi оқыту мен оқып 
үйренудің бiрлiгiн аңдатады. Бүгiнгi түсiнiм тұрғысынан оқу 
келесi белгiлерiмен сипатталады: 1) екi тараптылық; 2) мұғалiм 
мен оқушының бiрлiктi əрекетi; 3) басқарым мұғалiм тарапы-
нан; 4) жоспарлы ұйымдасу жəне басқару; 5) бiртұтастық жəне 
бiрлiк; 6) оқушылардың жас даму заңдылықтарына сəйкестiк; 7) 
оқушылардың дамуы мен тəрбиесiне жетекшiлiк.

Оқу жəне бiлiмдену мəселелерi педагогиканың дидактика 
деп аталатын бөлiмiнде зерттеледi. «Дидактика» терминi грек 
тiлiнен енген, аудармасы «үйретушi» дегендi бiлдiредi. Алғашқы 
рет бұл сөз немiс педагогі Вольфганг Ратке (1571-1635) 
шығармаларында қолданылып, оқыту өнерi мəнiн аңдатқан. 
Ал Я.А.Коменский дидактиканы «баршаны барлық нəрсеге 
үйретудің əмбебап өнерi» деп түсiндiрген. ХIХ ғасырдың басын-
да немiс педагогы И.Гербарт дидактиканы тəрбиелеп оқытудың 
өз алдына тұтас жəне қайшылықсыз теориясы ретiнде таны-
ған. Қазақ арысы Жүсiпбек Аймауытов пікірінше –«Дидактика 
мұғалiмге жалпы жол-жоба көрсетiп, жетекшiлiк етедi… сыннан 
өткен тиiмдi деген жолдарды ғана нұсқайды». 

 Дидактиканың негiзгi мiндеттерi В.Ратке заманынан бер-
мен қарай бiрде өзгерместен келе жатыр. Олар: ненi үйрету 
жəне қалай үйрету мəселеciн шешу; қазiргi заман педагогика-
сы бұларға қоса – қашан, қай жерде, кiмдi жəне не үшiн оқыту 
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қажет деген мəселелердi қарқынды зерттеуде. Дидактиканың 
негiзгi категорияларын танытушы келесi ұғымдар белгiленген: 
оқыту, оқып-үйрену, оқу, бiлiмдену, бiлiм, ептiлiк, дағды, со-
нымен бiрге оқу мақсаты, мазмұны, ұйымдастырылуы, түрлері, 
формалары, əдістерi, құралдары, жабдықтары, нəтижесi (өнi-
мi). Дидактикалық жүйе жəне оқу технологиясы да осы кате-
гориялық ұғымдар тұрғысынан танылуы тиiс. Осыдан қысқа 
да ауқымды анықтама келiп шығады: дидактика – бұл оқу 
жəне бiлiмдену, олардың мақсаттары, мазмұны, əдістерi, 
құралдары, жабдықтары, ұйымдастырылуы мен нəтижелерi 
жөнiндегi ғылым. 

Оқыту – оқудың мақсаттарын (бiлiмдену мiндеттерiн) iске 
асыруға бағытталған, ақпарат беру, тəрбиелеу, бiлiмдi түсiндiру 
жəне тəжірибелік қолдануды қамтамасыз етушi педагогтың рет-
тестiрiлген iс-əрекетi. 

Оқып үйрену – таным, дағдылану жəне игерiлген тəжiрибе 
негiзiнде жаңа мiнез-құлық жəне iс-əрекет формаларын пай-
да етiп, бұрын қалыптасқанды өзгерiске келтiретiн оқушының 
өзіндік іс-əрекет үдерісі. 

Оқу – белгiленген мақсатқа жетудi көздеген мұғалiм мен 
оқушы арасындағы өзара ықпалды реттестiрiлген iс-əрекет. 
Бұл ұстаз бен шəкiрттің бiрлiктi қызметiнің екi тарапы. Оқу – 
бұл ғылыми бiлiмдер, қажеттi iс-əрекет тəсiлдерi, эмоционал-
ды-құндылықты жəне қоршаған болмысқа шығармашылық қа-
ты нас қалыптастыруға бағытталған мұғалiм басшылығында 
оқу     шылардың арнайы ұйымдастырылған iс-əрекетi. Оқу бары -
сында бала дамиды. Жүйе ретiнде қабылданған оқудың не гiзгi 
құ ры лым эле менттерi: 1) мақсат; 2) мазмұн; 3) əдістер; 4) ұйым -
дас тыру формалары; 5) нəтиже. Осы жəне басқа да кейбiр 
түсiнiктер дің мəнiне тоқталайық. 

Бiлiмдену – оқу барысында игерiлген бiлiм, ептiлiк, дағдылар 
мен ойлау тəсiлдерiнің жүйесi. 

Бiлiм – пəннің теориялық игерiлуiн бiлдiретiн идеялар 
жиынтығы немесе қоршаған дүниенің бала санасында түсiнiк-
тер, сұлбалар, нақты бейнелер кейпiнде өрнектелуi. 

Ептiлiктер – игерiлген бiлiмдердi тəжірибеде қолдану тəсi-
лдерiн (жолдарын, əрекет түрлерін) иелеу. 
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Дағдылар – аса жоғары дəрежеде жетiлiп, автоматтық күйге 
түскен ептiлiктер. 

Мақсат (оқу, бiлiмдену) – оқу барысында қол жететiн мұрат, 
барша күш-қуат бағытталған болашақ .

Мазмұн (оқу, бiлiмдену) – оқу үдерiсiнде шəкiрт игеруi қажет 
ғылыми бiлiмдер, ептiлiктер мен дағдылар, iс-əрекет жəне ойлау 
тəсiлдерiнің бiртұтас жүйесi. 

Ұйымдастыру – дидактикалық үдерiстi белгiлi заңдылық-
тарға орай ретке келтiру, көзделген мақсатты тиiмдi iске асыру 
үшiн бұл үдерiстi қажеттi формаға түсiру. 

Форма – оқу үдерiсiнiң жасау жолы, оның iшкi мəнi, логикасы 
жəне мазмұнының сыртқы қоршамы. Оқу формасы ең алдымен 
сыныптағы оқушылардың санымен, оқу уақыты жəне оқу ор-
нымен, оның iске асырылу тəртiбiмен, т.б. байланысты. 

Əдiс – оқу мақсаттары мен мiндеттерiнің орындалу (iске 
асуы) жолы. 

Құрал-жабдықтар (средство) – оқу үдерiсiнiң заттық, 
материалдық қолдауы. Оқу үдерiсiнде құрал ретiнде педагогтың 
дауысы (сөзі), оның шеберлiгi, оқулықтар, сынып жабдықтары 
жəне т.б. танылады. 

Нəтиже (оқу өнiмi) – оқу барысында, оқу үдерісi салдары-
нан, көзделген мақсаттың iске асу дəрежесiнен туындайтын 
соңғы өнiм. 

Дидактика өз пəнi аймағында iске қосылатын заңдылық-
тарды зерттейдi, оқу үдерiсiнің барысы мен нəтижесiне негiз 
болар тəуелдiлiктердi талдайды, жоспарланған мақсаттар мен 
мiн дет тердің орындалуын қамтамасыз етушi əдістер, ұйымдас-
тыру формалары мен құрал-жабдықтарын белгiлейдi. Осы-
ның арқасында ол екi басты функцияны атқарады: 1) теория-
лық (нақ тама жəне бол жастыру); 2) тəжірибелік (қалыпты 
iс-əрекет, құралдар дайындау).

Дидактика барша пəндер бойынша жəне оқу iс-əрекетiнің 
барлық деңгейiне орайластырылған оқу жүйесiн бiрiктiредi. 
Зерттелушi болмысты қамту шеңберiне байланысты дидактика 
жалпы жəне жекеленген болып бөлiнедi. Жалпы дидактиканың 
зерттейтiн пəнi: оқыту мен оқып үйренудi оларды туындатқан 
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жағдаяттарымен əрi оларды орындау шарттары жəне соның 
арқа сында жетiлетiн нəтижелерiмен бiрге анықтау. Жекеленген 
(нақты) дидактика оқыту əдістемесi деп аталады. Ол əртүрлі оқу 
пəндерiнің желiсiн, мазмұнын оқыту формалары мен əдістерiн 
қарастырады. Əр оқу пəнi өз əдістемесiне ие. Бастауыш мектеп 
дидактикасы да жекеленген, өзіне тəн ерекшелiктерге ие, себебi 
ол оқудың жалпы мəселелерiмен шұғылдана отырып, кiшi мектеп 
жасындағы оқушылардың ерекшелiктерiн ашады. 

Сонымен дидактикалық үдеріс мəнi оқыту мен оқып үйрену 
бiрлiгiнен құралады. Оқуға тəн сипаттар: 1) екi тараптылық; 2) мұ-
ғалiм мен оқушының бiрлiктi əрекетi; 3) басқарым мұғалiм тара-
пынан; 4) жоспарлы ұйымдасу жəне басқару; 5) бiртұтастық жəне 
бiрлiк; 6) оқушылардың жас даму заңдылықтарына сəйкестiк; 
7) оқушылардың дамуы мен тəрбиесiне жетекшiлiк. Оқу жəне 
бiлiмдену мəселелерi – дидактика пəнi. Ол келесi сұрақтарға жа-
уап бередi: неге, қалай, қашан, қай жерде жəне не үшiн оқыту 
керек? Дидактиканың басты ұғымдары: оқыту, оқып үйрену, оқу, 
мазмұн, əдістер, формалар, жүйелер, технология жəне т.б.

Дидактикалық жүйелер

Балаларды оқытуымыз əртүрлі. Ежелгi заманнан берi педа-
гогтар осы оқуды ең тиiмдi жолмен iске асырудың жолдарын ты-
ным таппастан iздестiруде. Оқуды жылдам əрi сапалы жүргізуге, 
мұғалiмдер мен оқушылардың күш-қуатын үнемдi де орынды 
жұмсауға мүмкіндiк беретiн формаларды белгiлеп, тиiмдi əдістер 
мен технологияны пайдалану мəселелерi шешiлуде. 

Студенттi оқытып жатқанда, оған ЖОО оқытушысы балалар-
мен жұмыс iстеудің сыналған жəне тексерiлген тəсiлдерiн ха-
барлайды. Мұғалiм болып алғаннан соң, ол сыныпта осы заман 
ғы лым дарымен барынша құралданып, жұмыс iстей бастайды. Ди-
дак  тикалық үдерiстің мың бұралған соқпақтарында адасып кет -
пес үшiн, негiзгi тұжырымдарды өте жақ сы бiлу əр мұғалiм  нің 
мiндетi. Бұл сапалы оқудың кепiлi. Өкiнiш ке орай, көп мұға  лiмдер 
өз бетiнше iзденiс бастап, өзінен бұрынғы ашыл ған жаңалық-
тар жөнiнде түк хабары болмастан, қандай əдіс-шаралардан бас 
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тарту қажет екенiн бiлместен, балалармен эксперимент жүргізе 
бастайды. Есіңiзде болсын, дидактикаға байланысты мəселелер-
дің баршасы сынақтан өтпесе де, бiразы тексерiлген. Осыдан, тек 
бұрынғы ғылыми жəне тəжірибе жетiстiктерiн тiрек ете оты рып, 
алға қарай iлгерiлеуге болады.

Бұл тұрғыдан көп сынақтар өткен. Талай оқу бағыт-бағдар ла-
ры тексерiлiп, сын бағаларын алды. Дидактиканың тиiмдi жүйе-
сiн iздестiру жолында мұғалiмдердің «баспаған тауы, арала-
ма ған сайы» қалмады. Осыдан өткен алыс, жақын дəуiрлерде 
педагог-мұғалiмдердің аға буыны жинақтаған қандай да оқу, 
тəрбиелiк құны бар ой-пiкiрлерi мен тəжірибелік ұсыныстары 
педагогика қорына өтiп, дидактиканы байыта түстi. Бiлiм, 
ептiлiктер игерудің бiрден-бiр ақылға сай таңдалған, ең жыл-
дам да тиiмдi жолы – осы қордағы оқудың классикалық теори-
ясы негiзiнде, оны ғылыми iргетас етiп пайдалана бiлуден ғана 
қалануы мүмкін. 

Аса белгiлi болған дидактикалық жүйелерге назар ауда-
райық. Дидактикалық жүйе – бұл белгiлi бағамдарға не гiз   -
деле бөлектенген тұтастық құрылым. Жүйе екiншi дəре желi 
тетiктерiмен ажыралмай, түбегейлi ерекшелiктерiмен дер   бес -
тенедi. Олар – оқудың мақсаты, ұйымдастыру принцип терi, маз-
мұны, формасы жəне əдістерi бiрлiгiмен жасалған iшкi құрылым 
тұтастығымен сипатталады. Осы сипат белгiлерiнің бiр лiгi 
негiзiнде өзара принциптерiмен ажыралатын үш ди дак тикалық 
жүйенi атауға болады: 1) И.Гербарт жүйесi (дидактикасы); 2) 
Д.Дьюи жүйесi; 3) осы заманғы оқу жүйесi. 

Ұзақ уақыт мектеп оқуын басынан өткiзген əр студенттің 
жадында оқудың сынып-сабақтық формасы сақталған шығар. 
Бұл оқу формасы ежелгi дүниеде қаланып, ұлы Ян Амос Ко-
менский тарапынан жүйелестiрiлдi. Немiс философы жəне пе-
дагогы И.Гербарт Я.А.Коменскийдің дəстүрлi сынып-сабақ-
тық жүйесiн сындарлы түсiнiм тезiне сала отырып, оның 
кемшiлiктерiн көрсеттi, сонымен бiрге этика мен психологияның 
соңғы жетiстiктерiн арқау еткен жаңа дидактикалық жүйе түзiп, 
ұсынды. Гербарттың пiкiрiнше, тəрбиенің ең жоғары мақсаты 
– адамгершiлiктi, моральды, күштi мiнезге ие болған тұлға 
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қалыптастыру. Оның ойынша, тəрбие келесi этикалық идеяларға 
сүйенуі тиiс: 

– тұлға ұмтылыстарының бағытын, аймағын жəне күшiн 
анықтаушы кемел жетiстiгi;

– өз еркiн басқалардың еркiне икемдесуi мен бағынуын 
қамтамасыз ететiн тiлектестiк;

– адамдар арасындағы дау-дамайдың өрiстеуiне шек қоятын 
құқықтар;

– басқалар тарапынан болған көңіл қабарту жəне өкпенi 
қайтаруды мiндетiне алатын əдiлдiк;

– адамның ерiк сезiмiн оның ниеттерi мен наным-сенiмдерiне 
икемдестiруге мүмкіндiк беретiн iшкi рухани еркiндiгi.

Өз заманындағы психологиядан Гербарт екi негiзгi тұ жы-
рымды пайдаланды: 

– нəсiлдiктен немесе қабылдаудан болатын психикалық 
бейiмдiлiк– жоқ нəрсе;

– психикалық өмiрдің бəрi елестер негiзiнде құралады.
Бiрақ шынында, бұлай еместiгiн бiз қазiргi күнде ғылым 

деректерiне сүйене, бiлiп отырмыз. Дегенмен, Гербарт ұсынған 
дидактика мұғалiмдердің қолдауына ие болып, көп заманнан берi 
бастауыш мектептерде де қолданылуда. 

Бұл жүйенің негiзгi ерекшелiктерi келесiдей: мектептің ба-
сты мiндетi – оқушылардың ақыл-ес дамуын қамқорлыққа алу, 
ал тəрбие – отбасының мiндеттi жұмысы. Моральдық тұрғыдан 
күштi мiнез иелерiн қалыптастыруға дұрыс педагогикалық же-
тек шiлiк, тəртiп жəне онымен байланысты оқу себепшi бола-
ды. Жетекшiлiк жасаған адамның мiндетi балалардың тұрақты 
iспен шұғылдануын қамтамасыз ету, дене жəне ақыл-ес дамуы-
на бақылау қою, тəртiпке үйрету. Гербарт өзiнің дидакти ка лық 
жүйесiнде тиым салу, шектеулер қою, сонымен бiрге «ақырын 
да жеңiл» қолданылатын тəн жазаларын пайдалануды ұсынады. 
Оқудың тəртiппен тығыз байланысқа келуiнен, бiлiмнің оқу-
шы сезiмi жəне ерiгiмен бiрiгуiнен – тəрбиелiк оқудың мəнi 
құралады. Бұл түсiнiктi ендiре отырып, Гербарт тəрбиенi оқудан 
бөлектеуге болмайтынына, ерiк жəне мiнездің ақыл-санамен 
бiрге дамитынына баса назар аударды. 
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Гербарттың дидактикаға ендiрген басты жаңалығы – оқу са-
ты ларын ажырату болды. Оның дидактикасындағы сұлба келе-
сiдей: түсiнiктiлiк – байланыс – жүйе – əдіс. Оқу үдерісi 
ұғым дардан түсiнiктерге өту жəне түсiнiктерден теориялық си-
паттағы ептiлiктерге жету жолымен жүргізіледi. Бұл сұлбада, 
байқағанымыздай, тəжірибеге орын қалмаған. Бұл фор мальды 
деңгейлер оқу мазмұнынан ажыратылып, барша сабақтарда жə не 
барлық пəндерге арналған оқу үдерiсiнің желiсiн айқын дайды. 
Гербарттың iзбасарлары мен шəкiрттерi (В.Рейн, Т.Циллер, 
Ф.Дерпфельд) оның теориясын дамыта, жаңалап, бiртарап ты лық 
жəне формалистiк сипатынан тазалауға ұмтылыс жасады. Гер-
барт сатыларына басқа атама берiп, олардың мазмұнын нақ ты-
лай түсiп, санын беске жеткiзген Рейн. Оның сұлбасы: жаңа ма-
териал дайындау, оны баяндау, өткендегiлермен байланыстыру, 
қорытындылау мен қолдану. Ендi мұғалiмдер формальды саты-
ларды дəлме-дəл ұстанудан құтылып, оларға əдістемелiк илеу-
мен кертартпалықты жеңудің жолдары ашылды. Оқушылар дың 
дербес жəне сындарлы ойлау мүмкіндiктерi көтерiлдi. 

ХIХ ғасырдың ортасында кең таралған Гербарт теориясы 
кейiн бiрте-бiрте маңызын жоя бастады. Осы күнгi бағалар-
мен өлшестiретiн болсақ, Гербарт жүйесi мектептің дамуына 
керi ықпал жасады. Осы теорияның негiзiнде оқудың мақсаты 
дайын бiлiмдердi ұсынып, жаттату деген пiкiрлер тарай баста-
ды; оқу үдерiсiндегi белсендiлiк тек мұғалiмнен ғана күтiлдi, 
оқушыларға «тыныш, назар салып, мұғалiмнің айтқанын орын-
дау» мiндеттерi таңылды, яғни балалар енжар тыңдаушыға ай-
налды. Дегенмен, Гербарт дидактикасынсыз, одан келер ық-
пал болмағанда, гербарттық тəрбие тəжiрибесiн сынға салып, 
қайта қарастырмағанда, бүгiнгi теория мен тəжірибе мектеп 
өмiрiне еш уақытта да енбеген болар едi. Зерделi назар аударсақ, 
бүгiнгi мектептің өзiнде Гербарт қалаған əмiршiл дидактиканың 
элементтерiн көптеп кездестiруге болады. Осылайша, өз сыны-
бына қатаң тəртiп енгiзудi ниеттеген мұғалiм алдымен ойлан-
ғаны жөн – бұлай iстесем бола ма? Гербарт тəжiрибесiнде бұл 
тəсiл қолданылған, бiрақ оқудағы шектен тыс қаталдықтан 
ғұлама ның кейiнгi шəкiрттерi бас тартты. Бұл өнеге – құптарлық. 
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ХIХ ғасырда жасаған американдық философ, психолог жə не 
педагог Джон Дьюи дидактикасы қоғам мен мектептің өрелі да-
муына қайшы келген гербартшылардың əмiршiл-əкiмшiл педа-
гогикасына қарсы тұру мақсатында дүниеге келдi. Гербарт дидак-
тикасына келесiдей қарсы айыптар тағылды: 

– қатаң тəртiп пен жазалауларға негiзделген үстiрт тəрбие;
– өмiрмен байланыспаған оқудың «кiтабилылығы»;
– оқушыларға тек «дайын» бiлiмдердi ұсыну, жаттауға бағыт-

талған «енжар» əдістердi қолдану;
– оқушылардың қызығулары мен қажеттерiн жетiмсiз ескеру;
– оқу мазмұнының қоғамдық қажеттермен байланыспауы;
– оқушы қабiлеттерiн дамытуға аз көңіл бөлiнуi.
1895 жылы Чикаго мектептерiнің бiрiнде эксперимент терiн 

бастап, Дьюи өз зерттеуiнде оқушылардың белсендiлiгi даму-
ына басты назар аударып, оқушылардың қызығуларына, олар-
дың өмiрлiк қажеттерiне байланысты болған оқудың (құрғақ 
сөзді, кiтаби, тек жаттауға негiзделген оқудан гөрi) анағұрлым 
жоғары нəтижелер беретiнiне көзiн жеткiздi. Дьюидің оқу теори-
ясына енгiзген негiзгi үлесi – «толық ойлау əрекеттерi (актi)» 
жөнiндегi жаңалық пiкiрi. Осыған байланысты адам өз өмiрiне 
аса күрделi кедергi болған қиыншылықтарды кездестiрген кез-
де ойлау əрекетiне кiрiседi. Əрбiр «толық ойлау актi» келесi 
кезеңдерден құралады: 

– қиыншылықты түйсiну (сезу);
– оны нақ байқап (көрiп), мəнiн анықтау;
– одан құтылудың жолдарын iздестiру (болжам белгiлеу);
– болжастырылған шешiмнен қорытындыға келу (гипотеза-

ны қисынды тексерiске салу);
– болжамды қабылдау немесе одан бас тартуға мүмкіндiк 

беретiн келесi бақылаулар мен эксперименттерге өту.
Шешiмдерiн ойластырып, жеңу қажет «қиыншы лық тар» кейiн 

«мəселе» атауын алды. Дьюидің пiкiрiнше, дұрыс құрыл  ған оқу 
əр уақытта мəселелi (проблемалы) болуы тиiс. Оқушылар алды-
на қойылатын мұндай мəселелердің өзi Гербарт ұсынған оқу-
тəрбиелiк құндылығы кем, енжар оқу тапсырмаларына қара-
ған да анағұрлым өзгеше. Оқушыларға берiлетiн тапсырмалар 
олардың қызығуларына, өмiр талаптарына сəйкес болуы шарт. 



124

Мұғалiм оқушылардың қызығу қабiлеттерiнің дамуына мұ-
қият назар сала отырып, олардың алдына түсiнiмi жəне ше шiлуi 
жағынан қиналтпайтын мəселелер қойып баруы қажет. Оқу-
шылар, өз кезегiнде, осы мəселелердi шешуден өздерiне жаңа-
лық əрi пайдалы болған бiлiмдердi игеретiнiне сенiмдi болуы 
тиiс. Сабақтар «толық ойлау акттерi» негiзiнде құры лып, одан 
оқушылардың келесi ептiлiктердi игеруi күтiледi:

– нақты қиыншылықты сезу;
– оны (мəселенi) анықтау;
– кезiккен қиыншылықты жеңудің болжамын (гипотезасын) 

түзу;
– толық мəселенi немесе оның бiр бөлiгiн шешудің жолын 

табу;
– болжамды бақылау немесе эксперименттер жəрдемiмен 

тексеру;
«Дəстүрлi» гербарттық жүйемен салыстырғанда, Дьюи өте 

батыл жаңалықтар, күтiлмеген шешiмдер ұсынды. «Кiтаби оқу» 
орнына негiзiнде оқушылардың өзiндiк таным əрекеттерi болған 
белсендi оқу мектеп тəжiрибесiне ендi. Əмiршiл мұғалiм ор-
нын оқушылар белсендiлiгiн не мазмұн, не оқу əдістерiне ма-
тамайтын, ал қиыншылықтарды жеңiуге көмектесетiн, қа жет 
болса, жəрдем беретiн жебеушi мұғалiм иеледi. Жалпыға бiр-
дей мызғымас оқу бағдарламалары мұғалiм тарапынан тек 
жалпылай мазмұны ғана анықталған бағыттау бағдарламала-
рымен ауыстырылды. Ауызша жəне жазбаша сөздің орнына оқу-
шылар дың өзiндiк дербес зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруға 
бағышталған теориялық жəне тəжірибелік дəрiстер келдi. 

Көптеген кемшiлiктерi бола тұрса да, Д. Дьюи оқу жүйе сi   мен 
қаруланған американ мектебi өз тарихында үлкен жетiстiк-
тердi қолға кiргiздi. Бiрқанша жаңаластырылған əрi со ны эле-
менттермен толықтырылған бұл жүйе бүгiнгi америка мек-
тебiнде де өз беделiн жоғары ұстап тұр. 

Дьюи дидактикасының көп тұрғыдан жаңалықты əрi пай-
далы болуына қарамастан, оның қазiргi заман талапта ры на 
сай келмейтiн кемшiлiк – олқылықтары еленiп, көзге түсуде. 
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Дьюи де Гербарт сияқты оқу сатыларын барша пəндер жəне оқу 
жұмыстарының барша деңгейлерiмен бiрдей байланыстырады, 
осыдан бұл деңгейлер формальдық сипат алады. Ал тəжiрибе 
бол са, мұндай əмбебап модельдердi қолдамайды, оқудың, Дьюи 
бойынша –«бүтiндей мəселелi» немесе, Гербарт бойынша – 
«бүтiндей сөзге негiзделген» болуы мүмкін емес. Дьюи дидак-
тикасының жəне бiр кемшiлiк тарапы – оқушылар бiлiмдi бекiту, 
нақты ептiлiктердi дамыту үдерісiне қатыспайды. Ал тұрақты, 
оқушылардың бəрiне бiрдей ортақ бағдарламалардың орнына 
келген үзiктi, байланыссыз пəндiк «жобалар» оқудың сабақтасты-
ғын да, жүйелiлiгiн де қамтамасыз ете алмайды. 

Дьюидің жаңашыл дидактикасы дəстүрлi Гербарт дидак-
тикасының əлсiз тараптарын нығайту мəселелерiмен айналыс-
ты. Нəтижеде, бiр мəселенің өзiн əрқилы, кейде бiр-бiрiне тiке-
лей қарсы жолдармен шешудің тəсiлдерi табылды, ол бұл оқудың 
жеке мезеттерiнде өте жақсы нəтижелер берген едi. Бiрақ шектен 
шыққан бiржақтылық шындыққа жанаса бермейдi, осыдан екi 
жүйенің де тез ауыспалы өмiр ағымының талаптарына бiрдей 
сай келе бермейтiнi байқалды. Кейiнгi кезеңдерде жүргізілген 
зерттеулер ежелгiден, дəстүрлi жəне жаңашыл дидактикалық 
жүйелерден ең құнды болған тараптарын сақтап қалып, күн-
делiктi маңызды болған мəселелердi шешудің жаңа жолдарын 
табуға бағытталды. Бұл iзденулерден кейiн орын иелеген оқу 
жолдары бүгiнгi заман дидактикасының жаңа жүйесiн құрады.

Жаңа бағыттар арасында белгiлi американдық психо-
лог жəне педагог Дж. Бруннер ұсынған «жаңалықтар ашу-
мен оқыту» тұжырымдамасы назар аударарлық. Бұл теорияға 
орай оқушылар барлық танымдық күштерiн iске қосуды талап 
ететiн жəне өнiмдi ойлау қабiлетiнің дамуына ұтымды ықпал 
жасаушы өз белсендiлiгiмен ашқан жаңалықтары негiзiнде 
дүниенi танып, бiлiмдер игеруi қажет. Оқушылар бұған дейiн 
бiлмеген қорытындыларды жасап, оларды өз бетiнше өрнектеп, 
тəжiрибеде қолдану жолдарын да меңгеруі қажет. Мұндай 
шығармашылық оқу «дайын бiлiмдердi» игеруден де, сондай-
ақ қиыншылықтарды жеңу жолымен жүргізілетін оқудан да 
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өзгеше, дегенмен, аталған екi жүйе де Бруннер теориясының 
негiзi əрi қажеттi шарттары ретiнде пайдаланылған. Шығарма-
шыл оқуға тəн белгi, Бруннердің пайымдауынша, нақты тақы-
рып бойынша деректердi жинақтау жəне бағалау, солардың нə-
ти жесiнде белгiлi қорытынды ғана өрнектеу емес, сонымен 
бiр ге игерiлетiн материалдардың шеңберiнен сыртта жатқан заң-
дылықтарды да анықтау. 

Қазіргі заман дидактикасы өзiнің келесiдей ерекшелiктерiмен 
сипатталады: 

1. Бұл жүйе негiзiн шынайы заңдылықтар құрайды. Осының 
арқасында қазiргi заман дидактикасы оқу үдерісін түсiну мен 
талдауда бiр тараптылық көзқарастан құтылды. Дидактиканың 
қазiргi күндегi тұжырымдамасы оқу үдерісiне жүйелi бағытта 
қатынас жасауға негiзделген, яғни осы жүйелiлiктен сезiмдiк 
қабылдау, бiлiмдердi түсiну жəне игеру, игерiлген бiлiмдер мен 
ептiлiктердi тексеру танымдық үдерiсте, оқу iс-əрекеттерiнде 
табиғи бiртұтастыққа келтiрiледi. Танымда да осы сезiм, ой-
лау жəне тəжірибелік iс-əрекеттердің өзара бiрдей уақыттағы 
ықпалдастығына байланысты талаптар да iске асып барады. Қа-
зіргі дидактикалық жүйе өткендегi дидактикалық жүйелерге тəн 
теория мен тəжірибе, бiлiмдер мен ептiлiктер, баяндау қабiлеттерi 
мен болмысты өзгерту, сондай-ақ тiкелей мұғалiмнен алынатын 
бiлiмдер көлемi мен оқушылардың өз бетiнше жинақ тайтын 
бiлiмдердің арасындағы қарама-қарсылықтарды жойды. 

Дидактикалық жүйе түзуде кешенді бағыт-бағдар қажеттiгi 
жөнiндегi түсiнiм бекiдi. Мұғалiмдер де, ғалымдар да бала-
лар жөнiндегi бiлiмдер, оларды оқыту тетіктерi, танымдық iс-
əрекеттерi, мақсаттары мен сеп-түрткілері бiрлiгiне сүйенген 
дидактика ғана тұлғаның жан-жақты жəне үйлесiмдi дамуына 
пайдалы болатынын түсiндi. 

2. Бүгiнгi дидактика жүйесiндегi оқудың мəнi оқушы лар-
ға дайын бiлiмдердi ұсыну, қиыншылықтарды өз бетiнше жеңу 
жəне оқушылардың өзiндiк жаңалықтар ашуымен шектел мей дi. 
Оны түбегейлi ажырататын сипат: педагогикалық басқару дың 
нəтижелілігі оқушылардың ынтасымен, дербестiгi жəне бел-
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сен  дiлiгiмен саналы байланыс, қатынастарынан. Бүгiнгi дидак-
тиканың мақсаты – көзделген оқу деңгейiне оқушы уақытын, 
күшiн, оқу құрал-жабдықтарын өз орнымен пайдаланып, бала-
лардың оқу жүктемесiн жас сатылары мен мүмкіндiктерiне қарай 
белгiлеп, денсаулығына зиян келтiрмейтiндей етiп жеткiзу. 

3. Оқу мазмұнын анықтау бағыты да өзгердi, оқу жоспар-
ларын, бағдарламаларын жəне оқу пəндерiн құрау прин цип    терi 
де басқаша. Гербарт заманында мектептiк оқу үшiн қолданыл-
ған бағдарламалар оқушылардың талаптарын, қажеттерiн жəне 
қызығуларын тiптi де ескермейтiн едi, ақыл-ес дамуында «кiта би 
бiлiмдердің» маңызын асыра дəрiптедi. Оқудың американдық жо-
басында көбiнесе оқушылардың өзінен-өзi, яғни жағдайға бай-
ланысты туындайтын қызығулары мен мезеттiк белсендiлiгiне 
аса мəн берiлдi. Нəтижеде, бағдарламалар бiлiмнің жалпы 
сурет темесiн берiп, ал жеке оқу пəндерi жоғары сыныптарда ға-
на енгiзiлетiн едi. Мұндай дидактикалық бағыттың ұнамды да, 
сондай-ақ ұнамсыз да тараптары болды. Жақсы болған тара пы 
– оқушы өз бетiнше асықпай еңбектенумен қалаған саласын-
да тиянақты дайындық көрдi. Бiрақ оның қорытынды бiлiмi тар 
шеңбердегi мəселелермен ұсақталып, қажеттi жүйе мен деңгейге 
жеткiзiлмедi. 

Бұрынғы дидактикалық жүйелердің ұнамды сапалары жаңа 
дидактикаға өтiп, толыға түстi. Бүгiнде жiктемелi (дифферен-
цированные) оқу жоспарлары, бағдарламалары, курстерi бүкiл 
əлемге тараған. Сонымен бiрге, оқу пəндерiнің бiрiгу (интегра-
ция) үдерістері де өрiс алып, олар оқушылардың əрқилы қа-
жеттерi мен қызығуларына икемдестiрiлуде. Сонымен, ежелгi 
заманнан берi балаларды оқыту мен бiлiмдендiрудің жетiлген 
жол дары iздестiрiлуде. Мұғалiмдер көптеген бағыттарды өз 
тəжiрибесiнде тексерiп, сынап көрдi. Ғылым топтаған бiлiм дердің 
аса құндылары, озық тəжiрибе, дидактикалық жүйе лерге ендi. 
Бас тауыш мектептің қазiргi заман бiлiмдену жүйесiне И.Гер-
барт жəне Д.Дьюи жүйелерi көп ықпал жасады. Бiрақ қазiргi 
заман дидактикасы балаларды оқытудағы бiр тараптылық 
принциптен бас тартып, бала жөнiндегi ғылыми бiлiмдердің бар 
кешенін пай далану теориясына ден қойды. 
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Оқу құрылымы

Оқу үдерісi қалай дамиды? Ол қандай кезеңдердi басып 
өтедi? Оның қатысушылары əр кезеңде не iстейдi? Оқу же-
келенген бөлiктер түрінде iске асып барады. Бұл бөлiктердің 
бiрiздi əрекетке түсуi дидактикалық үдерiстi құрайды. Əдет-
те, оқудың бiтiмдi бiр бөлiгi сабаққа теңдестiрiледi. Əр оқу 
бөлiгiнде (сабақта) мақсатқа жету үшiн мұғалiм мен оқушы 
бiрлiктi iс-əрекеттің бiрiздi кезегiмен келетiн сатыларын өтедi. 
Ескi кiтаптарда жазылғандай, мұғалiм оқушыны таным жолы  мен 
жетелейдi. Оны жекеленген кезеңдерден өткiзедi. Мұның се бе бi: 
дəс түрлi дидактика оқу үдерiсiндегi басты рөлдi оқушыға емес, 
мұғалiмге бередi. Шешiлуi тиiс сұрақтар да осы жағдайға орай 
қойылатын едi, мысалы, жаңа бiлiмдердi анық та түсiнiктi баян-
дау үшiн педагог не iстеуi жəне қалай iстеуi керек, оқу үдерісін ол 
қалай басқаруы тиiс, оқудың сапасын қандай жолдармен тек -
серiп, бақылауы қажет. Ал қазiргi заман дидактикасы ортаға оқу-
шы ны шығарады. Бұл жағдайда мұғалiм пəннің ерекшелiктерiн, 
оқу дың нақты шарттарын, балалардың жасын ескерумен, 
оқушылар дың өз белсендiлiгi мен дербестiгiне сүйеніп, өз 
шəкiртiмен таным жолында бiрге қадам атады. Олардың бiрлiктi 
iс-əрекетiнде келесiдей негiзгi кезеңдер ажыралады: 

– оқушылардың оқу сеп-түрткілері;
– оқушылардың тiрек бiлiмдерiн, ептiлiктерiн жəне тəжi-

рибесiн пайдалану;
– жаңа материал өтудi ұйымдастыру;
– өтiлгендердi жетiлдiру;
– оқудың нəтижелiлiгiн анықтау;
Əр кезеңде мұғалiм жəне оқушылардың өз мiндеттерi бел-

гiленедi, бiрақ олардың iс-əрекеттерiнің мақсаты – ортақ. 
Мұғалiм iс-əрекетiнің мəнi – басқару, оқушынiкi – оқып-үйрену, 
яғни бiлiм, ептiлiк, iс-əрекет тəсiлдерiн ұғып, игеру жəне олар-
ды тəжiрибеде қолдана бiлу. 

Бəрi сеп-түрткіден (мотивациядан) басталады. Ол сабақта 
ұсы нылатын материалға оқушы ынтасын ояту үшiн қажет. Егер 
бұл қолдан келмесе, оқу табысқа жетпейдi. Осы кезеңде оқудың 
бастапқы өнiмi – оқушылар ұғымы қалыптасады. 
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Қандай əрекетке келу қажеттiгiн бiлу үшiн мұғалiм балалар-
дың сезiмдiк тəжiрибесiн, бiлiмдерiн, яғни олардың қандай да 
жолдармен (отбасыда, бала-бақшада, қоршаған ортада, бұқара-
лық ақпарат құралдарында, өткен сыныптар мен сабақтарда жə-
не т.б.) бұрыннан меңгерген бiлiктерiн жаңғыртады. Сұ рақ-
тар қойып, əңгіме-сұхбат жүргізіп, ол балалардың алдағы сабақ та 
игерiлуi тиiс пəн жөнiнде не бiлетiнiн, не iстей алаты нын анық-
тауға тырысады. Егер пəн оларға бейтаныс болса, онда педагог 
оқушылармен бiрге жаңа бiлiмдердi меңгеруге жəрдемдесетiн 
бұрыннан белгiлi деректердi, тұжырымдарды еске түсiредi. 

 Сабаққа дайындық кезiнде педагог келесi нақты мəселелердi 
шешедi:

– жаңа бiлiмдердi игеру үшiн өткен материалдардан қайсысы 
тiрек болуы мүмкін?

– қалыптасқан ептiлiктер мен дағдылардың қайсысы жаңа 
əрекеттерге негiз болуы мүмкін?

– қайтiп оларды балалардың есiне түсiруi мүмкін, қандай 
сұрақтар беруге болады?

– бақылаулар үшiн қандай материалды дайындау қажет, 
балаларға жаттығулардың қандай түрлерін ұсынуға болады?

– балалардың жаңа материалға қызығуын ояту үшiн олардың 
көңіл-күйiн қалай дайындауға болады?

Жаңғыртумен бiрге жаңа бiлiмдердi, ептiлiктердi алғашқы 
қабылдау кезеңi бiрге жүреді. Бұл кезеңдегi оқушылардың əре-
кетi қандай? Басты мақсат – бiлiмдердi, ептiлiктердi ұғып, иге-
ру, яғни оларды өз меншiгiне өткiзу. Игеру – оқу тапсырмаларын 
алуға байланысты. Бұл, өз кезегiнде, баланың жаңа бiлiмдердi 
қабылдау дайындығына тəуелдi. Егер ол қандай да бiлiмнің не-
месе ептiлiктің өзіне осы мезетте пайдасын сезiнбесе, егер оның 
ақыл-есi игерiлiп жатқан материалдың маңызы мен қажетiн 
түсiнуге əлi пiсiп жетiлмесе, онда оның бiлiм игеруi екiталай. 
Мүмкін, бiлiм, ептiлiктер зорлаумен игерiлiп те қалар, бiрақ осы-
дан олардың жаттанды, формаль болуы сөзсiз. Мейлi бала өзі не 
не қажет екенiн əлi бiлмесiн, айта алмасын, бiрақ сана аста рын-
да өзi сезбей-ақ мұғалiмнің берген тапсырмасына ден қоюдан 
алдын оны қабылдайды немесе тiптi жолатпайды, не оның бiр 
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бөлi гiн ғана орындауға ниеттенедi. Мұғалiм осы өте маңызды 
жағ дайға мұқият мəн берiп, назар аударуы қажет. 

Қабылдау үдерісi – оқып үйренетiн пəннің оқушы санасында 
бейнелеуiн қамтамасыз етедi. Ол сезiм ағзалары арқылы тiкелей 
немесе мұғалiм сөзі арқылы – жанама да болуы мүмкін. Қабылдай 
отырып, оқушы тыңдайды, оқиды, үдерiстерді не заттарды 
бақылайды. Қабылдау – белсендi үдеріс. Бiрақ оның белсендiлiгi 
мұғалiмнің осы қабылдауды қажеттi деңгейде ұйымдастыруына, 
яғни көрсетпе беруiнен, неге назар бөлу керек екенiн айтуынан, 
оқушыға сұрақ қоюынан.

Оқу барысында көбiне түсiну (ұғыну) үлкен рөл ойнайды. Осы 
түсiнiп, ұғудың арқасында адам танымы нақты қабыл дау дан 
дерексiзденген ойлауға жəне теориялық бiлiмдердi игеруге өте дi. 
Оқушы түсiнбей-ақ көп нəрсенi есiнде қалдыруы мүмкін, бiрақ 
бұл жағдайда ой жұмысы болмайды. Осыдан, қажеттi даму да, 
алға iлгерiлеуi де тоқтайды. Түсiну (ұғыну) белгiлi əрекеттердi 
орын даудың нəтижесiнде қалыптасады. Ол əрекеттер: 

– талдау, бiрiктiру (игерiлетiн нысанды бөлiктерге келтiру, 
бөлiктерден бүтiндi құрау);

– бастыны ажырату, негiзгi ойды бөлiп алу, өзектi сөз табу, 
тақырып өрнектеу, жоспар түзу жəне т.б.;

– салыстыру, беттестiру, яғни заттар мен жеке элемент тер 
арасын дағы ұқсастық пен өзгешелiктердi нақты белгiлерiне 
орай анықтау;

– затты не құбылысты нақты белгiлерiнен ажыратып, оны 
дерексiздендiру не нақтылау, сонымен белгiлi жағдай да қажет 
бiр белгiге мəн беру, бiр белгiге аса назар аудару – нақтылыққа 
келтiредi;

– қисынды дəлелдер. Бұл əрекеттердің мəнi – жеке тұжырым-
дамаға негiздеме беру, себеп-салдарлы байланыстарды түзу;

– қорытындылау, яғни бөліктерді тұтастыққа келтiру, қоры-
тындыланған белгiлерге анықтама беру. 

Бастауыш мектепте мұғалiм оқушылардың жаңа бiлiмдер-
дi қабылдауын əрқилы формаларда ұйымдастыруы мүмкін: ау-
ызша баяндаумен, көрнекiлiкпен, оқушылардың өз бетiнше ба-
қылауымен, iзденiс жұмыстарын орындаумен.
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Қабылданып, ұғынылған бiлiмдер мен ептiлiктер оқушы лар 
тарапынан игерiледi, олардың меншiгiне өтедi. Игеру нəтижесi 
– сабақта қабылдап, не өзбетiнше iзденiп аңғарған зат, құбы-
лыс, үдерiстер мəнi жөнiндегi оқушының өз ұғымын бейне-
лейтiн түсiнiктердің түзiлуi. Дегенмен, бұл түсiнiктер бiрдейiне 
анық əрi дұрыс бола бермейдi. Олар төңірегiндегi жұмыстар 
келесi кезеңдерде жалғаса түседi. Жаңа материалды игеру, жаңа 
бiлiмдер мен ептiлiктер қалыптастыру сандық жəне сапалық 
ұлғаю мен дамуға жетелейдi. Осыдан, оқушыда бiрте-бiрте пi кiр, 
түсiнiк жəне бiлiмдер қоры қалыптасады. 

Жаңа түзiлген түсiнiктер мен ұғымдар алғашқы бекiту 
кезеңiнде жетiлдiрiледi. Ал бұл көбiне игерiлген материал-
ды, ептiлiктердi тəжірибеде қолдану үдерiсiнде iске асып ба-
рады. Мұндайда мұғалiм жаттығулардың мүмкін болған бар-
ша түрін, мəселелi жəне iзденiс тапсырмаларын, тiрек көр некi 
құралдарын жəне т.б. пайдаланады. Қабылданып, ұғымға өткен 
бiлiмдердің есте қалдырылуы осы кезеңде iске асады. Тəжiрибе 
көрсеткендей, бастауыш мектепте жинақталған бiлiм, ептiлiк, 
дағдылар қорының 80% оқушы есiнде сақталып, өмiр бойы оның 
қолданымында болады. 

Жауапты мұғалiм көбiне алғашқы бекiтумен шектелмей, 
игерiлгендi нығайта түсу үшiн арнайы жаттығулар пайдала-
нады. Оқушы ендi жаңа бiлiмдер мен ептiлiктерiн бұрыннан та-
ныс бiлiм, ептiлiк, дағды, тəсiлдерiмен байланысқа келтi  рiп, 
қолдануға жаттығады. Тəжiрибелi мұғалiмдер материалды бiр 
сабақтың өзiнде бiрнеше рет қолданып, бекiтуге тырысады. 

Мұғалiм мазмұнның негiзгi элементтерiн есте сақтау шара-
ларын қарастырады. Мұқият бекiген бiлiмдерсiз баланың дамуы 
жөнiнде əңгіме де болуы мүмкін емес: ой мен ес (жады) өзара 
тығыз байланысқан. Сондықтан, əр сабақта түрлі формаларды 
қолданып, қайталаулар ұйымдастырады. Бұл ұмыту кедергiсiн 
шектеп, жаңа материалды өткендегiлермен байла ныстырып, 
бiлiм деңгейiн дəлiрек бiлуге, игерiлгендi тереңдетуге, ке ңей-
туге, жүйелестiруге себiн тигiзедi. Оқып үйренудің кепiлi – қай-
талау екенi даусыз. Тек қарадүрсiн жаттауға емес, белсендi, 
қызғылықты, баланың ойлау қабiлетiн арқау еткен қайталау – 
игерiлгендi нығайта түсудің өте қуатты құралы. В.Ф.Шаталов, 
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мысалы, материалды əрқилы баламада көп мəрте қайталай қол-
данып, оның көлемiн тарылта түсiп, басты түсiнiктердің игерiмiн 
нығайта отырып, кейiн оларды тiрек конспекттерге енгiзедi. 

Өтiлгендердi қорытындылау кезеңi игерiлген бiлiм мен 
ептiлiктердi оқушыларда бұрыннан бар түсiнiктер мен ұғым-
дардың жалпы жүйесiне қосуды көздейдi. Бастауыш сы  ныпта 
қорытындылаудың екi түрі – эмпирикалық жəне тео рия лық 
– пай да ланылады. Бiрiншi тəсiлмен балалар нақты бел гiлердi 
жи нақ тап, жалпылыққа келтiредi. Қорытынды лау  дың екiншi 
əдісi – танылған құбылыстарды талдай-бiрiктiре тү сi ну ге (ұғу-
ға) мүмкіндiк бередi. Қойылған мақсатқа орай қо рытын    ды лау 
типтерiнің бiрте-бiрте күрделене түсетiн жүйелерi қол  даны-
лады. Ең алдымен iшiнара қорытындылау, кейiн – түсi нiктiк 
деңгейiндегi қорыту, ақырында – сабақтық, та қырыптық 
жəне тақырыпаралық қорытындылау жүргі зіледi. Мұн дайда 
бiрiздi iске қосылып баратын əрекеттер тү рі: 1) нысан белгi лерiн 
талдау; 2) салыстырумен олар арасын   да    ғы байланыс тарды 
анықтау; 3) басты белгiлердi нақтылау; 4) тiл дiк өрнекке келтiрiп, 
бiрiктiру; 5) қорытынды пiкiр қалыптастыру; 6) оқушының тап-
сырма орындау тəсiлдерiн ұғуы. 

Қорытындылау тапсырмалары барша сабақтарда қолда   ным 
табады. А.Я.Савченко ұсынған тапсырмалар түрі келесiдей: 

– жаңа түсiнiктер қалыптастыруда салыстырылуы қажет ны-
сандар мəндi белгiлерiн қорыту;

– жаңа нысан, жаңа жағдайларға тасымалдау үшiн қолда-
нылған оқу əрекет-тəсiлдерiн қорыту;

– қорытынды жалпылау: 1) оқылған мəтiн бойынша;               
2) бақылау нəтижесi бойынша; 3) сабақ бойынша; 4) саяхаттар 
iзiмен; 

– нақты тақырып, бөлiм бойынша бiлiмдердi жүйелес тi ру 
мақсатында қорытынды жасау: а) белгiлерiн тiзiп, атау; б) тiрек 
сұлба, кестелер жасау. 

Оқыту үдерісінің аяқтау кезеңi – оқыту қызметiнің нəти-
желiлiгiн анықтау; ал оқып-үйрену ақыры – оқушылардың 
өздерi тарапынан өз бiлiм, ептiлiк, сауаттану деңгейiн анық-
тауы. Бұл кезеңде мұғалiм не оның басшылығында оқушы-
лар бiлiм дену нақтамасын жүргізедi, яғни бiлiм, ептiлiктердің 
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қай дəрежеде қалыптасқанына көз жеткiзедi. Мұндай жолмен 
алынған нəтижелер кейiнгi жұмыстарға бағыт-бағдар бередi: 
өткен материалға оралып, жəне бiр қайталау, жаңадан оқып 
шығу, кейбiр олқылықтарға назар аудару, келесi материалға өту 
жəне т.б. 

Бүгiнгi таңдағы бастауыш мектеп бiлiмдер мен ептiлiк тер-
дi толыққанды игеру, бiлiм өнiмдерiн оқу мiндеттерi белгiле ген 
нақты мақсат пен деңгейге сəйкес қалыптастыру талапта  рын 
қоюда. Сондықтан оқу үдерiсiнiң жүргізілуі мен нəтижелiлi гiн 
бiлiп бару аса маңызды.

Игерiлгендердi қайталаумен бекiтiп, оқушылардың бұрыннан 
бiлгендерiмен байланыстырғаннан соң, оқу нəтижесi нақты бiр 
сабақта мейлiнше мүмкін болған жоғары дəрежеге көтерiледi. 
Егер нəтиже (оқу өнiмдерi) көзделген деңгейге сəйкес бекiсе – 
оқу мақсатының ақталғаны. Осы бағытта ұйымдастырылған 
оқу – бiрiздi iлгерiлеген үдеріс сипатын алып, оқушылар 
сауттылығының төменiрек деңгейiнен анағұрлым жоғары 
дəрежесiне басқарымды қадам атуына жол ашады. 

Сонымен, оқу үдерісi бiтiмге келтiрiлген айналымдар (аяқ-
талған сабақ) түрінде iске асырылады. Мұндай əр айналым 
өз элементтерiн қамтыған жүйе ретiнде қабылданады. Оқу 
үдерiсiнiң басты құрылым элементтерi (кезеңдерi): бiлiм, еп тi-
лiктердi қабылдау; оларды түсiну жəне ұғу; игеру; бекiту; тəжі-
рибеде қолданып, нығайту; нəтижелiлiгiн анықтау. Əр кезең өз 
талаптарына сəйкес меншiктi мiндеттерiне ие. Əр кезеңде мұға-
лiм мен оқушы өздерiне белгiленген iс-əрекет, қызметтердi орын-
дайды: мұғалiм таным үдерісiне басқарым жасайды, ал оқушы-
лар бейнетi де, зейнетi де мол оқып-үйрену iсiмен айналысады. 

Оқу мазмұны

Дидактиканың өзектi сұрақтарының бiрi – неге үйрету ке-
рек? – бiздi оқу мазмұнына бағыттайды. Оқу мазмұны – бұл ба-
стауыш мектепте игерiлетiн бiлiм, ептiлiк жəне iс-əрекет 
тəсiлдерi. Бастауыш мектепте ненi оқыту қажет, адам зат топ-
таған барша құндылықтар iшiнен қандай бiлiмдердi iрiк теу ке-
рек – өте күрделi де даулы мəселе. Бүкiл дүниежүзi педагог тары 
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бұл мəселе төңірегiнде тынымсыз iзденуде. Бастауыш бiлiм 
тұғырының қаншалықты берiк болары, қоршаған дүние мен 
адамзат мəдениетiн бiздің бүгiнгi жəне келер ұрпағымыз қа лай 
түсiнерi – осы мəселенің дұрыс та оңтайлы шешiмiне тəуелдi. 

Бастауыш бiлiм мазмұны оқушылардың жан-жақты дамуы, 
олардың ойлауы, таным-қабiлеттерiнің қалыптасуы, бiлiм жал-
ғастыру мен болашақ еңбекке дайындығының негiзiн қалайды. 

Оқу (бiлiмдену) мақсаттарының iске асу құралы болғандық-
тан мазмұн қоғам мен жеке адамдардың күнделiктi, сондай-
ақ болашақ қажеттерiн айқындайды. Жеке жəне қоғам-
дық қажеттер көп жағдайда осы мазмұнды қалыптастырады. 
Мазмұн түзiлуi күрделi əрi қайшылықты iс, себебi ол көп адам-
дар мен топтардың мүдделерiне байланысты келедi. Бастау-
ыш мектептегi бiлiм мазмұны, құрылымы жəне сипаттары  ның 
қандай болу қажеттiгi əркiмдi де – ата-аналар жəне оқушылар-
дың өздерiнен бастап министр, академик, үкiмет мүшелерiне 
дейiн толғандырады. 

Бастауыш бiлiм мазмұнының қалыптасуына ықпал жасау-
шы себептердің арасында аса маңыздылары: 1) оқу мақсаттары;         
2) əлеуметтiк жəне ғылыми жетiстiктер; 3) қоғам қажеттерi;                  
4) жеке талғамдар; 5) педагогикалық мүмкіндiктер жəне т.б.

Қажеттiктер (қоғамдық жəне жеке) – мазмұнды қа лып-
тастыруда ең алдымен еске алынатын жағдаят. Қазақстан 
Республикасының жаңа мектебiн құрудың бүгiнгi кезеңiнде, 
жаңа демократиялық мемлекет iргесiн көтеруде, мəдени-рухани 
қайта тiктелуде, адамдық iс-əрекеттер аймағында бұрын-соңды 
болмаған жаңғыртулар, демократиялық қоғам мен нарықтық 
қатынастар түзiлуде, Отандық ғылым мен техниканың əлемдiк 
стандарттар деңгейiне көтерiлуiнде оқу мазмұны iргетас қыз-
метiн атқаруы тиiс. Сондай-ақ мазмұн мəселесiмен бiрге келесi 
көкейкестi мəселелер шешiлуi қажет: қоғамдық жəне жеке мүд -
делер арасын ұтымды байланыстыру; қоғамдық қажеттердi 
қамтамасыз ету бағытын бiрде əлсiретпей, бiлiмдi əр жеке адам 
үшiн мəндi, нəрлi əрi қажеттi ету. 

Педагогикалық үдерiстің жабдықталу деңгейiн, оның мате -
риалдық-технологиялық жəне экономикалық қорын мүм кін-
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дiктер реттеп барады. Оқушылардың жас сатыларына да байла-
нысты шектеулер болады. Өткен ғасырдың 70-жылдары көрiнiс 
берген бастауыш мектеп мазмұнын бұрын тек жоғары сыныптарда 
өтiлетiн күрделi тақырыптарды бастауыш мектеп бағдарламасына 
ендiру жолымен жетiлдiрудi көздеген педагогикалық қадамдар 
өзiн ақтамады, бұл мiндеттi түрде ескерiлуi қажет балалар жасы-
на тəуелдi оқу мүмкіндiктерi болатынын жəне бiр дəлелдедi. 

Бала жаттауға шебер, ол неғұрлым кiшi болса, оның есте 
сақтап қалу бейiмдiлiгi соғұрлым жоғары, бiрақ ұғыну, түсiну, са-
налы игеруi – басқаша. Бұл үшiн белгiлi даму деңгейi қажет.

Бастауыш мектеп оқу мазмұнына қойылатын талаптар мем-
лекет стратегиясымен белгiленедi. Онда – ұлттық жəне жал-
пы адамзаттық мүдде, құндылықтар бiрдей ескерiлуi мiн деттi. 
Мемлекеттiк құжаттарда мектептегi бiлiмденудің жалпы негiз-
дерi анықталған. Олар: ізгілендіру, интеграция, диффе рен циа-
ция, тұлғаны жан-жақты дамыту мен азаматтық қалыптас ты ру 
бағыты, ғылым жəне тəжірибелік тұрғыдан маңызды болу, бi лiм 
күрделiлiгiнің жас ерекшелiктерiне сай келуi, жаңа ақпарат  тық 
технологияларды өрiстi қолдану.

Оқу мазмұнын ізгілендіруге үлкен мəн берiледi. Мектептегi 
ғылым негiздерiн оқушылар ендi адам, оның өмiрi жөнiндегi 
бiлiмдермен бiрге игередi. Бұл балада өмiр мен тiршiлiктi сақтап 
қалу, өмiр мəнiн түсiнуге қаратылған болашаққа сенiм артты-
ратын көзқарастарды тəрбиелеушi ойлаудың гуманистiк типiне 
же телейдi. Мектептi гуманизациялауда балаларға өзiн жəне қор-
шаған дүниенi жете тануға мүмкіндiк беретiн тiл жəне əдебиет 
пəн дерiне, эстетикалық тəрбиеге, адам жөнiндегi ғылымдарға 
үлкен назар аударылады. 

Мектептiк оқу мазмұнын түзу жалпы орта бiлiмнің мемлекеттiк 
стандартына негiзделедi. Мемлекеттiк стандарт бiлiм жүйесi 
мүмкіндiктерiмен бiрге бiлiмнің қоғамдық мұра тын (идеал) 
көздейдi. Бiр жағынан, ол – белгiлi сапа жəне деңгейдегi бiлiм 
алудың, орта бiлiм аламын дегендердің бəрiне бiрдей ақысыз 
мемлекеттiк мiндеттi қызмет көрсетудің – қоғамдық кепiлi. 
Екiншi жағынан, мемлекеттiк стандарт белгiлi деңгейдегi бiлiм 
құжатын алуды ниеттегендерге талаптар ұсынады.
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Мемлекеттiк стандарт өз iшiне келесi бөлiмдердi қамтиды:
– оқу жылдары мен құрылымына орай мазмұндық қор жө нiн-

дегi бiртұтас түсiнiк беретiн жалпы бiлiмдiк орта мектептің тiрек 
оқу жоспары;

– жалпы бiлiм дайындығы мақсаттарының мазмұнын нақ-
тылайтын мектеп жəне барша оқу орындарына арналған пəн-
дердің бiлiм стандарты. 

– əр оқу сатысына (бастауыш, негiзгi, орта мектеп) белгiлен-
ген жалпы орта бiлiм мазмұнын игерудің ең төмен дең гейi не 
қойыла тын мемлекеттiк талаптар.

Мемлекеттiк стандартқа сəйкес жалпы оқу мазмұны мен əр 
пəн нің мазмұны екi – инвариантты (өзгермейтiн) негіз жə-
не жүйелi жаңаланып, қайта қарастырылатын – бөлiм нен 
тұрады. 

Бастауыш мектепке арналған бiлiм мазмұнын қалыптасты-
руда басшылыққа алынатын жəйт – баланың ең жоғары дең  гей де 
жинақтайтын бiлiм қоры емес, ал əңгіме ұсынылатын мазмұн-
ның қаншалықты əлеуметтiк тапсырысқа сай болуы мен бала-
лар дың болашақ өмiрiне тiрек болар не беретiнiнде. 

Сауаттанудың бастапқы сатысында алға қойылатын талап 
– баланың жан-жақты дамуы мен оқу iс-əрекеттерiнің барша 
бiрлiктерiн толыққанды игеруi. Сондықтан оны қалыптасты ру-
да ескерiлуi тиiс жағдаяттар келесiдей болуы мүмкін: бiрiздiлiк 
пен болашаққа бағытталу; оқу мəселелерiн шешудің күтiлген 
мүмкіндiктерi; соңғы тиiмдi нəтиженi алуға ықпал етушi iс-
əрекеттердің жетерлi жиiлiкте жəне оған бөлiнген уақыттың 
қажет деңгейiнде болуы, iс-əрекеттердің əртүрлі күрделiлiк дең-
гейiнде ұйымдастырылу мүмкіндiгi. 

Бастапқы бiлiмнің тұғырлы болуын қамтамасыз ету – 
принциптi мəселе. ЮНЕСКО талабы бойынша, бастауыш 
мектеп бiлiмiнің 80%-iн əрбiр адам мiндеттi түрде иге руi 
шарт.  Ал адамның жалпы бiлiктерi мен ептiлiктерiнің 80% ба-
стауыш мектепте қаланатынында осы халықаралық ұйым ның 
құжаттарынан белгiлi болып отыр. Сондықтан бас тауыш мек-
тептің өзгермейтiн тiрек қоры (базовый компонент) ай мақтық 
ерекшелiктерге де, қоршаған табиғи ортаға да тəуелдi емес.
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Бүгiнгi мектеп ерекшелiгi – қоршаған дүние мен қоғам да-
муы жөнiндегi бiлiмдердің бiрiгiмi (интеграция). Кiшi балалар 
санасында өзiндiк «əлем бейнесi» ерте қалыптасады. Барша 
кемшiлiктерi бола тұра, бала «əлемiнің» ұтымды тарапы – оның 
тұтастығында. Ал баланың мектеп босағасын ат тауымен 
пəндер арасындағы алшақтық жəне айырмашылықтар бұл тұтас-
тыққа «iрiткi» салып, бөлшектейдi. Нəтижеде, балалар игерген 
бiлiмдер өзара байланыстан жұта болады. Көп мұғалiмдер өз 
сабақтарында пəнаралық байланыстарды пайдаланады, бiрақ 
бұл науқандық сипатта болып, жалпылай мəселені шешуде 
қауқар сыздық танытады. Бiлiм – бұл тұтастық, сондықтан да ол 
осы күйiн де оқушы «дастарханына» тартылуы қажет. 

Заттар арасындағы кедергiлердi жою үшiн оларды басты 
тақырыптар не түсiнiктер төңірегiнде бiрiктiредi. Бұл затты жан-
жақты бақылап, оның барша өзара байланыстарын айқын дауға 
мүмкіндiк бередi. Талдау, бiрiктiру, салыстыру əдістерiн тиiм дi 
пайдалануға болады. Бұл дүниетаным, адамтану, экология лық, 
қарым-қатынастық бiлiмдер мен ептiлiктердi қалыптасты руда 
өте маңызды. Екi-үш пəндi бiрiктiру немесе бөлек тақырыптарды 
бiрiктiрiлген топқа (блоктарға) келтiру негiзiнде құрылған ин тег-
ралды курстар жасалуда. Мұндай курстар кеңейтiлген, ауқым ды 
мазмұн қамтып, уақыт үнемдеуге мүмкіндiк бередi. Интегра-
циялаумен мiндеттi пəндер санын азайтуға болады. Бастауыш 
мектепте интеграция жүйе құрастырушы ұғымдар – сөз, көлем, 
форма, мөлшер, кеңiстiк, уақыт жəне т.б.– төңірегiнде жаса-
лады. Осы жолмен кiшi мектепте оқылатын пəндердi «Əлем 
жəне адам», «Мен жəне менi қоршаған дүние», «Əлем, таби  ғат 
жəне мен», т.с.с. тақырыптар төңірегiнде бiрiктiрiп, бiр оқу лық -
қа келтiру – күн тəртiбiнде тұрған келелi дидактикалық мəселе-
лер дің бiрi. Өркениеттi елдер (Англия, АҚШ, Жапония) мектеп-
терiн де мұндай курстар кең қолданылып, жанды жəне жансыз 
табиғат, техника, адам жəне т.б. жөнiндегi бiлiмдердi қамтиды. 

Бiлiм мазмұнын жасауда мiндеттi принциптердің бiрi – жiкке 
салу (дифференциалды) бағыты. Оның мəнi – баста уыш мектеп 
ұстанған қандай-да бiр мақсат əртүрлі материалдар қолданумен 
орындалады, мысалы балаларға əрiп таныту барысында мұғалiм 
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нақты «Əлiппе» кiтабында берiлген мүмкін болған көп балама-
лар iшiнен өз оқушылары үшiн бiрiн таңдайды. Мұндайда пəн өз 
атауын, арнайы мiндетiн өзгертпестен екiншi бiр бағдарлама не 
оқулық негiзiнде оқу үдерiсiнде пайдаланылады. 

Бiлiм мазмұны мектеп типi, аймақтық не басқа да ерек-
шелiктерiне байланысты өзгерiске келуi мүмкін. Жалпы мек-
теп, гимназия, авторлық оқу орындары үшiн түзiлген əрқилы 
оқулықтар болуы ықтимал. Оларды пайдалану балалардың мек-
тепке дайындық деңгейiне тəуелдi. Анығы, дарынды балалар мен 
оқу қабiлетi кемдеу шəкiрттер үшiн əртүрлі оқу бағдарламалары 
мен оқулықтар болғаны жөн, алайда қай оқулықта болмасын, 
мемлекеттiк стандарт талабына сай инвариантты ( өзгермейтiн) 
бiлiм сақталуы мiндеттi. Мазмұнның жiкке келуi ақпараттық 
бөлiмнің тарылуы мен кеңеюiнен игеру қарқынының өзгеруiне, 
материал ұсыну тəсiлдерiне де байланысты. 

Сыртқы жiктелулермен қатар (пəн мазмұны жəне оларды 
игерудің əрқилы тəсiлдерiн ұйымдастыру деңгейiнде) iшкi диф-
ференциация да қолданылады. Ол оқу материалы мазмұнын 
дайындығы əр деңгейде болған балалар үшiн тақырып не 
бөлiм ауқымында жiктеп, үлгерiмi жоғары оқушыларға мате-
риалды тезiрек игерiп, дами түсуiне, ал бiлiктiлiгi жетiмсiз бала-
ларға бағдарламаны жеңiлдетiлген күйде ұсынуға мүмкіндiк 
бе редi. Мазмұн мұғалiмдер үшiн өз оқу-тəрбие жұмыстарын 
оқушылардың қызығулары мен қабiлеттерiне орай даралап 
оқытуына да қолайлы болуы қажет, өз iшiне мүмкіндiгi болғанша 
тəрбиелiк iстерге де жол-жобаларды молынан қамтығаны жөн. 

Оқу үдерiсiнiң мазмұны қамтыған бiлiм түйдектерi мен олар-
дың элементтерi өзара əрқилы тəсiлдермен байланысқа келген 
түрлі құрылымдарға (структура) бiрiгедi. Бұл құрылымдар дың 
аса кең тарағандары: iзбе-iздi, шоғырлы, оралымды жəне аралас.

Iзбе-iздi (линейная) құрылымда оқу материалының жеке 
бөлiктерi үздiксiз бiрiздi өзара тығыз байланысқан күйде 
мектептiк оқу мерзiмiнде бiр-ақ рет ұсынылады. Шоғырлы 
(концентрлi) құрылымда уақыт өтумен бұрынғы материал 
қайталана, игерiледi. Бiр сұрақ бiрнеше рет қойылуы мүмкін, 
бiрақ оның мазмұны əр жаңа қойылымда жаңа ақпараттар, бай-
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ланыстар жəне тəуелдiлiк заңдылықтарына орай бiрте-бiрте 
байы тылған сипатта берiледi. Оқудың алғашқы кезеңдерiнде 
қа рапайым ұғымдар төңірегiнде жұмыс алып барылса, кейiн 
оқу шылардың бiлiм қорының арта түсуi мен танымдық мүм-
кіндiктердің өсуiнен ол оқу iстерi ғылыми-теориялық жəне 
тəжірибелік тұрғыдан тереңдеп, кеңейтiле барады. Оралымды 
(спиральды) құрылымға тəн ерекшелiк – оқушылар бастапқы 
мəселенi назардан тыс қал дырмай, онымен байланысты бiлiм-
дер ауқымын бiрте-бiрте кеңей тумен болады. Бұл құрылымда 
кон центрлiкке тəн үзiлiстер болмайды, ал оның iзбе-iздi 
оқудан айырмашылығы – оқу материалы бiр мəрте ғана өтiлiп 
шектелместен, үстемеленiп толыққан дəрежеде қайталанып 
отырады. Оқу кiтаптарын құрастырушылар бүгiнде аралас 
құрылымды пайдаланғанды жөн көрiп отыр. Себебi ол маз мұн 
қалыптастыруда əрқилы жолдарды қолданып, əр бөлiмдi өз 
алдына қолайлы болған тəсiлдермен баяндауға жол ашады. 

Құрылым таңдауда ескеретiн жəйттер: оқу мақсаттары, сау-
аттану деңгейiне қойылатын талаптар, игерiлетiн пəндердің си-
паты мен ерекшелiктерi, мазмұн бағыттары; оқу топтары ның, 
оқушылардың əлеуметтiк, табиғи орта өзгешелiктерi. 

Бiлiм сипаты қандай болуы қажет жəне ол оқушыға не 
жеткiзуi тиiс? бұл сұрақтар төңірегiнде əртүрлі көзқарастар 
өрбiген. Əсiресе кең жайылым алған бағыттар: материал-
ды (əмбебап) жəне формальды (таңдаулы) бiлiмдер. Мате-
риалды бiлiм бағытын қолдаушылар Я.А.Коменский пiкiрiне 
жүгінеді: мектептің негiзгi мақсаты – оқушыларға мүмкін 
болғанша əр саладан жан-жақты, көлемдi бiлiм беру. Бұл жоба 
өркениеттi елдердің көбiнде беделдi оқу-орындары тарапы-
нан қабылданған. Бұл бағыттағы оқу Қазақстан мектепте рiн де 
де жалғасын тауып, оқу пəндерiн ұсынуда бұрыннан дəстүрлi 
келе жатқан классикалық прогимназия əдістерін пайдалану-
да. Бiршама жетiстiктерi бола тұра, материалды бiлiм бағыты 
кемшiлiкiсiз де емес, олар: оқу курстары арасында байланыс 
кем; шектен тыс артық, бала дамуына кейде тiптi де қажет 
емес материалдар қамтыған. Осы жағдайларға байланысты 
мұғалiм пəндi асығысты, арасында үстiртiн өтуiне тура келедi, 
оқу бағдарламалары бiр ғана iзбе-iздi сұлба бойынша түзiледi. 
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Бұларға қарсы формальды бiлiм бағытын ұстанғандар ежел-
ден келе жатқан «Бiлiм – əлi ақылдылық емес» деген халық 
даналығын ұстанып, оқу жұмыстарын жүргізуде. Жалпы, оқу-
дың мақсаты – ой жаттықтыру. Əңгіме мазмұн сипатында емес, 
оқушылардың ой-пiкiр жүргізуге үйренуiнде. Формальды бағыт 
педагогтары басты назарды оқушылардың қабiлеттерi мен 
танымдық ұмтылыстарын, зейiнiн, жадын, ой толғаныстарын 
да мытуды қажет деп бiледi. Ал бұл сапалардың қанат жаю 
құралы – тiл, математика пəндерi, ал гуманитар сабақтар-
дың қажеттiгi шамалы. 

Дидактикалық пайдакүнемдiк (утилитаризм) оқудың тұр-
мыстық, тəжірибелік пайдасын əсiрелеуден туындайды. Егер 
оқу өмiр үшiн ештеңе бермейтiн болса, оған босқа уақыт зая 
етудің не қажетi бар? Оқу баланың жеке-дара қажет терiн қана-
ғаттандыруы тиiс. Ол өзi жəне ата-аналары қалаған не ме се өз 
қабi леттерi жететiндей iс-əрекет түрлерімен шұғылдан ға ны дұ-
рыс. Осы оқу-тəрбие бағытын қалаған мектептерде балалар 
тұрмыстық дағдыларды қалыптастырады, мұндай дағдылы iс-
əрекет түрлері: тамақ дайындау, тiгiн тiгу, кесте тоқу, бау-бақша, 
көкөнiс өсіруге үйрену, қарапайым кəсiптiк iс-əрекет ептiлiк -
терiн дамыту. Осы сияқты оқу мазмұнын көбiне мүгедек жəне 
ақыл-есi кем балаларға арналған оқу-тəрбие орындары таңдайды. 
Осы қарапайым да пайдалы бiлiмдер мен ептiлiктер төңіре гiн-
де ауқымды жалпы бiлiмдер мен ептiлiктер жинақталады, бiрақ 
оларды игеруге жарымжан балалардың көбiнің шамасы жетпейдi. 

Сонымен, бастауыш мектеп мазмұны оқушылардың жан-
жақты дамуына, ой, танымдық қызығулары, бiлiм жалғас тыру 
мен болашақ еңбек iс-əрекетiне дайындығының негiзiн қалай ды, 
қалыптастырады. Ол мазмұн мемлекеттiк стандартқа сай болуы 
тиiс. Мектептiк бiлiм мазмұнының жалпы негiздерi: адамилас-
тыру, бірігімге келтіру, жіктемелеу, тұлғаны жан-жақты дамыту 
мен азаматтық қалыптастыру, ғылыми жəне тəжірибелік маңызды 
болу, бiлiм күрделiлiгiнің жас ерекшелiктерiне сəйкестендi рi луi, 
жаңа ақпараттық технологияларды қолдану. Мазмұн баяндау мен 
ұсынудың кең тараған құрылымдары: iзбе-iздi, шоғырлы, ора-
лымды жəне аралас. Мазмұн құрастыруда екi бағыт қолданыла-
ды: материалды (əмбебап) жəне формальды (таңдаулы). 
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Мазмұн элементтерi

Бастауыш бiлiм мазмұны бөлшектенген элементтерден құ ра-
лады. Ең маңызды элемент – бiлiм (знание). Бiлiм – бұл оқушы 
санасында қалыптасқан ұғымдар, деректер, пiкiрлер, түсi нiктер. 
Бiлiмдер қарапайым-тұрмыстық жəне ғылыми-теориялық си-
патымен бөлiнедi. Тұрмыстық бiлiмдердi бала өмiр барысын да, 
жеке бақылаулары мен ой толғаныстары нəтижесiнде жинақ-
тайды. Ал теориялық бiлiмдер мақсат-бағдарлы оқу жəне өзiндiк 
iзденiс негiзiнде қалыптасады. Бала бiлiмi оның тiлiмен байланы-
сты. Ол сөзбен өрнектейтiн, өз сөзімен түсiндiрiп бере алатында-
рын ғана бiледi. 

Бiлiммен бiрге жүретін құбылыс ептiлiктер. Ептiлiк – бұл 
əрекеттегi бiлiм. Ол белгiлi амалдардың, iс-əрекеттердi орын дау 
тəсiлдерiнің игерiлуiнен пайда болады. Ептiлiктер саналық жəне 
тə жірибелік болып бөлiнедi. Оқу үдерiсiнде оқушы көп санды еп-
тiлiктерге – жалпы оқулық, арнайы (есептеу, сөйлеу), ойын, еңбек, 
спорттық, эстетикалық, моральдық жəне т.б. үйренедi. Жалпы 
ептiлiктер нақты ептiлiктерден құралады. Жалпы оқу ептiлiктерi 
қатарына, мысалы, оқу əрекеттерiн жоспарлау, кiтаппен жұмыс 
iстеу, басты деректердi ажырату, талдау, салыстыру, өткендi есте 
қалдыру, өзiндiк бақылау алып бару жəне т.б. кiредi. 

Көп қайталаулардың нəтижесiнде ептiлiк дағдыға айналады. 
Дағды – бұл автоматтық деңгейге жеткiзiлген ептiлiк. Кейбiр 
ептiлiктер тұрақты дағдыға айналады: мысалы, бiрiншi сынып-
та дұрыс əрi жүгіріп оқу дағдысы қалыптасуы керек, ал кейбiр 
ептiлiктер ешқашанда дағдылыққа өтпейдi (мысалы, қалыптан 
тыс мəселелердi шешу). Дағды қалыптасу үшiн əрекеттер 
қайталануы жылдам əрi дəл болуы керек. Оқушы əрекеттердi көп 
санды қайталап, өз күшiн босқа сарп етпеуi үшiн, мұғалiм дағды 
қалыптастыруға ынталы болады. Мысалы, мəнерлi оқуға аса күш 
салудың тiптi қажетi жоқ, егер ол оқушының болашақ өмiр жо-
спарларымен байланысты болмаса. Əр ұстаздың арманы – бала-
ларды əдемi жазуға үйрету, бiрақ мұндай дағдыны қалыптастыру 
өте көп уақытты жəне шыдамдылықты керек етедi. Егер бала 
оқығанын жақсы түсiне алса, мəнерлеп оқу дағдысы қажеттiк 
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туындаған шақта оңай қалыптасады. Бiрақ бұл дағды, осы сияқ-
ты əдемi жазу дағдысы да көп адамдарға өмiр барысында қажетi 
де болмай қалады. 

Оқу мазмұнының келесi бiр маңызды бiрлiктер тобы – 
шығармашылық iс-əрекет тəжiрибесi. Бұл – ойлаудың жəне 
оқу iс-əрекеттерiнің жалпы тəсiлдер жүйесi, қоршаған болмыс қа 
бағыт талған эмоционалдық, ерiктiк, адамгершiлiк, эстетикалық 
қаты настар тəжiрибесi. Осыларды игере отырып, оқушы: 1) өт-
кен  де игерiлген бiлiмдер мен ептiлiктердi жаңа салаларға, жаңа 
жағдайларға тасымалдайды, ауыстыра қолданады; 2) бұрын 
белгiлi тəсiлдердi бiр қорытындыға келтiредi; 3) проблемалы 
тапсырмаларды түсiнумен олардың шешiлу жолдарын табуға 
үйренедi. 

Ескеретiн жайт, мазмұнның бұл шығармашылықпен байла-
нысты элементi бастауыш мектепте толық қолданыла бермейдi. 
Бұл сынды оқу мəселелерi оқудың үшiншi-төртiншi жылдары 
енуi мүмкін, ал игерiлген бiлiмдердi жаңа жағдайларда қолдана 
бiлуге балаларды оқудағы алғашқы қадамнан үйрете бастау керек. 
Толық көлемде iске асуы қиын жəне бiр элемент – бұл баланың 
дүниеге, iс-əрекетке, ғылыми бiлiмдерге, моральдық талаптар 
мен мұраттарға толы көңіл-күй (эмоционалды) – құндылықты 
қатынасы. Мұғалiмдердің сабақ уақытында балалардың үйренiп, 
игерген материалдарын талқылап, оларға болған көзқарастарын 
сұрастыруға ешбiр уақыты қалмайды. Дегенмен, бұл маңызды 
iстi қалай да уақытын тауып, орындап барған пайдалы.

Педагогтар бұл күндерi оқу мазмұны мен мектеп пəнде рi нің 
мақсатты бағдарланған тəрбиелiк ықпалын көп əңгіме етуде. 
Мектеп сабақтарының бəрiнің де салауатты өмiр салтын, мiнез-
құлық мəдениетiн, тұлғаның азаматтық жəне басқа да сапаларын 
тəрбиелеуде маңызы өте үлкен.

Сонымен, бастауыш бiлiм мазмұны көп элементтi. Ол жеке 
пəндер бойынша бiлiм, ептiлiк, дағдылар жүйесiн, сондай-ақ 
пəнаралық оқу дағдыларын, əрекет-қылық тəсiлдерi мен оқы-
латын пəндерге, адамдарға, табиғатқа, əлемге деген қатынаста-
рын қамтиды. Бiлiм, ептiлiк дағдылар ажырамас бiрлiкте қалып-
тасады. Егер олар қажеттi деңгейде қаланбаған болса, бала ның 
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оқуды əрi қарай жалғастыруында кедергi мен қиын шылықтар көп 
болады. Сондықтан да бастауыш мектеп педагогы балаларға алға 
қойылған мақсаттарды толық көлемде iске асырудың жолдарын 
үйретуге күш-қуатын барынша қосады. 

Оқу жоспарлары мен бағдарламалары

Оқу үдерiсiнің мазмұны əр пəнге орай бекiтiлген оқу жос-
пар лары, оқу бағдарламалары бойынша анықталады, ол маз-
мұн оқулық кiтаптарда, электронды ақпараттық қорларда (бей    не 
дискiлерде, бейне таспаларда, компьютерлiк бағдарлама  ла р  да) 
берiледi. 

Оқу жоспары – бұл құжат арқылы оқу үдерiсiнің сипаттары 
айқындалады: 1) оқу жылының толық мерзiмi, тоқсандар мен 
демалыс күндерiнің ұзақтығы; 2) бастауыш мектепте оқылатын 
пəндердің толық тiзiмi; 3) пəндердің оқу жылдарына орай бөлiнуi; 
4) бүкiл оқу барысында əр пəн бойынша жəне əр сыныптағы 
пəндерге бөлiнген сағаттар саны; 5) əр пəнге бөлiнген апталық 
сағаттар саны. Оқу жоспарында қоғам тарапынан қабылдан ған 
тəрбиелiк мұраттар, көзделген мақсаттар, мазмұн қалыптас ты  ру 
пiкiр сайыстарында жеңiп шыққан тұжырымдамалар өз өрне гiн 
табады. Бұлардың бəрi мемлекеттiк стандарт талаптары негiзiн-
де түзiледi. Жоспар мен бағдарламалар түзу бүкiл əлемде – та-
ласты мəселе. Сондықтан оқу жоспарлары мен бағдарламалары 
өзiнің көп түрлілiгiмен ерекшеленедi. Қазіргі кезеңдегi оқу 
жоспарларында екi бiрлiктер тобы байқалады – мемлекеттiк 
жəне ұлттық – аймақтық (мектептiк). Алғашқы құжат əрбiр 
оқушыға əлеуметтiк қажеттi əрi мiндеттi болған бiлiм, ептiлiк, 
дағ дылар ауқымы мен деңгейiн, iс-əрекет тəсiлдерiн қамтиды. 
Мұнда тiл жəне əдебиет, информатика негiздерiмен бiрге мате-
матика, қоғамдық, жаратылыстану, эстетикалық жəне салауаттық 
сақтау мен еңбек пəндерi берiледi. Мектептiк бiлiмденудің 
мемлекеттiк мiндеттi пəндерi барлық оқу орындары типтерi 
жəне барша оқушылар тарапынан игерiлуi жəне олардың кө ле мi 
жалпы бiлiм ауқымының 40% тең болуы қажеттi. Осы жоспарға 
орай мектепте мемлекеттiк тiл, математика, əн-күй жəне көр кем 
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сурет өнерi, денешынықтыру, табиғаттану, сондай-ақ еңбектiк 
оқу енгiзiлген. Пəндер арасындағы көлем жəне сандық қатынас 
елдердің көбiнде келесiдей: гуманитар пəндердің тобы – 40-46%, 
жаратылыстану-математика – 30-35%, жаратылыстану – 7-11%, 
салауаттық сақтау – еңбектiк – 16-20%. Ұлттық мектептердің жо-
спары ана тiлi мен əдебиетi, бабалар тарихы жəне басқа да нақты 
халық ерекшелiктерiне арналған пəндермен толыға түседi. 

Ал мектептiк бiрлiкке кiретiн бiлiмдер тобы оқушылар, 
олардың ата-аналары, аймақтық (жергiлiктi) оқу департаменттерi 
тарапынан анықталады. Оның мақсаты – нақты аймақтың қажет-
терiн қамтамасыз ету, оқушылар қызығулары мен тапсырыста-
рын орындау, қажет болған жағдайда оқуды жіктемелеуде көмек 
беру. Мектеп тарапынан енгiзiлген пəндерге жалпы уақыт қоры-
ның 20-дан 60% дейiн бөлiнедi. Бұл пəндер бiрлiгi нақты аймақ-
та ғы балалардың дамуы үшiн маңызды жəне қажеттi болған 
пəн дер дi: ұлттық тiл, тарих, аймақ географиясы, шет тiлдер, 
этика, валеология, салауаттық сақтау жəне с.с. қамтиды. Мектеп 
қабылдаған пəндердің оқылуы жергiлiктi мүмкіндiктерге байла-
нысты жүргізіледi. 

Оқу жоспарының бiрнеше нұсқасы (варианты) болуы мүмкін. 
Олар мектеп типi, балалардың жас мүмкіндiктерi, оқу уақыты-
ның көлемi, бiрiздiлiк жəне түсiнiктiлiк принциптерiн сақтауға 
орай түзiлген тұғырла жоспар негiзiнде жасалады. Мектептердің 
өздерiне қолайлы оқу жоспарларын таңдап алуы – демократия 
мен ізгілендіру бағытындағы iзгiлiктi қадамдар. Бұл құжатты 
мектеп өзiнің педагогикалық жəне ата-аналар кеңестерiнің 
бiрлiктi отырыстарында бекiтедi. 

Оқушылардың жеке-дара оқуы өз алдына бөлек түзiлген оқу 
жоспарларымен ұйымдастырылады. Кейбiр мектептер, өкiнiшке 
орай, күндiзгi жəне апталық жүктемелердi ұлғайтуға ынталы. 
Олардың көздеген қосымша оқу қызметтерi, мысалы, шетел 
тiлдерiн үйрену – балалардың денсаулығына үлкен зиян тигiзуде. 
Бұған жол беруге болмайды. 

Оқу жоспарлары негiзiнде пəн оқу бағдарламалары түзi-
ле дi. Оқу бағдарламасының мазмұндық құрамы келесi дей: 1) 
бел   гiлi пəндi оқытудың мақсаттары, оқушылар бiлiмi мен ептi-
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лiктер деңгейiне қойылатын негiзгi талаптар, оқу форма ла ры 
мен əдістерi жөнiндегi түсiнiктеме хат; 2) оқылатын мате риал-
дың тақырыптық мазмұны; 3) кейбiр тақырыптарды игеруге 
жұмсалатын оқу уақытының салыстырмалы көлемi; 4) мазмұнның 
негiзгi элементтер тiзiмi; 5) пəнаралық байланыстарды iске 
асыру бойынша көрсетпелер; 6) оқу жабдықтары мен көрнекi 
құралдар тiзiмi; 7) қосымша оқуға қажет əдебиеттер тiзiмi. Оқу, 
бiлiмдену жүйесiнің бұдан былайғы жiктелуiн (дифференциа-
циясын) тереңдету мақсатында оқу жоспарларының көптеген 
баламалары ұсынылуда. Оқу орындарының қай-қайсысында да 
бұл күнде тек бiр пəннің өзi бiр уақытта бiрнеше бағдарламалар 
бойынша оқылуы мүмкін. Бұл оқушылардың қызығулары мен 
мүмкіндiктерiне байланысты. Жiктелген бағдарламалар жəне 
тереңдетiле немесе жеңiлдетiле оқылатын пəндердің енгiзiлуi 
жөнiнде мектеп кеңестерi шешiм қабылдайды əрi бекiтедi. 

Оқулықтар мен оқу құралдары

Оқу мазмұны толығымен оқу əдебиеттерiнде берiледi. Бұлар: 
мектеп оқулықтары, оқу құралдары, анықтамалар, қосымша оқу 
кiтаптары, карталар, жаттығулар жинақтары, баспа негiзде жа-
салған дəптерлер жəне т.б. Оқудың нəтижелiлiгi – оқу əде биет-
терiнің сапасына байланысты. 

Оқулық – пəн бойынша бiлiмдердің негiзгi көзi. Бұл күнгi 
оқулықтарға өте үлкен талаптар қойылуда. Олар оқушылардың 
оқу үдерісiне саналы жəне белсендi қатынасын қамтамасыз етiп, 
оқу материалының толық игерiлуiне ықпал етуi қажет. Осы қыз-
меттердi орындауға байланысты оқулық келесi дидактикалық 
мiндеттердің шешiмiмен айналысады: 

– ұсынылған пəндi игеруге ынталандыру, оқу жұмысына 
қызығу жəне ұнамды қатынас сеп-түрткілерін ояту; 

– оқушылардың бiлiмiн мүмкін болған ақпараттық тəсiлдермен 
байыту жəне жетiлдiру;

– оқу барысы жəне оның нəтижесiн тексеру, өзiндiк баға лау 
жəне реттеу жұмыстарын ұйымдастыру, қажеттi ептiлiктер мен 
дағ    дыларды қалыптастыру үшiн берiлген жаттығуларды орын дау;
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Iзгiлiктi (гуманистiк) тұлға қалыптастыруға бағытталған оқу 
жобасының негiзгi принциптерi төмендегiдей:

– бiрлiктi қызмет ұйымдастырудың формасы – диалог. Оқулық 
осыдан мұғалiм мен оқушы арасындағы сұхбат-əңгіменi жүр-
гізу үшiн керектi тапсырмалар, жұптасып, топтасып, бүкiл сы-
нып болып (фронталь) жəне жеке-дара тапсырыстар орындай тын 
жұмыстарды қамтиды. 

– тапсырыстар таңдау еркiндiгi. Осыдан еркiн таңдастыру, 
мiндеттi жəне қосымша материалдар болу жағдайларын 
қарастыру шарт.
– оқушылардың мүмкіндiктерi мен дайындық деңгейiне сай 
келуi;
– мүмкін болғанша ұтымды (оптималь) көлем;
– құрылым анықтығы, түр-түс жəне шрифттiк ажыралулар, 
сондай-ақ сапалы полиграфия;
– жiктеулi оқу мүмкіндiктерi;
– ұнамды шарттар көздерi;
– қабылданған тұжырымдамаларға сəйкестiк;
– оқу əрекетiн ұйымдастыру үлгiсiн беру мақсатында 

мұғалiмге нақты педагогикалық технологияға сай түзiлiм ұсыну.
Сонымен бiрге, жақсы оқулық оқу мазмұнына қойыла тын 

барша талаптарға сай, оқушылар үшiн қызықты, қысқа да нұсқа, 
түсiнiктi, əдемi өрнектелген, эстетикалық тартымды болуы ке-
рек. Ол сондай-ақ тұрақты əрi қолданымда қолайлы болғаны 
жөн. Тұрақтылық талабына орай оқулық мызғымас негiзде 
құрастырылуы қажет. Ал қолданымдағы ұтқырлық (мобиль ность) 
– қажет болған уақытта оған негiзгi құрылымды бұзбастан жаңа 
бiлiмдердi енгiзу мүмкіндiгiнің болуы. Осыны көздей отырып, 
оқулықты топтық (блоктық) құрылым жүйесiнде жасаған жөн, 
себебi қажет кезде қосымша ендiруге, керек болса – кеңейтуге 
болады. Оқу кiтаптарына қойылатын талаптар көп қырлы əрi 
қайшылықты, осыдан бүкiл дүниеде өркениет өрiсiмен бiрге 
жүрердей жақсы оқулықтар кемде-кем. Экономикалық дамудағы 
елдерде баламалы (параллель) оқулықтар көптеп жарық көруде, 
осының арқасында мұғалiмдер мен оқушылар оларды таңдау 
мүмкіндiгiне ие. 
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Оқулық оқу құралынан бағдарламаға толық сəйкес мазмұнды 
қамтуымен ажыралады, ал оқу құралы бағдарламадан бiршама 
ауытқуы да мүмкін. Оқу құралдарына қойылатын талаптар 
оқулықтарға белгiленген талаптармен бiрдей. Қай оқу кiтабын 
негiзге алу – мұғалiмнің қалауы, шешiмi. Дəстүрлi оқу матери-
алдарымен қатар қағазсыз оқу ақпараттары жиi қолданымға 
түсуде, бұлар – бейне дискiлер, бейне таспалары жəне т.б. Бұл 
соны да тосын оқу құралдарының дидактикалық бағамы қазiрше 
қарама-қарсылықты – бiр жағынан, бiлiмдену жолындағы рево-
люцияны дəрiптеген ұрандар болса, екiншi жағында – өте төмен 
нəтиже мен пайдасыздығын дəлелдеушi түңілiс ақпараттары. 
Əлбетте, бейнелi, эмоционалды материалдарды жеткiзуде 
бейнелi оқулықтардың пайдасы орасан, бiрақ олар жəрдемiмен 
өнiмдi ойлау дамуын, ептiлiктер мен дағдыларға жаттықтыру, 
басқа да зерделік мəселелердi шешудi қамтамасыз ету өте 
қиын. Сондықтан оларды дəстүрлi оқу материалдары жəне 
жабдықтарымен бiрге пайдаланған орынды. 

Дерексiзденген ой, логиканы компьютерлi оқу бағдар-
ламаларымен жақсы дамытуға болады. Компьютер арқылы 
қабылданған бiлiм əрдайым толық болмай, қысқа əрi формаль-
ды күйде жинақталады. Сондықтан компьютерлiк оқу құралдары 
қисынды ой, ес құрылымды бiлiмдердi игеруде өте пайдалы. 
Электронды машиналар үйретпе жаттығуларды орындауда, 
бiлiмдердi бақылау жəне реттеуде үлкен мүмкіндiктер бередi.

Сонымен, жақсы оқулық – нəтижелi бiлiм, ептiлiк жəне 
дағдылар кепiлi. Мұғалiм оларды таңдауда мемлекеттiк стан-
дартты, аймақтық талаптарды жəне оқушылар мүмкіндiктерiн 
ескередi. 
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Өзіңiздi тексеріңiз

1. Оқу үдерiсiнің мəн-мазмұны неден құралады?
2. Дидактика деген не?
3. Дидактиканың негiзгi категорияларын атап, оларға сипатта-
ма беріңiз.
4. Дидактикалық жүйе деген не?
5. Дəстүрлi И.Гербарт дидактикасының мəнi қандай?
6. Дж.Дьюи дидактикасының ерекшелiгi неде?
7. Қазіргі заман дидактика жүйесiнің негiзгi белгiлерi қандай?
8. Оқу үдерісi қандай кезеңдерден тұрады?
9. Əр кезеңдегi мұғалiм жəне оқушы қызметтерiнің мазмұны 
қандай?
10. Оқу үдерiсiнің мазмұны деген не?
11. Оқу мазмұнының қандай элементтерiн бiлесiз?
12. Оқу мазмұны қалай қалыптастырылады?
13. Мемлекеттiк стандарт деген не?
14. Оқу мазмұнына қойылатын талаптар қандай?
15. Оқу мазмұнын түзудің қандай сұлбасын бiлесiз?
16. Оқу жоспары деген не?
17. Оқу жоспарларына қойылатын талаптар қандай?
18. Оқу жоспарының қай бөлiгiне өзгерiстер енгiзуге болады?
19. Оқу бағдарламасы деген не?
20. Оқулықтарға қандай талаптар қойылады?
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6-ТАРАУ
   

БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕГІ ОҚУ СЕП-ТҮРТКIЛЕРI

Жоспар:
  

Оқу əрекеттерiн қозғаушы күштер
Кiшi жастағы оқушылардың мүдделерi

Сеп-түрткілер қалыптасуы
Оқуға ынталандыру

Ынталандыру ережелерi

Тiрек конспект-сөздік

Сеп-түрткі (мотив) – оқушыны қандай да қалыпқа, əрекетке, 
оқып-үйренуге елiктiрушi күш, ықпал.

Елiктiрушi сеп-түрткілерi (мотивация) – оқушының белсендi 
танымдық iс-əрекетке араласуына ықпал жасаушы үдерiстер, 
əдістер, шаралардың жалпы атамасы.

Сеп-түрткілер тобы (группы мотивов):
– кең əлеуметтiк сеп-түрткілер – борыш, жауапкерлiк, 

оқудың əлеуметтiк маңызын түсiну, тұлғаның оқып-үйрену 
арқылы қоғамда өз орнын иелеп, бекуi, өз əлеуметтiк беделiн 
көтеруi.

– Тар əлеуметтiк (бiр бағытты) сеп-түрткілер болашақ та 
лауазымға жету, төңіректегiлердің көзіне түсу, еңбек табысына 
қол жеткiзу, мадаққа ұмтылу.

– Əлеуметтiк қатынас, ынтымақ тастыққа (сотрудни чест-
во) араласу (арақатынастар түзуге ұмтылыс, сыныптағы өз рөлi 
мен бағыт-беделiн бекiту мен көтерудi нысандау).

– Кең танымдық сеп-түрткілер, яғни оқып-үйрену 
үдерiсiнiң өзi мен оның нəтижесiнен қанағат, лəззат алу.
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– Оқу-танымдық сеп-түрткілер (бiлiм iздеу, жинақтау жол-
дарын үйренуге ұмтылу, нақты пəндi бiлiп алуға ниет қою.

– өзiндiк бiлiм көтеру, сауат ашу (самообразование) сеп-
түрткілерi (қосымша бiлiмдердi игеруге бағыт қою). 

Сыртқы сеп-түрткілер – педагогтар, ата-аналар, сынып, 
тұтастай қоғам ықпалдары, олар келесi формаларда əрекетке 
келуi мүмкін: сыбыр, ым, талап, нұсқау, қамшылау, зорлау.

Iшкi сеп-түрткілерi – оқушыны өзiнің iштей оқуға болған 
ынта-ықыласын оятып, өзiндiк əрекетке елiктiрушi күштер (бо-
рыш сезiмi, мұғалiм мадағын күту, жазадан қорқу, үлкендер та-
лабына қарсы тұрмау əдетi, қызығу, өзiмшiлдiк, бедел тұрақтату, 
ата-анасын қуанту, «5» алу ниетi, мақтау, мадаққа iлiгу).

Белсендiлiк (активность) – оқушының оқып-үйренуге болған 
қаты насы, оның құрылымдық элементтерi: 1) оқу тапсырма-
ларын орындауға əрдайым дайын болу; 2) дербес iс-əрекетке 
құлшыныс; 3) тапсырма орын дауға саналылық; 4) оқу жүйелiлiгi; 
5) бiлiм деңгейiн көтеруге қызығу.

Ынталандыру (стимулирование) – оқушыны қандай да iс-
əрекетке итермелеу, оны орындауға ықпал жасау (подталкивать, 
побуждать).

Оқып-үйренуге ынталандыру жолдары: бала тiлегi, 
жетiстiктердi салыстыру, оқушы түсiнiмi, мəселемен қызығу, 
баланың ұнамды-қызықты қасиеттерiн тани бiлу, табыста рын 
қолдау, тапсырма жұмыстардың қызықты болуы, талап əдiл дiгi, 
мұғалiм мақтауы, қолдау-қуаттау сыны, абырой-атақ (хоро шая 
репутация), балалық намыс.

Қызығу (интерес) – танымдық қажеттiлiктен туындаған 
құштарлық көрiнiсi. Қызығу негiзi: 1) игерiлген бiлiм, ептiлiк-
тердің ойлау тəсiлдерiнің қалыптасу деңгейi мен сапасы; 2) оқу-
шының мұғалiмге қатынасы.

Ынталы болу шарттары: 1) мазмұнның нақты адам ды 
қызықтыратын материалмен молдығы; 2) барша оқушылар ға 
деген адам гершiлiктi қатынас; 3) танымдық талаптардың қана-
ғаттандырылуы; 4) қызықты əңгіме, сұхбат; 5) ойдың сезiм мен 
молайуы; 6) əуесқойлықты дамыту; 7) өзiндiк бағаға дайын тұ-
ру; 8) өз бетiнше дамуды алғышарт деп түсiну; 9) бала ынта сы на 
қолдау беру; 10) оқу еңбегiне жауапкерлiк. 
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«...Əуелі біз елді түзетуді бала оқыту 
ісін түзетуден бастауымыз керек. Неге 
десек болыстық та, билікте, халықтық 
та оқумен түзеледі. Қазақ ішіндегі неше 
түрлі кемшіліктің көбі түзелгенде, 
оқумен түзеледі».

 Ахмет Байтұрсынұлы

Оқу əрекеттерiн қозғаушы күштер

Сеп-түрткiлер (мотивация, мотив – қозғау) – оқушыны 
белсендi танымдық iс-əрекетке ниеттеушi үдерiстер, əдістер, 
шаралардың жалпы атауы. Сеп-түрткілер мұғалiм мен оқу шы-
ның бiрлескен қызметтерiнің арқасында басқарылады. Мұғалiм 
тұрғысынан сеп-түрткі оқытудың қозғаушы күші сипатын-
да, ал оқушы тұрғысынан ол оқып-үйренуге ынталандырушы 
жағдаяттарды аңдатады. Сеп-түрткілер үдеріс сипатында тұлға 
қалпы мен қатынастарына өзгерiс ендiретiн нақты ниеттер, се-
бептер түрінде iске асып, оқушыны оқуға, əрекетке келуге, 
қандай да қылықтарды жасауға ойыстырады. Сеп-түрткілер 
рөлiнде өзара байланысты қажеттер мен мүдделер, ұмтылыстар 
мен эмоциялар, жан қалау талаптары мен мұраттар (идеа-
лы) қабылданған. Сондықтан да бұл құбылыс – өте күрделi 
құрама. Сеп-түрткілер түрі өте көп, олар бiр-бiрiмен байланы-
сты. Педагогикалық үдерiсте көрiнiс беретiн сеп-түрткілер  дің 
саналуандығы да осы үдерiстің жан-жақты да көп мəндi болуы-
нан. Оқу жүйесiнде əрекетке келетiн сеп-түрткілердi əрқилы си-
паттарымен топтастыруға болады. Түрлері бойынша əлеумет тiк 
жəне танымдық сеп-түрткілер ажыралады. Деңгейлiк қыры  нан 
бұл сеп-түрткілер келесiдей жiктеледi: 

– ауқымды, кең əлеуметтiк сеп-түрткілер (борыш, жауапкер-
лiк, оқудың əлеуметтiк мағынасын түсiну). Бұл ең алдымен 
тұлғаның қоғамдағы өз абыройын, əлеуметтiк беделін нығайтуға 
деген ұмтылысы;
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– тар əлеуметтiк сеп-түрткілер (болашақта нақты лауазым ие-
леуге ұмтылыс, төңірегiндегi адамдарға беделiн таныту, еңбегiне 
сай мадақ алу);

– ауқымды танымдық сеп-түрткілер (оқу үдерiсiнің өзінен 
жəне оның нəтижесiнен қанағат табу);

– оқу-танымдық сеп-түрткілер (бiлiм iзденiсiне бағытталу, 
нақты оқу пəндерiн игеру);

– өзiндiк бiлiм иелеу сеп-түрткілерi (қосымша бiлiмдер игеру-
ге бағытталу).

Оқу сеп-түрткілерi сыртқы жəне iшкi болып бөлiнедi. 
Алғашқы түрі педагогтардан, ата-аналардан, сыныптан, жал-
пы қоғамнан бастау алып, сыбыр сөз, ым-ишара, талаптар, 
нұс   қаулар, айдау не зорлау күйiнде көрiнедi. Олар, əдетте, адам -
ға əсер етедi, бiрақ олардың əсерi көбiне тұлғаның iшкi қар сы-
лықтарына тап болады. Сондықтан олар еш уақытта iзгiлiк си-
па тымен көрiнбейдi. Қажеттiсi – оқушының өз қалауымен iске 
ара ласуы жəне нəтижеге ұмтылуы. Сеп-түрткілердің ақиқат көзi 
– адамның өзiнде. Осыдан сыртқы зорлау кейпiндегi оқу сеп-
түр ткілерiне аса мəн арта бермей, тұлғаның өз жан қалауы нан 
болған оқу себептерiн арқау еткен жөн. Кiшi оқу жасындағы ба-
лаларды оқыту жағдайларға байланысты əрқилы сеп-түрткі лердi 
айқындап жəне бағдарлап барады. Бұлар: 

– борыш сезiмi;
– мұғалiм мақтауына сай болу ниетi;
– жазадан қорқу;
– ересектер талабын орындау əдетi;
– танымдық қызығу;
– атаққұмарлық;
– сыныптастардың арасында беделге жету;
– ата-аналарын қуанту ниетi;
– «бес» алу мақсаты;
– марапат, мадаққа ұмтылу.
Аталған сеп-түрткілердің бəрi бiрлесе əрекетке келедi. Бiрақ 

олардың арасында бiреуi жетекшi, ал қалғандары – қосалқы 
қызмет атқарады. Мұғалiм осы жетекшi сеп-түрткінi ажырату-
мен, оны тiрек құрал ретiнде пайдаланады. 
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Оқу үдерiсiнде басым келген қандай да сеп-түрткінi айы-
ру үшiн оқушылардың оқуға деген қатынасын бақылауға алу 
қажет. Жүргізілген зерттеулер нəтижесi балалардың оқу үдері-
сiне араласуындағы бiрнеше сатыларды ажыратуға мүмкін дiк 
бердi, олар – болымсыз, бейтарап жəне ұнамды қатынастар. Оқу-
шылардың оқуға болған болымсыз қатынасы мына сипат тар ға 
ие: себептер жадаулығы мен өрiссiздiгi, оқу нəтижесiне мүд делi 
болмау, тек баға үшiн оқу, мақсат қоя бiлмеу, қиыншылықтар дан 
тартыну, оқуға құлықсыздық, мектеп, мұғалiмдерге деген жек 
көрушiлiк. Бейтарап қатынас та жоғарыда аталған сипаттағы 
сеп-түрткілерге жақын, бiрақ оқушылардың қабiлеттерi мен 
мүмкіндiктерi оқудың ұнамды жағдайларымен ұштасса, жақсы 
нəтижелерге жеткiзедi. Мұндай оқушылар типiн қабiлеттi, бiрақ 
ерiншек деп атауға болады. Оқушылардың оқуға бағыттал ған 
ұнамды қатынастарының əрқилы деңгейлерiнде сеп-түрткілер-
дің тұрақсыздық қалпынан жоғары саналылық деңгей дəреже-
сiне көтерiлуiн байқауға болады. Сеп-түрткілердің ең жоғары 
деңгейi өз тұрақтылығымен, болашақ мақсаттарды белгi лей 
алуымен, өз оқу əрекеттерi мен мiнез-құлқының салдарын күнi 
iлгерi көре бiлу, мақсатқа жету жолындағы кедергiлердi жеңе 
алу сипаттарымен ерекшеленедi. Жоғары деңгейлi сеп-түрткі-
лер дi қару еткен оқушы мəселелердi шешудің дəстүрлi емес 
жолда рын iздестiруге шебер келедi, ол құбылмалы, икемдi ой 
толғасты руға, шығармашылық iстi атқаруға қабiлеттi, бiлiмiн 
арттыру жолын да өз iзденiстерiн көбiрек пайдаланады. 

Əр сыныпта бiрте-бiрте балалардың оқуға болған қатынас та-
рының нақты типтерi ажырала бастайды. Мұғалiм өз жұмы-
сын осы типтерге сəйкес ұйымдастыруы тиiс. Əсiресе кең белгiлi 
болған алғашқы тип – жақсы орындаушылар. Олар оқуға өте 
ұқыпты, бiрақ өзiндiк белсендiлiгi кем. Мұндай оқушылар дың 
iс-əрекетiндегi жетекшi сеп-түрткі – ата-ананы қуанту, сынып та 
бедел арттыру, мұғалiм мадағына жету. Екiншi тип – ақыл-есті 
белсендi тип: өз пiкiрiне ие, сыбыр сөзден қашады, өз бетiн ше 
iс қылуды ұнатады, күрделi тапсырмаларға құштар. Үшiншi тип 
– қарқынды оқу жұмысына құмар балалар. Бұлар өте белсендi, 
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тез түсiнiмдi, ал ой толғауы байсалды, сондықтан өздерiн бiрдей 
iс қалпында сақтауға тырысады. Мұғалiмнің жеке-дара қатына-
сын ұнатады. Төртiншi тип – ақыл-ес қабiлеттерi кем балалар. 
Бұл балалар өз бетiнше оқу тапсырмаларын орындауға қиналады, 
көңіл-күйi ұдайы қандай да күйзелiсте немесе, керiсiнше, орын-
сыз сотқарлығымен көрiнiп қалады. Олар үшiн басты нəрсе – 
бiлмейтiнiн немесе келеңсiз əрекеттерiн мұғалiмнің сезбегенi. 
Бұл жағдаяттардың себептерi əрқилы: баланың дамуындағы 
кемшiлiктер, мектеп алды дайындықтың төмен дəрежеде болуы. 
Ескеретiн жайт əр сыныпта сабаққа болымсыз қатынастарының 
арқасында өзара бiрiккен балалар тобы болады. Мұндай бала-
лар өздерiнің ақыл-есi кемдiгiнен немесе тəрбие аясында тiптi 
болмағандығынан оқу бағдарламасын игере алмайды. 

Бұдан шығаратын қорытынды: əртүрлі топтағы балалармен 
жұмыс iстей отырып, əрқилы мақсаттар қойып бару қа жет. 
Тиiмдi оқу iс-əрекеттерiне аса мəндi келетiн сеп-түр ткі  лер 
ба лалардың ақыл-ес белсендiлiгiне жəне танымдық қы зы ғу-
ларына негiзделуi тиiс. 

Балалардың оқуға деген қатынастарын мұғалiмдер əдетте 
олардың белсендiлiгi мен сипаттайды. Белсендiлiк оқушылар-
дың iс-əрекет аясына ену дəрежесiмен (қарқындылық, берiктiк) 
анықталады. 

Белсендiлiк құрылымы келесi бiрлiктерден тұрады: 
– оқу тапсырмаларын орындауға əр уақыт дайын болу;
– дербес iс-əрекетке ұмтылу;
– тапсырмаларды саналы орындау;
– оқудың жүйелi болуы;
– тұлғалық деңгейiн көтеруге құштарлық жəне т.б.
Белсендiлiкпен ұштасқан оқушы сеп-түрткілерiнің жəне бiр 

маңызды тарапы – дербестiк. Осы сапаның болуынан оқушы 
жұмыс нысанын таңдауда, iс-əрекет құралдарын iздестiруде 
жəне оларды iске асыруда үлкендер жəрдемiн аса қажет етпейдi. 
Оқушылардың танымдық белсендiлiгi мен дербестiгi өзара бай-
ланысты: белсендiлiгi күштi оқушылар, əдетте, дербес жұмыс 
iстеуге қабiлеттi. Оқушылар белсендiлiгiн басқару дəстүрлi 
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белсендiлiк арттыру (активизация) атамасын алған. Бұл құбы-
лысты үздiксiз жүріп жататын оқып-үйренуге мүдделi, енжар жəне 
еліктегіш iс-əрекеттердi, ақыл-ес жұмыстарындағы тоқырауды 
жеңуге бағдарланған пəрмендi үдеріс ретiнде бағалауға болады. 
Белсендiлiк арттырудағы басты мақсат – оқушылардың оқуға 
деген құштарлығына нəр берiп, оқу-тəрбие үдерісінің сапа сын 
көтеру. Педагогикалық тəжiрибе белсендiлiк арттырудың əр-
тү рлі жолдарын пайдалануда. Олардың iшiнде – оқытудың əр-
қилы формалары, əдістерi, құрал-жабдықтары, оларды əрқилы 
жағдайлардың туындауына сəйкес бiр-бiрiмен ұштастырып, 
оқу  шылардың белсендiлiгi мен дербестiгiне дем беру. Сабақ 
жағ  дайларында оқушылардың белсендiлiгiн арттыруға келесi 
əрекеттер тиiмдi: 

– өз пiкiрiн қорғап қалу;
– талқылаулар мен пiкiр сайыстарына қатысу;
– жолдастары мен мұғалiмдерге сұрақ қойып бару;
– жолдастарының жауаптарына пiкiр бiлдiру;
– сыныптастарының жауаптары мен жазба жұмыстарын тек-
серу жəне бағалау;
– үлгерiмi төмен жолдастарына көмектесу;
– оқуы төмен оқушыларға түсiнiк көмегiн беру;
– өз əлi жететiн тапсырмаларды таңдастыра бiлу;
– қойылған мəселелердi шешудің əрқилы жолдарын 
iздестiре бiлу;
– өз бiлiмдерi мен тəжірибелік əрекеттерiне өзiндiк талдау 
жəне тексерiс ұйымдастыра бiлу;
– өзіне белгiлi тəсiлдердi бiрлiктi қолдану жолымен танымдық 
мəселелердi шеше бiлу.
Сонымен, сеп-түрткілер – бұл оқушыны оқуға, əрекет ету-

ге, қандай да қылықтарды жасауға ықпал етушi ниеттер, себеп-
тер. Оқу барысында көптеген сеп-түрткілер бiрдей тең араласа-
ды. Қандай да сеп-түрткілердің оқу барысында басымдылығын 
мұғалiм оқушылардың оқуға болған қатынасынан байқайды. Сеп-
түрткілер заңдылықтарын бiлу – көптеген мектептiк мəселелерді 
шешудің көзi. 
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Кiшi мектеп жасындағы оқушылардың қызығулары

Оқу сеп-түрткілерiнің арасында аса тұрақты да пəрмендiлерiнің 
бiрi – қызығу. Қызығу («интерес» латын сөзі – мəнге ие, маңызды) 
– оқушы тарыпынан танылған iс-əрекеттердің аса маңызды, 
нақты себебi. Қызығу – бұл оқушының нысан немесе құбы лысты 
меңгеруге ұмтылысында, белгiлi əрекет түрін игеруде көрiнетiн 
танымдық қажеттену формасы. Танымдық қызығу шəкiрт тің 
игерiп жатқан пəнiне болған көңіл-күй қатынасынан байқалады. 
Л.С.Выготский пiкiрiнше: «Қызығу – бала əрекетiнің табиғи 
қозғаушы күшi, ол тумадан берiлген құштарлық, бала əрекетiнің 
оның тума қажеттерiмен сəйкестiгiн аңдатады. Сондықтан оқу 
үдерiсiндегi басты талап: барша тəрбие жүйесi дəл анықталған 
бала қызығуларының негiзiнде құрылуы тиiс.

Педагогикалық заңды талап – қандай да əрекетке ойыстыру 
алдынан баланы сол əрекетке қызықтыру, оның бұл əрекетке дай-
ын екендiгiн, бұған қажет күш-қуатының жұмылғанын бай қау ға 
тырысу əрi баланы ол iстi өзi орындауына мүмкіндiк беру. Мұға-
лiм мiндетi бұл жұмысты бағдарлап, оған жеткешiлiк жасау». 

Оқуға қызықтыру жолдары сан алуан. Ең алдымен сол 
қызығулардың төркiнi мадақ, жаза, қорқыныш, жағыну т.с.с. 
таным үдерісiне жат ықпалдардан туындамай, тiкелей пəнді 
ұнату, онымен байланысу дəрежесiнен көрiнуi шартты. Осы-
дан қойылатын екiншi талап – қызығуды ояту ғана емес, оны 
белгiлi қажеттерге бағдарлау. Қызығуларды пайдалану негi-
зiнде жасалатын жəне бiр қорытынды: барша мектеп жүйесiнде 
жүргізілетін үдерiстер бала өмiрiне тiкелей қатысты болып, 
əрқандай оқу əрекетi балаларға бұрыннан таныс əрi олардың 
қызығу сезiмдерiне қозғау салып, ынта көтеретiн материалдар-
дан басталуы қажет. 

Оқу барысында iске қосылатын қызығу ықпалдары ның жалпы 
заңдылықтары анықталған, олар: 1) бала қызығулары оның өзi 
игерген бiлiм деңгейi мен сапасына, ақыл-ес əрекетi тəсiлдерiнің 
қалыптасуына тəуелдi. Бұл нақты пəн бойынша оқушының бiлiмi 
неғұрлым ауқымды болса, оның сол пəнге болған қызығуы да 
жоғары. Керiсiнше де болуы мүмкін. 2) оқушы қызығулары оның 
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мұғалiмге болған қатынастарына тəуел  дi. Бала өзi сыйлаған мұ-
ғалiмнің пəндерiн қызығып оқиды. Ал ды мен педагог, содан соң 
оның iлiмi – əрдайым əрi тұрақта көрiнетiн тəуелдiлiк. 

Тұрақты танымдық қызығуларды қалыптастыруға бағыт-
талып, тəжірибеде қолданымға келген тəсiлдер жəне құрал-жаб-
дықтар қоры келесiдей:

– ынталы оқыту;
– оқу материалының жаңалығы;
– тарихилық;
– бiлiмдердің оларды ашқан адамдар тағдырымен байланысы;
– игерiлген бiлiмдердің оқушылардың өмiрдiк жоспарлары 
жəне бағыттарына байланыстыра, қолдану жолдарын үйрету;
– оқудың жаңа жəне дəстүрлi емес формаларын пайдалану;
– оқу формалары мен əдістерiн ауыстырып бару;
– проблемді оқыту;
– шығармашылық (эвристикалық) оқыту;
– компьютер қолданумен оқыту;
– мультимедия жүйелерiн пайдалану;
– интерактивті компьютерлiк құралдарды қолдану;
– өзара оқыту (жұптасып, шағын топтарда);
– бiлiм, ептiлiктердi тестiлеу;
– оқушылар жетiстiктерiн көрсетiп бару;
– табысқа жеткiзетiн жағдайларды жасау;
– жарыстар (сыныптастарымен, өзiмен-өзi);
– сыныпта ұнамды адамаралық қатынастар түзу;
– оқушыға сенiм арту;
– педагогтың кəсiби əдебi мен шеберлiгi;
– мұғалiмнің өз пəнiне, оқушыларына болған қатынасы;
– мектептiк қарым-қатынастарды iзгiлендiру жəне т.б.
Тəжiрибесiз мұғалiмнің өзi де кейде балалардың пəнге, 

оқуға болған қызығуларының өзгерiске келгенiн жеңiл бай-
қайды. Профессор А.К.Дусавицкий өзiнің «Қызығу формула-
сы» кiтабында оқуға зейiндi жəне селқос оқушылардың жалпы 
сипаттамасын келтiредi. 

«…Қараңызшы, өзiн қызықтырған iспен шұғылданған бала-
ның əрекетiне. Қызыққанынан лəззат тапқаны сонша, екi бетi бал-
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бұл жанады. Жанары нұрлы, қимылы еркiн, жеңiл де шапшаң. 
Басқаша болуы мүмкін емес те – ол өз тiлек-ниеттерiнің аясында, 
сырттай ықпалдардан ада. Өзіне маңызды, қызық өз iсiмен айна-
лысуда. Нəтижесi көрiнiп-ақ тұр. Ұнамды көңіл – қызығу жолда-
сы, ол бар жерде iс жасау – рахат, лəззат келтiредi. 

… Оның ой жұмысы айқын да дəл, мəселе шешiмi өзінен – өзi 
келiп тұрғандай, келгенде қандай, мұндай да қисынды болар ма! 
Жұмысқа бүтiндей жан-тəнiмен берiлген, басқа дүниенi ұмыт-
қан. Осыдан оны қызықтырған iсiнен ажырату қиын…

… Ал мына баланы төңірегiндегiнің бəрi жалықтырған, 
ешнəрсеге құлқы жоқ. Кiтаптан безiнгенi сонша, тiптi қана сы-
на симай отыр. Елерiп, елеңдеп, тағаты жоқ, тап бiреу осы iстен 
төбеден түсiп, құтқаратындай. Кейде ойына шомып, тапжылмас. 
Сабақ адыра қалды…»

Ескеретiн жайт, оқу сеп-түрткілерiнің арасында аса маңыз-
ды болғаны – танымдық қызығу. Бұл оқушы тарапынан күш тi 
сезiлетiн əрекеттің нақты себебi. Қызығулар қажеттер əсерi нен 
пайда болып, олармен бiрге ажыралмас байланыста көрiнедi. 

 
Сеп-түрткілердің қалыптасуы

Не себептен сен оқисың? Не үшiн мектепке барып жүрсің? 
Мұ ғалiмдер осы сияқты жан-жақты маңызға ие болған сұрақ-
тарды көп қояды. Осыдан баланың сауаттылығын, сонымен бiрге 
оқу сеп-түрткілерiн анықтауға болады. Оқушылардың да осы  
сұрақтарды өзіне анда-санда қойып барғаны зиян болмас едi: 
«Шынында да, мен не үшiн оқып жүрмiн?». 

Бiрiншi – екiншi сынып оқушыларының мұндай сұрақтарға 
жауабы: «Əкем мен апам бар дедi», «Мектепте мен 5 алғым 
келедi, менi мақтайды», «Балалардың бəрi барып жүр ғой», 
«Жаман баға алғым келмейдi, маған ұрсады ғой», «Апам, егер 
оқымасам, қойшы боласың дейдi», «Жақсы жауап берсем, менi 
мұғалiм мақтайды», «Егер ештеңе бiлмей тұрсам, сынып алдын-
да ұят қой» жəне т.б. 

Үшiншi – төртiншi сынып оқушыларының жауаптары бiр-
ша ма өзгередi, себебi олардың оқу сеп-түрткілерi жөнiндегi 
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ұғым  да ры мен түсiнiктерi бiрқанша дамыған: «Мен əкеме ұқсап 
инженер болғым келедi», «Менің бағаларымның бəрi 4 пен 5. 
Мен оқитын сынып пен мектеп маған ұнайды. Мұғалiмiм де та-
маша. Ол қызықты əңгімелейдi. Бiз мұғалiмiмiзбен бiрге саяхатқа 
шығып тұрамыз» (3 сынып). «Мен бiлiмдi болу үшiн оқып жүрмiн. 
Əртүрлі пəндердi оқып, адамдар өмiрi, табиғат жəне əрқилы 
заттар жөнiнде көп жаңалықтарды үйрендiм. Мен тарихты өте 
жақсы көрем. Мен сынып кеңесiнің мүшесiмiн. Үлкейгенде апай-
ыма ұқсап мен де мұғалiм боламын» (4 сынып). «Мен теңiзшi бо-
ламын деп оқып жатырмын. Егер мен түгелдей 5-ке оқысам, əкем 
менi шын теңiз кемесіне мiнгiземiн дедi. Арифметикадан есептер 
шығарғанды сүйемін. Одан менің бағаларымның бəрi 4 пен 5, ал 
грамматика ережелерiн тiптi жек көрем. Əр 3 алған сайын үйде 
менi əкем мен апамның айқайы күтiп тұрады» (4 сынып). 

Мектеп өмiрiндегi үш-төрт жылда сеп-түрткілер үлкен өзге-
рiстерге түседi. Үшiншi немесе төртiншi сыныпта оқушы-
лардың өздерiне тəн жалпы оқуы мен оқу пəндерiне болған 
танымдық қызығулары пайда болады. Сыныптағы өз беделдерiн 
көтерiп, тұрақтандыру ниетi бiрте-бiрте балалардың көбiнің 
жетекшi сеп-түрткісiне айналады. Осыдан үшiншi сынып оқу-
шыларының, əсi ресе төртiншi сыныпта жоғары баға алуға де-
ген ұмтылыстары күштi келедi. Оқушының дəлелi: «Төмен баға 
алсам, үйде менi ұрсады». 

Зерттеулер көрсеткендей, кiшi мектеп жасындағы оқушы-
лардың ұнамды оқу сеп-түрткілерi қалыптасуы үшiн қолайлы 
жəне қолайсыз жағдайлар кезiгедi. Қолайлы жағдайлар ара-
сында: 1) көпшiлiк 6-9 жастағы балалардың мектепке ұнам ды 
қатынасы; 2) мұғалiмге толық сенiм арту; 3) жаңа əсерлерге де ген 
құштарлы қажеттiк; 4) табиғи зерделiлiк. 

Қолайсыз жағдайлар: 1) тұрақсыз зейiн; 2) ауыспалы 
қызығулар; 3) ерiк қасиетiнің қалыпқа түспеуi. Көптеген оқу-
шылар iс-əрекеттерге елiктеумен қатысады, ал ендi қандай да бiр 
iстi өзi орындауы қажет болып қалса, мұғалiмнің көрсетпелерiн 
күтiп, күйзелiске түседi, яғни сабақтың нəтижесiне (жақсы баға) 
көзi жетсе ғана, жұмысқа кiріседi. 
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Оқу-тəрбие үдерiсiнде жоғары нəтижелерге қол жеткiзу 
үшiн педагог бiрдейiне ол үдерiсте iске қосылатын сеп-түр ткі-
лердi зерттеп барады, əсiресе оқушылардың қызығулары мен 
қажеттерiне назар салады. Бұл оның аса қиын кəсiби мiндет-
терiнің бiр қыры. Сеп-түрткілердi бiлу олардың қалыптасуы-
мен тығыз байланысты. Сеп-түрткілердi зерттеу барысын-
да оларға байланысты мəселелердің майда-шүйделерiн бəрiн 
ұмытпай қамту үшiн келесi нұсқаулар жүйесiн (алгоритмдердi) 
пайдалануға болады. 

1. Оқу мақсаттарын анықтау жəне нақтылау. Үдерісті 
қолдауға жеткiлiктi жəне көзделген мiндеттердi табысты iске 
асыру үшiн қажет болған сеп-түрткілердің мəнiн, маз мұ нын, 
бағыт-бағдарын жəне күш-қуатын талдау. Егер мақсаттар мен 
мiндеттер мемлекеттiк стандарттан ауытқымаса, кеңiнен бел гi лi 
жалпы сеп-түрткілер мен ынталандыру жолдары iске қосылады. 
Ал арнайы мақсаттар ерекше сеп-түрткілердi керек етедi. 

2. Сеп-түрткілердің жас кезеңдерiне орай мүмкіндiкте-
рiн анықтау. Бұған байланысты келесi сұрақтарға нақты жа-
уап iзде стiрiледi: а) кiшi жастағы оқушыларды қандай сеп-
түрт  кі      лер көр сеткiштерiне жеткiзу тиiмдi; б) нақты сынып 
оқу шы ла ры   ның сеп-түрткілер деңгейi көзделген мақсаттар 
мен мiндеттерге, оқу еңбегiнің күрделiлiгiне қаншалықты 
сəйкес келедi. 

3. Сеп-түрткілердің бастау деңгейiн анықтау. Бұл қадам-
ның мiндеттi орындалу қажеттiгi – оқу үдерісінің барысында 
шəкiрттердің сеп-түрткілерiнде болатын өзгерiстер жөнiнде 
деректi пiкiрлер қалыптастыру. 

4. Жетекшi сеп-түрткілердi анықтау. Бұл орайда оқушы 
немесе ол қатысқан шағын топтың оқу iс-əрекеттерiнде қай 
сеп-түрткілер жетекшi сипат атқаратынын бiлу маңызды. Есте 
сақтайтын жəйт – «жақсы» немесе «жаман» сеп-түрткі болмай-
ды, бəрi де керек, бiрақ олардың əрқайсысы оқу үдерісi мен 
нəтижесiне өзiнше ықпал жасайды. 

5. Сеп-түрткілердi оқушылардың жеке-дара ерекшелiк-
терiне байланыстыра зерттеу. Егер педагог əр оқушыны 
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түбегейлi тани алмаса да, сыныптағы бiрнеше оқушыны бi-
рiктiрген көрнектi ықшам топтардың сеп-түрткі ерекшелiк терiн 
ажырата бiлуi мiндеттi. 

6. Сеп-түрткiлер өзгерiстерiнің себептерiн (төмендеу, тұ-
рақтылығы, көтерiлуi) талдау. Мұндай себептердің қатар ы н а 
сеп-түрткі аймағының өзiндiк даму деңгейiнің жеткiлiксiздiгi, 
сауаттану дəрежесiнің төмендiгi, оқу iс-əрекеттерi дағдыла ры-
ның қалыптаспауы жəне т.б. кiредi. 

7. Мiндеттi сеп-түрткілердің қалыптасуы. Бұл талап 
оқу-тəрбие үдерісінің барысында барша мiндеттердi бiрлестiре 
шешумен мұғалiм тарапынан орындалады. Балаларды қандай 
да оқу iстерiне қызықтыру үшiн арнайы жеке жаттығулар не 
тес тер болмауы тиiс. Əртүрлі əдістер кешенді қолданымға ке ле-
дi, олардың арасында аса қажеттiлерi: бiр жұмыс түрінен екiн-
шiсiне ауыстырып тұру, бала бiлiм деңгейi мен жасына сəйкес 
қиыншылықтарды қосып бару, оқу жарыстарын ұйымдас  тыру 
жəне т.б. Кейде əдейi танымдық қажеттiктердi қанағаттан-
дыруға керек болған қиыншылықтарды жеңуге бағытталған 
оқушы дайындығын бiлу үшiн оқу үдерiсiнің қалыпты ағымына 
«кедергiлер» жасау əдісi қолданылады. 

8. Жетiстiктердi бағалау жəне алдағы мiндеттердi жо-
спарлау. Жұмыстардың орындалу соңынан олардың қорытынды-
сын шығарып, болған өзгерiстердi талдауға салу – қажеттi iс. 
Мұнда көрiнетiн аса мəндi көрсеткiштер – бұл оқушылардың 
нақты əрекет қылықтары, оқуға деген қатынастарының өзгерiске 
келуi. Сеп-түрткілердi қалыптастыру бойынша жүргізілетін 
iстердің барысы мен нəтижесiн арнайы картада өрнектеп барған 
жөн. Мұнда бастапқы деңгей жəне соңғы өзгерiстер мiндеттi 
түрде белгiленедi. Назар аударатын сеп-түрткі көрсеткiштерi:      
1) оқуға деген қатынас (оқуды қалай пайымдайды); 2) мақсаттар 
(оқушының алдына қоятындары жəне iске асыратындары);           
3) нақты себептер (не үшiн оқып жатырмын?); 4) көңіл-күй (оқу-
шы толғаныстары); 5) оқу ептiлiктерi; 6) сауаттылық деңгейi 
(қандай жетiстiктер қолға кiрдi); 7) оқуға қабiлеттiлiк (ашылуы 
тиiс мүмкіндiктерi, қолға ендiрілуi мүмкін табыстары).
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Сеп-түрткілердi зерттеу үшiн кең қолданылатын əдістер тү рі 
– бақылау, анкеттеу, əңгімелесу, эксперттi бағалау. Эксперттi ба-
ға жүргізудің мəнi – арнайы эксперттiк əдістемелер жəне ар  найы 
шақырылған мұғалiмдер немесе басқа мамандар жəрдемiмен 
жеке-дара қолданылатын сеп-түрткілердi зерттеу жəне ұйым-
дастыру. Кiшi жастағы балалардың толыққанды оқу сеп-түр-
ткілерiн қалыптастыру үшiн келесi шарттарды қамтамасыз 
ету қажет: 

– оқу мазмұнын тұлғаға бағытталған қызықты материалдар-
мен байыту; 

– барша оқушыларға (дарынды, төмен, селқос) бiрдей iзгiлiктi 
қатынас жасау;

– оқушылардың танымдық ниеттерi мен қажеттерiн қам-
тамасыз ету;

– балалар арасында қызғылықты қарым-қатынастар ұйым-
дастыру;

– ақылды сезiммен толықтыра түсу;
– зерделiлiктi дамыту;
– өз мүмкіндiктерiн белсендi жəне шынайы бағалауға үйрету;
– өзiндiк даму жəне жетiлу ұмтылысына қолдау беру;
– бала ынтасын барынша қолдап-қуаттау;
– оқу еңбегiне жауапкерлi қатынас тəрбиелеу.
Жақсы мұғалiм – бұл сеп-түрткілер оятудың шеберi. Сеп-

түр ткілер қажеттi деңгейде болу үшiн мұғалiмнің мiндеттi 
iске қосатын əрекеттерi: 1) барша балалар арасында қалыпты 
қатынастар түзу əрі ұстану; 2) қиыншылық туа қалған жағдай-
да балаларға қолдау беру; 3) ұнамды керi байланысты үзбеу;             
4) оқу ды əртүрлі əдістермен жүргізуге тырысу; 5) оқушыларды 
қарқынды таным еңбегiне табандылық көрсетуге бағыттап, 
олардың ерiк күшi мен мақсат-мiндеттерiн тұрақтандыру; 
6) жоғары қиындықтағы тапсырмаларды орындағаны үшiн 
мадақтап отыру; 7) мақсат, мiндет қоя бiлу, орындау формаларын 
айқындау жəне өзiндiк жұмыстарды бағалауға үйрету; 8) борыш 
сезiмiн жəне жауапкершiлiк қалыптастыру; 9) ең алдымен өзіне 
талап қоя бiлуге үйрету.
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Көптеген зерттеулер көрсеткендей, балалардың iскерлiгi 
сеп-түрткілерге ықпал жасайды. Егер шаршап-шалдығудың 
алдын алып, 3 минутқа жақын дене шынықтыру iркiлiсi енгi-
зiл се немесе оқу материалын ұсыну формасы өзгертiлсе, оқу 
тиiм дiлiгi арта түседi. 

Барша тiршiлiктің күн нұрын қажетсiнгенiндей, сеп-түр-
ткілердің де дамуына қозғау салатын орта мен педагоги ка лық 
тəсiлдер жүйесi арқылы берiлетiн мақсатты бағытталған 
ықпалдар. Сеп-түрткілердi зерттеу мен оларды дамытуда пай-
да тигiзер кеңестер арасынан келесiлерiн ұсынар едiк.

• Балалар үлкен əуесқойлығымен ерекшеленедi. Олар жаңа 
жəне белгiсiз жағдайларға аса қызықсынады. Егер оқушыларға 
бұрыннан белгiлi материалдарды ұсынатын болсақ, олардың 
зейiнi төмендеу болады. Ал, егер оқу материалында жаңа ақпарат 
аз немесе тiптi болмаса, əуесқойлық мүлде жоғалады. Оқушының 
сабақпен iсi болмай, өз бетiнше алаңдап, қажетсiз iстермен 
шұғылдана бастайды, яғни «қозғалысты жайсыздық» құбылысы 
белең ала бастайды. Сондықтан, педагогтар «əуесқойлық əсерiн» 
есте ұстап, оны басқаруды үйренуi қажет. 

• Егер оқушылар өтiлген сабақтардағы бiлiмдер қорынан 
«қолға ұстар» ештеңе таппаған жағдайда да, оқу үдерiсiндегi 
жайсыздықтар белгi бередi. Бұл жөнiнде Л.С.Выготский былай 
жазады: «…қандай да бiр зат бiздi қызықтыру үшiн ол бiз ге 
қызықты немесе қандай да бiр таныс нəрсемен байланысты бо-
луы керек, сонымен бiрге ол iс-əрекеттің қандай да жаңа фор-
маларымен ұштасқан болуы тиiс, егер олай болмаса, нəтиже 
күтудің қажетi жоқ. Түбегейлi жаңа зат та, сондай-ақ əбден та-
ныс көне зат та бiздi ешқандай бiр құбылысқа немесе нысанға 
қызықтыра алмайды. Осыдан көзделген зат не құбылысты ба-
ламен тiкелей байланысқа келтiрiп, оларды игерудi баланың 
өз мiндетiне тапсыру қажет, сонда ғана жұмыстың табысты 
болатынына көзiмiз жетедi. Бала қызығуы арқылы оның жаңа 
қызығуларына өту – басты ереже». 

• Жұмбақтау əсерiн пайдаланыңыз. Оқушылар əдетте то-
сын тапсырмаларға əуес. Олар үлкен қызығушылықпен жұмбақ, 
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сөз жұмбақ, викториналар шешуге құштар. Балалар бұлардың 
шешiмдерiн беремiн деп жүріп, көп ой қарама-қарсылықтарына 
кезiгедi. Содан өздерiн қоршаған дүниенi түсiнуге жəне рет-
тестiруге тырысады. Қайшылықтарға тап болған шақта, оларға 
түсiнiк беруге ұмтылады. Егер өз сабағыңыздың желiсiне осын-
дай жұмбақ қайшылықтарын енгiзе алсаңыз, балаларда оқуға де-
ген ынта оятқаныңыз. 

• Сеп-түрткілердің жоғарыда қарастырылған тəсiлдерi, егер 
оқушылар өз əрекетiне сенсе ғана, iске қосылады. Балалар 
өздерiне қатысты талаптар мен ниеттер дəрежесiне көтерiлгенiн 
сезе бiлуi тиiс. Неғұрлым сенiм жоғары болса, оқушы мұғалiммен 
бiрге жұмыс алып баруға құштар келедi. Сондықтан, сеп-түрткі 
құралдарының аса ықпалды бiрi – баланы өз күшi мен мүмкін-
дiктерiне сендiре бiлу. Мұндай да «өзiндiк салыстыруды» пайда-
ланған жөн, яғни нақты нəтижелер мен оқушының оқуға деген 
дұрыс қатынасы болған жағдайлардағы жетiстiктерiн байланы-
стыра, салыстыру. 

• Жоғары қиындық талаптары, осыдан психикалық күйзе-
лiстерге келтiретiн iстер баланың ой-əрекеттерiне тұсау салады. 
Жан күйзелiсi (стресс) – бейтаныс дүниенi тануға ұмтылудың 
орнына – одан қашып жүру ниетiн туындатады. Мектептегi оқу, 
психолог зерттеулерiнің көрсеткенiндей, əрқандай келеңсiз жайт-
термен байланысты келедi, олардың арасында аса көзге түсетiнi 
оқушылардың сабаққа болған қызығуларының сөнуi. Осыны 
есте ұстаған мұғалiм сабақтағы жүктеменi қажеттi деңгейден 
бiрде асырмауы тиiс. Сонымен бiрге ол балалардың оқуға, мек-
тепке, педагогтарға бағытталған жалпы ұнамды қатынастарын 
тұрақтандыруға себепшi жағдайларды жасауы мiндеттi. 

• Сеп-түрткілердің қалыптасуына сыныптағы оқу жұмыс-
тарының қажеттi деңгейде жүргізілуі үлкен əсерiн тигiзедi. Тə-
жiрибе көрсеткендей, оқу үдерiсiндегi қажеттi ара қаты настарды 
тиiмдi дəржеде сақтау жəне тұрақтандыру үшiн оқушылардың 
ара лық байланыстарын ауыстырып бару керек. Бұл орайда қа-
рым-қатынас формалары деп сабақтағы балаларды шағын 
топтарға бөлудің түрлері мен тəсiлдерiн түсiнемiз. Төменде 
келтiрiлген тəсiлдердi өз тəжірибеңізде қолданыңыз: 
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– бүкiл сыныппен: мұғалiммен əңгімелесу, талқылау, көр-
сетпе беру;

– шағын топпен: 3-7 оқушы тапсырманы бiрiгiп орындайды, 
оның нəтижесi бүкiл сынып қатысуымен талқыланады;

– жұптасып: екi оқушы қойылған мiндеттердi талқылайды, 
шешiмiн iздестiредi, кейiн олар шағын топта немесе бүкiл сы-
ныпта талданады;

– жеке-дара: əр оқушы тапсырманы өз бетiнше орындайды, 
кейiн мəселе шешiмi басқалар шешiмдерiмен салыстырылады.

• Сабақ барысындағы оқу жұмыстарының өзгерiсiн бала-
лар жағымды ауысулар кейпiнде қабылдайды. Мұның себебi 
– бiрқилы оқу əрекеттерiнің көп мəрте қайталануынан бала-
лар шаршайды, зейiнi талады. Керiсiнше, жаңа ақпарат хабар-
ланса, жаңа мəселелер шешiлiп жатса, жаңа кедергiлердi же ңу 
мақсаты қойылса, оқуға деген ынта арта түседi. Сондықтан, оқу 
жағдайларын өзгертiп тұруды бiрде ұмытпау қажет. 

Сонымен, мұғалiм өз оқушыларының оқу сеп-түрткілерi мен 
əрекет қылықтарын тұрақты зерттеумен айналысады. Бұл үшiн 
ол бақылау, анкеттеу, əңгімелесу, эксперттi бағалау тəсiлдерiн 
қолданады. Зерттеулер белгiлi жүйе бойынша өткiзiледi. Педагог 
оқушылар қызығуын көтерудің жолдарын жақсы бiлiп, оларды 
жағдайларға байланысты қолдана алуы тиiс. 

Оқуға ынталандыру

Ынталандыру (стимулирование) – қазiргi заман түсiнiмiн-
де, оқушыны қандай да бiр затқа ойыстыру, ниеттеу мəнiн аңда-
тады. Адам болмысы солай да қалыптасқан: егер оған үздiксiз 
ескерту берiп тұрмаса, өзiндiк немесе сыртқы күштеулер болма-
са, ал кейде тiкелей мəжбүрлеу əрекетiн қолданбаса, ол орны нан 
қозғалмайды, белсендi əрекетке кiрiспейдi де. Бiр замандар да 
оқуға деген құлықсыздықты əншейiн ерiншектiкпен баламалап, 
жəне ол қасиет келеңсiздiгiн жеңу үшiн қарапайым да табиғи 
шара – əртүрлі формада, тiптi тəндiк жазалаумен орындалатын 
зорлау əдісiн қолданған. Бүгiнгi бала – еркiн де тəуелсiз тұлға. 
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Оны қорғайтын заңдар баршылық. Осыдан мұндай оқушыға 
қаратылған қатынас та басқаша болуы мiндеттi. 

Оқушының бiлiм жолы – қиын жол. Тек бiр ғана оқу қажеттiгiн 
түсiну бұл жолды басып өту үшiн жеткiлiксiз. Көп жағдайларда 
бала барша нəрсенi өз ақылымен танып, бiлiп тұрады. Бiрақ 
оның ақыл-есi тiкелей ықпал жасаған себептермен байланысу-
дан, көңіл-күй толғаныстары жетегiнде қалады, нəтижеде оқушы 
өзi таңдаған iстерiне дəлел iздейдi жəне оны табады да. Бұл жағ-
дайда мəселе шешiмi дұрыс iрiктелген жəне қолданылған ынта-
ландыру шараларына байланысты болады. Кiшi оқу жасын   да-
ғы балалардың iс-əрекетi мен мiнез-құлығының сеп-түрткі ле   рiн 
жəне ынталандыру жолдарын қолдану өзiндiк ерекшелiктерге 
ие. Бала табиғатын тану, оның қажеттерi мен тiлек-ниеттерiн 
сезiну – барша мəселелердің шешiмiне сай кiлт табумен бiрдей. 

«Балалар ненi сүйеді, олардың қалағаны не?» сұрағына 
С.Т.Шацкий былай деп жауап бередi: «….балаларда тума қаты нас 
түзу қасиетi күштi дамыған, олар бiр-бiрiмен жылдам табы са ды 
– ойын, əңгіме, таусылмас өзара сəбилер былдыры – осы тума 
қасиеттің белгiлерi…

… Балалар өз табиғатынан шаршауды бiлмейтiн зерттеушiлер, 
олардың шапшаң өрiс алатын əуесқойлығы, шексiз сандағы 
сұрақтары, бар нəрсенi түртiп, ұстап, ауызға салып, байқастыруы 
– бəрi осы табиғи қызықсынуынан…

… Балалар өзiн көрсетуге, өзi жөнiнде əңгімелеуге, өзi алған 
əсерлерiн бiлдiруге құмар. Осыдан ол өз «менiн» бiрдейiне əсi-
релеуге жəне фантазиясы мен қиялын дамытуға ұмтылады – бұл 
бала шығармашылығының тума сипаты…

… Бала жасампаз келедi, жоқтан бар қылады, жетпегенiн 
қиялымен толықтырып жатады… 

… Бала мiнезiнің қалыптасуында орасан ықпалды нəрсе – бұл 
елiктеу инстинктi». 

Осыны түсiнуден, ынталандыруға жасанды бет бұрмастан, не-
месе оны балалар ниеттерi мен ұмтылыстарынан, өсiп келе жат қан 
адамның заңды табиғатынан сырт iздестiрудің қажетi жоқ. Мұ ға-
лiмнің барша қателiктерi – оқушы əрекет-қылығының шынайы  
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сеп-түрткілерiмен қызықпай, үстiрт, кез дейсоқ  ық пал        дар         ды ес-
керетiнiнде. Бұл жағдайда оның тұрақты нəти жеге жете алуы, 
сəйкес ынталандыру жолдарын таңдауы жəне қолдануы мүм  кін 
бе? Күмəндi. Оқушыны танып бiлу ұраны жаңа мəн-мағы  на  ға 
ауысады – зерттеу жұмысы қажеттi де қолайлы қызықтыру мен 
ынта  ландыру əдістерiн табу жəне пайдалану үшiн жүргізіле дi. 

Қорытындылай айтатынымыз, кiшi жастағы оқушы үшiн əсте-
ақырын жəне жұмсақ қолдаулар мен қуаттаулар орасан маңыз ды 
келедi. Мұғалiм оқушы тiлектерi мен ниеттерiн үздiксiз зерт тей 
отырып, бала табиғатынан туындайтын ынталандыру жолдарын 
табуда шаршап, шалдығуды бiлмегенi қажет. 

Ынталандыру ережелерi

 Қандай да iстi орындауға бағыттау үшiн балаға үлкен 
əдептiлiкпен, нəзiк сезiм қоса қатынас ықпалын жасау қажет. 
Педагогикалық үдерiсте тұрпайы бұйрық, ашық зорлау атымен 
болмағаны шарт. 

Сонымен: 
Бала тiлегiн арқау етіңiз. Бала ненi қалайды? – мұғалiм үшiн 

басты сұрақ. Əңгіме мұғалiмнің не қалауында емес, баланың 
ниетiнде. Оның қалауын күштеп бұзып, қайта жасаудың қажетi 
шамалы: ол өз ниеттерiмен айыпты емес. Ұлы Коменскийдің 
табиғи сəйкестiк принципiн еске түсiріңiз – барша iс оқушы 
табиғатымен сəйкес болуы мiндеттi. Сондықтан, егер бала тiлегi 
мен ниеттерi педагогикалық мақсаттарға сай келмесе, оның ұм-
тылыстарына қажеттi өзгерiстер енгiзiп, дұрыс бағыт беруге 
тырысыңыз. 

Салыстырыңыз, үлгi-өрнек беріңiз. А.П.Чеховтың «Үйде» 
əңгімесiнде шылым шегуге əдеттенген кiшкене бала жөнiнде 
сөз етiлген. Бұл бала ата-анасының айтқандарының бiрде-бiрiн 
тыңдамай, құлақ асуды қойған. Ал əкесi бiрде бақытты принцтің 
шылым шегуден сырқаттанып, өлгенiн, содан бүкiл оның пат-
шалығының күйрегенi жөнiнде ертегі айтып бергеннен соң, бала 
кенеттен «ешқашанда мұндай жаман əдетпен айналыспайтынын» 
айтып, шылым шегудi мүлде қойып кеткен. 
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 Өз оқушыңызды барынша құштарлықпен бiр нəрсенi ни-
еттеуге ойыстырыңыз. Мейлi, бұл ниеттер алғашқыда сiздің 
педагогикалық пiкiрлеріңiзге сəйкес болмай-ақ қойсын. Басты-
сы, олардың пайда болып, сiзге таяныш беруiнде. Бүгiнгi күнде 
бiз балалардың келеңсiз бейтараптылығына (инфантилизм) 
жиi кез болып отырмыз: балалар ойы күңгiрт, бағыт-бағдарсыз, 
тiптi кейде ешнəрсенi ниеттемейдi де. Тəрбиеңiздегi балалар-
ды қалыпты адамилық ниеттер жолына түсiруге тырысыңыз, 
олардың күңгiрт ұмтылыстарын iскерлiк, өмiрлiк қажет тер мен 
ұштастырып, əр қадамнан пайда табуға (прагматизм) баулы-
ңыз, сонда ғана бала өз күш-қуатын бiрiктiрiп, белгiлi арна да 
жұмсауға ынталанады. 

Түсiнуге тырысыңыз. Түсiну – бұл өткенге кешiрiм. Оқушы-
ны мұғалiм түсiнбегенде, кiм түсiнедi? Ешнəрсемен қызықпай-
тын шəкiрт болмайды. Бұл тұжырым ежелден таныс болғаны-
мен, бiз – мұғалiмдер оқушылар мүддесi мен ниеттерiн ескерудi 
осы күнге дейiн үйренбегенбiз. Анықталғандай, оқушылар дың 
20%-дан 50%-ға дейiнгi бөлiгi оқу-танымдық қызығулардан тiп тi 
де хабары жоқ немесе бұл жөнiндегi түсiнiмi үстiрт, кездейсоқ, 
яғни қызықтыру үшiн оларды əрдайым бiр нəрсемен ықпал жа-
сап, қозғастырып тұру керек. Бiрақ қызығудың басқа түрлері де 
көп қой – мысалы, ақшаға, ойынға, үстемдiкке, басшылыққа, 
табысқа. Сонымен бiрге тума əуесқойлық, табиғи бейiмдiлiк 
дегендер де бар. Ал оларды нелiктен де «қажетсiз қосалқылар» 
ретiнде қабылдау салтқа айналған. Дегенмен, қалыпты дамып 
келе жатқан адамның қызығу өрiсi кең болатынын ешуақытта 
естен шығармау қажет: ол бар нəрсенi өз басынан өткiзiп, өз 
қолымен ұстап көрiп, өз таңдауымен сараптауы тиiс. «Қажетсiз 
қо салқыларды» тəрбиеге, оқуға, өзiндiк жетiлуге ынталандыру-
дың пəрмендi құралына айналдырудың жолдары көп. Солардың 
бiрi – балалардың жарқын бейнеге, əсем формаға бейiм болаты-
нында. Адам ақыл-есі əрдайым нақты ниеттермен байланысты, 
осыдан оқушы əсемдiкке, сұлулыққа, тамаша көрiнiске құштар 
келедi. Сондықтан, формадан – мазмұнға, көңіл-күйден – парасат-
ты қисындылыққа өтудi мiндетіңiзге алыңыз: сонда ғана оқу-
шыны қызықтырудың аса мəндi тəсiлi сiздің қолыңызда болады. 
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Əңгімелеріңiз балаларды қызықтырған заттар төңірегiнде 
болсын. Əрдайым өз iсіңiздi осыдан бастаңыз. Балалардың əуес 
болған iстерiне, олардың пiкiрлерi мен бағамдарына құрметпен 
қараңыз. Сабақ уақытының көбiнде оқушыларыңыздың өз де рi 
сөйлесiн. Кейбiр заттарды өзіңiз де түсiнбейтiніңiзден қо рық-
паңыз, балалардың бiр сəтке өз «мұғалiміңiз» болуына мүм кін-
дiк беріңiз. Д.Карнеги айтқандай, адамды əр уақыт аса қызық-
тыратын нəрсе өзiнің аты, есiмi, мұның қасында дүние де гi басқа 
заттардың бəрi – түк те емес. Осыдан оқушылар барша шектеу-
лерге қарамастан, кез келген жерде: парталарда, ағаштар да, ав-
тобус бекеттерiнде өз аттарын (лақаптарын) жазып қалды руды 
қызық көредi. Осы құштарлық қасиеттi ынталанды ру шы күш 
сипатында неге пайдаланбасқа? Сынып тақтасында, плакат тар 
мен стендтерде ерекше ұнамды iс көрсеткен балалардың атын 
iрi əрiптермен жазып қойыңыз. Сонда сiз оларды өз тұлғаңыз ға, 
өз пəніңiзге қызықтырасыз. 

Ниеттердi пайдаланыңыз. Ниеттер қажеттiктер негiзiнде 
пайда болады. Мысалы, 3-сынып оқушысы десантшы болу-
ды ұйғарды. Ол спорт секциясына жазылып, жаттығуларға қа-
тынап жүр. Егер сiз оның осы ниетiне қарсы келсеңiз, не болаты-
нын сезесiз бе? Дұрысы, ойланып, көмектескен: көбiне ниеттер 
кездейсоқ жағдаяттар сеп-түрткілерiнен туындайды, ал оқушы 
бұл ниетiнің төркiнiн пайымдауға бармайды, күш-қуаты, бiлiмi, 
ептiлiктерi жəне уақыты бұл ойлағанын iске асы руға жетер-
жетпесiн бiліңкiремейдi. Жағдай одан басымдау келiп, ойлағанын 
орындауға əлi жетпей қалады. Орындалмаған уəде үшiн оны 
кiнəламаңыз. Ондысы оған қолдау берiп, нақты орындалуы 
мүмкін ниет қабылдауға көмектесіңiз. Ал, егер бұл қиын болып, 
ұзақ күш салуды қажет етсе – iс нəтижесiне асықпай, шыдаммен 
бiрте-бiрте жақындай түсуге үйретіңiз. 

Баланың өз беделiн танытуға болған ниетiне қолдау 
беріңiз. Барлық адамдар жүрт көзiнде танымал болғанды сүйеді. 
Балалардың көбi бiлiм не баға үшiн оқымайды, жоғары бе-
дел (престиж) үшiн əрекет жасайды. Ол балалардың жоғары 
деңгейдегi дəмеленуiнен. Баланың бұл ниетiн, егер ол санада 
қалыптасып, оқуына ұнамды ықпал жасайтын болса, оны жоққа 
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шығарудың қажетi жоқ. Қане, осындай ниетпен «адам болудан 
қалған» басқа балаларды да сусындатсақ. Мұндайда қалыптас-
қан «сіңiрлi» педагогикалық шешiмдерден бас тартып, жаңа шыл 
əдістердi қолданған жөн. Мысалы, оқушыға «өзiнің iшкi жау-
ларын» жоюға көмектесіңiз. Оған көптеген адамдардың өз мiнез 
бостығынан, орынсыз қорқақтығынан, негiзсiз күйзелiстерi-
нен өз мүмкіндiктерiн iске асыра алмағанын нақты мысалдар-
мен түсiндiріңiз. Осы керi құбылыстар аясынан босамағанша, 
баланы қорқыныш жағдайларында қалдыра көрмеңiз. Бала тақ-
таға шығып, жауап беруге қорықса, онымен оңашада жаттық ты-
ру жұмысын жүргізіңiз. Сiздің мiндетіңiз – баланың өзіне болған 
сенiмiн тiктеуге көмектесу. Осыдан кейiн ғана бала «жауларымен 
айқасқа» шығады. 

Жасаған əрекет қылықтарының салдарын көрсетiп ба ры-
ңыз. Зерттеушi А.Гаврилова əртүрлі жастағы оқушыларға ар-
найы түзiлген мəтiндi оқып шығуды ұсынған. Мəтiнде бiр оқу шы 
сыйға алған күшiгiнің бұрынғы иесiн сағынғанын айтады. Қалған 
оқушылар мəтiндi толықтырып, – бала күшiктi иесiне қайтарады 
ма немесе оның бар азабына шыдап, өзiнде қалдыра ма – жазуы 
тиiс едi. Осындайды басынан өткiзген балалар дың бəрi күшiктi 
қалдыру керек деп жазыпты. Бұл неден хабар бередi? Бiздің 
балаларымыз өздерiн басқа адамдардың не жануардың орны-
на қойып, олардың күйзелiстерiн сезiнуге үйренбеген. Өздерi 
жасаған iстердің, қылықтардың салдарын да бағалауды бiл мейдi. 
Егер педагог дер уақытында шынайы, жүректен шыққан сөзі-
мен олардың көзiн ашып отырса, бала мiнез-құлқының өзгеруiне 
ықпал жасайтын мықты құралға ие болары сөзсiз. 

Баланың қадiр-беделiн тани бiліңiз. Баланың қадiр-
беделiн, яғни абыройын, тану арқылы ондағы бар ұмтылыс пен 
жақсылық қасиеттердi дамыта түсіңiз. Егер жағдай қажет етсе, 
жағынудан да тайынбаңыз. Себебi жағыну – бұл адамға оның 
өзiнің ойындағысын бiлдiру. Осы кiшiгiрiм қатерсiз алдау-айла-
ны қолданып, өз шəкiртіңiзге жаңа күш-қуат бересiз. Əлбетте, 
оқушыңыздың жетiстiктерiн шын мəнiнде бағалай алсаңыз, 
оның беделiн танығаныңыз. Бiрақ педагог алдында оның ау-
зынан мақтау күткен шəкiрт көп болатындықтан, əр оқушыға 
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бейiм жалғыз жəне шынайы мадақ сөзін табу қиын-ақ. Қайтерсiз, 
мұндайда актер болу – пешенеңiзге жазылған. 

Көп зерттеулер негiзiнде бала беделiн, оның ықтимал мүм-
кіндiктерiн танудың пайдалы болатыны дəлелденген. Көбiне 
жа мандағаннан гөрi, мақтаған дұрыстау. Сондықтан мадақ 
бiлдiруге (комплименты) тартынбаңыз, баланың қадiрiн (тiптi 
жоқ болса да) алға тартып отырыңыз, болашақтағы жетiстiктер 
үшiн де мақтауды аямаңыз. Сонда ғана оқушыларыңыз сiздің 
қалауыңыздай болуға ынта танытады. 

Табыстарды қолдап-қуаттаңыз. Əдемi орындалған жұмы-
сы үшiн баланың арқасынан қағып қойсаңыз, оның бұдан да 
былайғы табысты еңбектенуiне ынта тудырғаныңыз, – деп жа-
зады американ педагогі А. Дреер. Қолдау-қуаттау сөздерi мен 
ым-ишараларын тек жақсы оқитын оқушыларға ғана емес, оқуға 
ынта бiлдiрген барша балаға бағыттаған дұрыс. Мұғалiмнің 
саналы да жылы бағасы төмен оқитын оқушыларға да күш тi 
ықпал етiп, олардың алға iлгерлеуiне себепшi болғаны тəжi-
рибеден белгiлi. 

Табыс қажеттiгi – аса маңызды сеп-түрткі. Кейде жетiстiкке 
деген ұмтылыс өзге ниеттердің бəрiнен басымдау келедi. Бiздің 
бəрiмiз жеке табыс мəнiне нұқсан келтiретiн кейбiр еліктеулерден 
бас тартқанымыз дұрыс болар едi. Сыныпқа кiрiп бара жа тып, 
есте ұстайтын жəйт: егер табыс мадағы сəтсiздiк жазасынан ба-
сымдау келсе, табысқа ұмтылыс адамда күшейе түседi. Керiсiнше, 
болымсыз iс нəтижесiндегi жаза жетiстiк үшiн берiлетiн қол дау-
қуаттаудан күштiрек болса, оқушы қандай да сəтсiздiк тер дi ай-
налып өтудi əдетке айналдырады. Осыдан ата-анасы кейi  сiне 
тап болмау немесе мұғалiмнен ұялып қалмас үшiн ғана са бақ қа 
қатысатын оқушылар пайда болады. 

Жұмысқа тартымдылық сипат беріңiз. Қиын, ұнамайтын, 
осыдан тартымсыз оқу iстерiн оқушылар үшiн қызықты əрi 
қалаулы етудің талай мысалдары В.Шаталов, Н.Гузик, Е.Волков, 
С.Лысынкова, Ш.Амонашвили еңбектерiнде келтiрiлген. Тiптi 
кейде оқушылардың қателiктерiнің өзi де оқу iсiн ұнамды кейiп-
ке келтiредi. Əңгіме – сол қателiктерге болған сiздің қаты на-
сыңызда. Оқушылар қателiктерiнен ынталандырушы күш 
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та   бу ға тырысыңыз. «Қандай əдемi қателiк!», «Бұл қателiк то-
сын емес!», «Мынау шындыққа жетелейтiн қателiк!», «Рахмет, 
се нің пiкiрің дұрыс болмаса да, адамға үлкен ой салады». Əр-
дайым оқушылар бақылауларының дəлдiгi мен нəзiктiгiн баса 
айтып отырыңыз: «Менің де сендей кезiмде, … ойлайтынмын», 
«Бұрын мен … деп түсiнетiнмiн». Əрекетіңiз қателiктердің же ңiл 
түзелетiнiне дəлел болғандай, оқушыларға ұсынып жатқан iсіңiз 
оларды қинамайтындай көрiнетiн болсын. Ш.Амонашвили 
өзiнің 6 жасар оқушыларына əр сабақ соңында: «Рахмет сiздерге, 
балалар, маған бүгiн үлкен көмек көрсеттіңiздер» – деп алғы сын 
бiлдiредi екен. 

Талап қоюмен ынталандыру. Кейде «қажет, керек» деуден 
тар тынбаңыз. Бұл ынталандыру жолы бiздің мектебiмiзде көп 
жылдар бойы қолданылып, жалықтырса да, оның мүмкіндiк терi 
əлi де толық танылған жоқ. Тек қана бұл талаптың жеке тұлға-
лық мəнiн күшейте түсіңiз: «Саған керек, Асан! Сен ерсің ғой!». 
Оқушы қандай да кедергiнi жеңе тұрып, өзiн ересек, ер адам си-
патында көрсете бiлгенiнен қанағаттану лəззатына бөленуi қажет. 
Сонымен бiрге iстің нəтижелi бiткенiне қуанып, оны мақта ныш 
ете бiлуi тиiс. Бұл «керек» талабына мiндеттi қосымшалар. 

Жалған «шектеулердi» пайдаланыңыз. Бала деген қырсық 
келедi. Қолынан келсе, бар нəрсенi айтқандай емес, керiсiнше 
iстеуге құмар. Осыдан, кейбiр жұмыстарды орындауда оларды 
жылдам əрi сапалы ақырына жеткiзудi ойластырып, «тыйым» (за-
прет) тəсiлiн пайдалануға кеңес берер едiк. Жағдайларды бағалай 
бiлу, əрi пайдалану ептiлiктерiн жұмыс сапасын басқарудың 
əрқилы тəсiлдерi қатарына қосуға болады. Басқарым деңгейiн 
жоғарлату үшiн бала ықылас-ниетiнің ең жоғары нүктесiнде 
оның «тiзгiнiн» тартыңқырап, алған жұмысын одан да тəуiрiрек 
орындату үшiн бала ұмтылысына шектеу салыңыз, бұл оқушыда 
көптеген ұнамды сапа-қасиеттердің өрiстеуiне себепшi болады. 

Оқушыға үмiт мүмкіндiгiн (шанс) беріңiз. Балаға сен 
ақымақсың, сенің ештеңеге қабiлетің жоқ, iстегеніңнің бəрi ке-
рi кеткен деп ескерту беретiн болсаңыз, онда бiр болашақтан 
айрылғаныңыз: алдыңыздағы оқушының барша өзiн-өзi жетi-
лдiру ынтасының жұтаңдауғанының куəсi боласыз. Ал ендi қа-
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рама-қарсы əдістi пайдаланыңыз. Оқушы үшiн мақтау-мадаққа 
жомарт болыңыз: баланы алдында тұрған iстің ешбiр қиын-
дығы жоқтығына иландырыңыз. Оның қабiлетiне, табысқа 
жету жолында ол тырысып, қам жасайтынына сенетiніңiздi 
көр сете бiліңiз. 

 «Сенің қолыңнан келедi, сен табысқа жетесің» кеңесінің 
мəнi сан қырлы. Америка мектептерiнде психологтар қолданған 
«жалған» нəтижелер тəсiлi кең таралған. Зерттеушiлер сы-
нып балалары мен мұғалiмге ең төмен деп есептелiнген 
бiрнеше оқушының жоғары балл алғанын жариялаған. Нəтиже 
күтiлгенiнен артық болды: аталған оқушылар өз үлгерiмiн 
бiршама жоғарылатып, жыл аяғындағы қорытынды тестiлеуде 
сыныптың беделдi тобына қосылды. 

Бала намысын арқау етіңiз. Психологтардың тұжырымынша, 
өзiн өмiр бойы «сəтсiздiк өрнегi» ретiнде көрсеткiсi келетiн бiр 
дебiр адам болмайды. Қалыпты тұлғаға өз жағдайын, беделiн 
əр уақытта көтерiп бару тəн сипат. Адамның бұл ұмтылыс 
ниетiн қолдап-қуаттап əрi оған нəр берiп, белсендiлiкке жеткiзiп 
бару қажет. Қажет болса, оның намысын қозғап, табысқа жету 
мүмкіндiктерiн бетiне тура айтып, қозғау салған жөн. Кез келген 
оқушы өзiнің оқу жұмыстарының жеткiлiксiз дəрежеде екенiн 
түсiнедi. Осыдан өз үлгерiмiн жоғарлату қолынан келетiнiне 
сенедi де. Не жетiспейдi? Жалғыз түсiну аз, қозғау салатын əрекет 
керек. Ал, баланың қалыптасып келе жатқан ұмтылыстарына 
арқа сүйеп, оны қимылға келтiретiн əрекеттердi жасау – бұл 
педагогтың iсi. Педагогикалық əдебиеттерде оқушыны жақсы 
жұмыс атқаруға ынталандыратын нақты тəсiлдер көп келтiрiлген. 
Олардың көбiсi жағдайлық сипатқа ие болып, оқушының жеке 
тұлғалық қасиеттерiне сəйкес қолданылады, бiрақ нелiктен де на-
мыс қозғауы шетте қала бередi. Ал сiз болсаңыз осы намыс деген 
ұлы қасиеттi iске қосыңыз: «Мен, немене, басқадан кеммiн бе!» 
деп шəкiртіңiз ұран салатын болсын. 

Оқушы табыстарын көрсете бiліңiз. Ұқыпты оқу iстерiне 
ынталандырудың маңызды бiр əдісi – нақты оқушының сынып-
тастарымен салыстырғанда жоғары табысты болғаны жөнiндегi 
шынайы ақпарат берiп тұру. Мұндайда қолданатын шара 
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В.Шаталов ұсынған ашық рейтинг немесе «жарқын болашақ 
жүйесi» тəсiлдерiн пайдалану. Бұл тəсiлдердi пайдаланған пе-
дагогтар оқу үлгерiмiнде үлкен табыстарға жеткен. Мұның 
себебi – балалардың көбi өздерi жөнiнде ұнамды əңгіме естіген-
дi тəуiр көредi: қандай да уақыт аралығында айтылған жылы 
сөз, «үлгерiм экраны», жарияланған рейтинг балада сенiм туды-
рып, оны өзiндiк қанағаттануға келтiредi. Бұл арада маңызды бо-
латыны мұғалiмнің мақтауы ғана емес, одан бастау алып тұрған 
ұнамды қолдау-қуаттау. Əрбiр сəтте өздерiнің қаншалықты iл-
ге рілегенiн, қай дəрежеде бiлiм деңгейiнің көтерiлгенiн бiлiп 
тұру – əр балаға тəн қасиет. Ақпарат оқушыға дер мезетiнде 
жет  кiзiлгенi жөн. Сəрсенбi күнi өткiзiлген бақылау жұмысы ның 
нəтижесi бейсенбi күнi оқушыға жетсе – бұл дұрыс. Ал, егер 
мұндай нəтиже бiр айдан соң хабарланса, оның түкке де пайдасы 
болмайды. 

Оқушыны мақтауға бiрде жалықпаңыз. Бұл бiр қарағанға 
оп-оңай тəсiл сияқты. Бiрақ олай емес, мақтау ойламаған жер-
ден «бұрқ» ете қалуы (спонтанно) керек. Оны жоспарлауға, 
сабақ кестесiндегiдей белгiлеуге мүмкін емес. Күнделiктi бiр 
қалыпты деңгейде, тiптi кейде өте төмен дəрежеде орында лып 
жатқан жұмыстарды көз жұмып, əсiрелеуден аулақ болыңыз. Жа-
ман жасалғанды мақтау – жұмыс иесiнің де, оны дəрiптеушi нің 
де намысына тию. Мақтау əрдайым нақты, белгілі бағытты бо-
луы тиiс. Неге «рахмет» айтқаныңызды, неден қуанып, неге таң 
қалғаныңызды анықтап бiлдiріңiз. Мадағыңыз тыңдаушы ны 
сендiргендей болсын. Бұл арада ым-ишара тiлi маңызды келедi. 
Егер мұғалiм жазылған шығарманы мақтап тұрып, қабағын 
түкситетiн болса, оқушылар оның бiрде-бiр сөзіне сенбейдi. 

Бiрге толғана, сын айтыңыз. Бұл орайда төмендегi тəсiлдердi 
пайдаланыңыз: 

– қолдау-қуаттау сыны («Ештеңе етпес. Бұл рет болмай қалған. 
Ендiгiде жақсылап орындарсың»);

– сəйкес сын («Сендей кезiмде, мен де тап осы қателiкке ду-
шар болғанмын. Ой!, сондағы мұғалiмнен есiткенiм-ай»);

– сын-үмiт («Ендiгi мəрте тапсырманы жақсы орындап 
келетiніңе сенемiн»);
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– мақтау сын («Жұмыс жақсы орындалған, бiрақ жағдайдан 
уақытынан сəл бұрын»);

– бiрге қинала, сынау («Сенi түсініп тұрмын, жағдайыңды 
да бiлемiн, бiрақ сен де менi түсiнсеңшi. Жұмысы құрғыр 
жөндi орындалмаған ғой»);

– сын-өкiнiш («Өкiнiштi-ақ, бiрақ айтпасам болмайды: жұмыс 
сапасыз орындалған»);

– сынай, қателiктi жұмсарту («Мүмкін, iстің бұлай болғанына 
тек сен айыпты емес шығарсың»).

Өз оқушыларыңыздың аты мен беделiн ардақтай жүріңіз. 
Еврей отбасыларының бала тəрбиелеудегi ерекшелiгi: əр же-
тiс тiк, аз да болса, табысқа баланы қолдап-қуаттап, мақтау. 
Еврей атасы не анасы өз баласын ешуақытта жалқау, қабiлетсiз, 
ұқыпсыз деп сипаттамайды. Олар əсiрелеп мақтаудан тiптi де 
тартынбайтын көрiнедi. Осынысымен балада астамшылдық 
тобын қалыптастырып, оны қияли мұратқа бiрде қайтпастан 
ұмты луға баулиды. Еврей мектептерiнде педагогтар өз оқушыла-
рының беделiн көтеруге ынталы. Себебi шəкiрттерiнің бұл 
мұғалiм үмiтiн ақтайтынына сенiмдi. Мiне, еврей тəрбиесiнің 
нəтижеге жеткiзетiн басты сыры осыдан. 

Ал қазақ мектептерi мен отбасыларындағы мадақ-мақтау 
əлдеқайда сараң, ұсқынсыз жəне тiк. Бастысы, олар көбiне жұр-
тшылық алдында айтылмайды, айтылса да, жол-жөнекей бүк -
пеленiп жеткiзiледi. Мадақтаудан жалықпаңыз, шарша ма ңыз. 
Сiз байқаған қателiктің оңай, түзетiлуi мүмкін екенiне, сiз тап-
сырған iстердің бəрiнің қиын еместiгiне баланы сендiріңiз. 
Оқушылар ең алдымен өз күш-жiгерiне сенетiн болсын. Берiлген 
тапсырмаларды орындаудан қуанышқа бө ле нетiн болсын. Жақ-
сы, табысты оқитын шəкiрттерге ең жоғары «билiктердi» берiп, 
үлкен лауазымдарға жеткiзіңiз. Жомарт тығыңыздан тайма  ңыз! 
Балалардың кей бiрi сiздің көзіңiзде өз беделiн танытып, сiз дің 
айтқаныңызбен «тау қопарып» тастауға əрқашан дайын. 

Ынта көтерудің жəне бір жолдары: өз сыныбыңызда пайдала-
натын ынталандыру тəсiлдерiнің тiзiмiн жасаңыз. Мүмкіндiгiнше, 
бұл тəсiлдер жалпы бағдарда болмай, нақты сiздің сыныбыңызға 
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арналатын болсын. Бұл тізім жұмыс үшiн қажеттi «тiрек-кон-
спект» болумен бiрге сiзге ынталандыру жолдарының нақты жағ-
дайларға байланысты келетiнiн дəлiрек көрсетедi. 

Педагогикалық тəжірибеде сеп-түрткілердi дамытудың «Ди-
дактикалық еркiндiк» əдісiн қолданыңыз, одан қандай нəтиже 
шығатынын байқастырыңыз. 
Əдiстеме орындалуы қалай?
Оқушылардың əртүрлі қызығуларын, бейiмдiлiктерiн жəне 

мүмкіндiктерiн ескеру мақсатымен мұғалiм сыныпқа оқу дың 
бiрнеше баламалы жолдарын ұсынады. Оқушылар атал  ған 
уақытта қайсы баламамен оқығысы келетiнiн таңдайды, бала-
малы оқу бiткеннен кейiн бұрынғы бiрлiктi оқуын жалғас ты  ра 
бередi. Көбiне, мысалы, жұптасып не шағын топта орында-
латын жеке жұмыстар қатар берiледi. Осы əдістеме шеңберiн де 
қызығулары бойынша бiрiккен шағын топтар түзiледi. 
Қай жерде жəне қашан?
Егер уақыт жеткiлiктi болса, əртүрлі баламалы оқулар ұсы-

нылады жəне өткiзiледi. Оқушылардың əртүрлі қызығу лары 
мен бейiмдiлiктерi байқалған жағдайда бұл əдістеме қолайлы 
келедi. 
Нелiктен?
Егер оқу формасы оқушылардың қызығуларына сəйкес кел-

се, оқу тиiмдiлiгi артып баруы тиiс. Бұл əдістеме шеңберiн де 
оқушы өзіне ұнаған оқу формасын немесе оқу материалын таң-
дай ды. Бұл сеп-түрткілердің жəне дербестiктің артуына негiз 
бо лады. 

Қорытындыласақ, оқушыны күштеп өзгеру жолына салған-
нан гөрi, оның жан дүниесiн түсiнген абзал. Нелiктен бала мұндай 
қадам басты, нелiктен бұлай жасады, неге басқаша əрекетке 
келмедi – осыларды түсiнуге тырысайық. Бұл қарадүрсiн сын 
мен иық түртуден пайдалылау жəне қызық та. Əр мұғалiмде ба-
ланы түсiнуден бiрлiктi толғану, шыдамдылық, қайырымды лық 
сезiмдерiне негiз туындайды. 
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Өзіңiздi тексеріңiз

1. Оқып-үйрену сеп-түрткілерi деген не?
2. Оқып-үйрену жəне оқыту сеп-түрткілерiнің айырмашылығы 

неде?
3. Оқып-үйрену сеп-түрткілерi қалай топтастырылады?
4. Қазіргі кезең мектептерiнде сеп-түрткілердің қай түрлері 

тиiмдiлеу?
5. Кiшi мектеп оқушыларында сеп-түрткілердің қай түрі ба-

сымдау?
6. Оқушыларда оқып-үйренуге ынталылық дамыту шарттары 

қандай?
7. Оқып-үйрену белсендiлiгi деген не?
8. Шəкiрттердің оқу iс-əрекетiндегi белсендiлiгiн көтерудің 

жолдарын атаңыз.
9. Оқу барысындағы қызығу заңдылықтарының əсер-ықпалын 

сипаттаңыз.
10. Оқуға болған қызықсыну қалыптастырудың жолдары, 

тəсiлдерi мен шаралары қандай болуы мүмкін?
11. Қызығу мен қажеттiлiк арасындағы байланыс қандай?
12. Оқып-үйренуге ынталылықты зерттеп тану мен оны 

қалыптастырудың жолдары қандай?
13. Баланы оқуға ынталандырудың қандай əдістерi мен 

тəсiлдерiн ұсынуыңыз мүмкін?
14. Оқу еңбегiне болған ықыласты қолдау жолдары қандай?
15. Оқып-үйренуге ынталандыру деген не?
16. Мектепте қолданылатын ынталандыру əрекеттерi қандай?
17. Гуманистiк педагогика оқуға ынталандырудың қандай 

жолдарын ұсынады?
18. Қандай ынталандыру ережелерiн бiлесiз?
19. Оқуға болған шəкiрт ынтасын ояту үшiн мұғалiм не iстеуi 

мүмкін?
20. Аса қиын жағдайларда қолданылатын ынта-ықылас көтеру 

жолы қандай?
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7-ТАРАУ

БАСТАУЫШ МЕКТЕПТІҢ
ОҚУ ПРИНЦИПТЕРI МЕН ЕРЕЖЕЛЕРI

Жоспар:
  

Принциптер мен ережелер жөнiнде түсiнiк
Саналылық жəне белсендiлiк принципi

Оқудың көрнекiлiк принципi
Жүйелiлiк жəне бiрiздiлiк принципi

Берiктiк принципi
Түсiнiктiлiк принципi
Ғылымилық принципi
Көңіл-күй принципi

Теория мен тəжірибені байланыстыру принципi

Тiрек конспект-сөздік

Заң (закон) – құбылыс, үдерiстер жəне олардың нəтижелерi 
арасындағы жалпыланған, шынайы, тұрақты да қайталанып ба-
рушы байланыстар (тəуелдiлiктер).

Заңдылық (закономерность) – заңның нақты үдеріс пен 
құбылыста iс-əрекетке келу көрiнiсi.

Дидактикалық немесе оқу принциптерi (дидактические 
принципы или принципы обучения) – 1.Оқу үдерiсiнің көпте ген 
заңдары мен заңдылықтарының бiрiгiмдi əрекеттерiнен құра -
лып, мұғалiмдер мен оқушылардың iс-əрекеттерiн реттестiру 
қыз ме тiн атқарады, сонымен бiрге барша пəндердi оқыту мен 
игеру барысында жəне оқудың барша кезеңдерiнде жалпы маңы-
зын сақтап қалады. 2. Жалпы мақсаттар мен заңдылықтарға 
сəй кес оқу маз мұнын, ұйымдасу формалары мен оқу əдістерiн 
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айқындауда негiздеме қызметтерiн атқарушы тiрек (базисный) 
тұжырымдар.

Дидактикалық принциптер негiзiн қалаушы педагог-
ғалымдар:

Я.А.Коменский – табиғи сəйкестiк (природосообразность) 
принципi. Қалғандардың бəрi осы принциппен орайлас ке луi 
қажет.

А.Дистервег – оқу мазмұнына, оқушыларға талап принципi.
К.Д.Ушинский – мерзiмге сəйкестiк, бiрiздiлiк, толық сəй-

кестiк, тұрақтылық, бекiмдi игеру, түсiнiктiлiк, өзiндiк iс-əрекет, 
жеңiлдiлiк, дұрыстық принциптерi.

И.Гербарт – оқу мен тəртiп бiрлiгi, тəрбиелiлiк оқу, ақыл да-
мыту, мұғалiм беделiн ұстану принциптерi.

Дж.Дьюи – белсендi оқу, оқушының өзiндiк танымы, шəкiрт 
еркiндiгi, мұғалiм жəрдемшi принциптерi.

Қазіргі заманғы дидактикалық жүйе принциптерi:                 
1) саналылық жəне белсендiлiк; 2) көрнекiлiк; 3) жүйелiлiк жə не 
бiрiздiлiк; 4) берiктiк; 5) түсiнiктiлiк; 6) ғылымилық; 7) көңіл-
күй – сезiмдiлiк; 8) теория мен тəжірибе бiрлiгi.

Ережелер (правила) – 1) жалпы принциптерге негiзделген 
педагогикалық iс-əрекеттердің нақты жағдайларда көзделген 
мақсатқа жету жолдарының сипаттамасы; 2) қандай да принциптi 
iске қосудың кейбiр қырларын ашып берушi басшылық тұжы-
рымдар; 3) принцип талаптарын орындау бойынша мұғалiмнің 
нақты əрекетiне көрсетпе.

«Баланы еңбек қуанышына жеткiзу, 
оқудағы табыс лəззатына бөлеу, жүрегiнде 
мақтаныш сезiмiн оятып, өз қадiр-беделiн 

таныту – тəрбиешiнің iзгi парызы».
В.А.Сухомлинский

Принциптер мен ережелер жөнiнде түсiнiк

Оқу теориясының негiзгi құрылым бiрлiктерi – бұл ғылым та-
рапынан анықталған заңдар мен заңдылықтар. Бұл заңдар мен 
заңдылықтар құбылыстар, үдерiстер мен олардың нəтижелерi 
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арасындағы жалпы, шынайы, тұрақты жəне қайталанып келетiн 
байланыстар мен тəуелдiлiктердің мəнiн ашады. Дидактика оқу-
дың көптеген заңдылықтары жəне заңдарымен таныс, бiз олармен 
əр қилы мəселелерге орай кездесiп отырамыз. Дидактика лық 
үдерiстің негiзiн құрайтын аса маңызды жəне негiзгi заңдылық-
тар мен заңдар оқу принциптерi немесе дидактикалық прин-
циптер деп аталады. Бұл принциптер арқасында оқу үдерісiне 
қатысы бар көптеген заңдылықтардың мəн-мағынасы ашылады, 
мұғалiмдер мен оқушылардың қызметтерi реттеледi, барлық оқу 
пəндерiн өтуде жəне оқудың барша кезеңдерiнде олар өздерiнің 
жалпы мəнiн сақтайды. Осыдан, дидактикалық принцип тер 
(латын сөзі «негiз») оқу үдерiсiнің жалпы мақсаттары мен заң-
дарына сай келетiн оқудың жалпы мазмұнын, ұйымдастыру 
фор малары мен əдістерiн айқындаушы тiрек тұжырымдар 
жиын  тығы. Дидактика тарихынан белгiлi болғандай, зерт-
теушiлер принциптердi ашу жолында елеулi табыстарды қол ға 
кiргiздi. Ендi мұғалiмдердің мiндетi осы белгiлi принциптер-
ге сай əрекет ете отырып, оқу сапасын жоғарылату мен оның 
тиiмдiлiгiн жəне берiктiгiн көтере түсу. Принциптер дидак-
тикалық үдерiстің бiртұтас тұжырымдамасын құрай отырып, 
табиғи бiрлiкте əрекетке келедi. Қазіргі кезеңдегi оқу жүйесiнің 
iрге тасын Я.А.Коменский қалаған. Ғұлама – педагог пiкiрiнше, 
оқудың негiзi – табиғи сəйкестiк принципi, ал барша қалған 
принциптер осы табиғи сəйкестiкке сай бiрiздi iске асы-
рылып барады. А.Дистервег бұл жүйенi жаңа талаптарға 
негiзделген нақты ережелермен толықтырды. Бұл ережелер 1) 
оқу мазмұнына, 2) оқытушыларға, 3) оқушыларға қатысты 
болады. К.Д.Ушинский тиiмдi оқуға қажет келесi шарттарды 
белгiлеп бердi: уақытқа сай болуы, бiртiндеушiлiк, табиғилық, 
тұрақтылық, игеру берiктiгi, анықтығы, оқушылардың дер-бестiк 
əрекетi, жүктемелердің аса ауыр не өте жеңiл болмауы, дұрыс тық. 
өз алдына əртүрлі мақсаттар белгiлеген дидактикалық жүйелер-
де бiр-бiрiне ұқсамас оқу принциптерi iске қосылады. Негiзгi 
тұжырымдары өткен баптарда жария етiлген Гербарт жəне Дьюи 
дидак тикалары өзiндiк ерекшелiктерге ие болғанын бiлемiз. 
Бiз əңгіме еткен жаңа дидактикалық жүйе дəстүрлі (класси ка лық) 
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жəне қазiргi заман оқу принциптерiн пайдалануда байыптылық 
сипат танытады. Осыдан онда бiрдей уақытта көптеген заңдар 
мен заңдылықтар iске қосылып жатады. Оларды əр қилы жолдар-
мен топтастыруға болады жəне олардан негiзгi тұжырымдарға сай 
көптеген жаңа жүйелердi ажыратып, бөлу мүмкін. Сондықтан да 
оқу құралдары мен əдістемелiк нұсқауларда оқу принциптерi-
нің əртүрлі жүйеде бiрiктiрiлген топтарын кездестiремiз. Егер 
дидак тикалық принциптердің сiзге бейтаныс жүйесi қол-
данылып жатса – таңданбаңыз, мəндiк жағынан олардың бəрi 
бiр-бiрiне жа қын. Бiздің оқулығымызда жаңа дидактика жүйесiне 
арналып түзiл ген жəне педагогтардың көпшiлiгi тарыпынан қа-
был данған принциптер легi қарастырылады. Бұл принциптер 
жалпы танымал.

Қазіргі заман гуманистiк дидактикасында оқу принциптерi 
табиғи сəйкестiк басты принципiнің төңірегiнде жүйелi 
бiрiккен. Бұл жүйедегi дидактикалық талаптар төмендегiдей: 
1) саналылық жəне белсендiлiк; 2) көрнекiлiк; 3) жүйелiлiк жəне 
бiрiздiлiк; 4) берiктiк; 5) түсiнiктiлік; 6) ғылымилық; 7) көңіл-
күй; 8) теория мен тəжірибенің байланысы.

Принциптер нұсқау-көрсетпе (норматив) қызметтерiн атқа-
рады. Олар мұғалiмге кейбiр жағдайларда қандай əрекетке ке-
луi жөнiнде тек кеңес немесе сiлтеме берiп қоймайды, жалпы 
заңдылықтар ретiнде бұл принциптер педагогикалық əрекеттер 
бiр лiгiне негiз қалаумен бiрге олардың толық орындалуын талап 
етедi. Ғасырлар бойы тексерiлiп, сыннан өткен бұл принцип та-
лаптарын бұзған мұғалiм ешуақытта да оқу мен тəрбиеде жоғары 
сапаға жете алмайды. Принциптердi бiлу жəне оларды оқу-тəрбие 
үдерiсiнде толықтай iске асыру педагогикалық шеберлiктің 
негiзiн құрайды жəне ол педагогикалық бiлiктiлiктi анықтауда ал-
дымен ескерiледi. 

Педагогиканың принциптiк талаптары ережелер жүйесi 
арқылы iске асырылады. Ереже – бұл педагогикалық iс-əрекеттің 
нақты жағдайларда белгiлi мақсаттарға жеткiзу тəсiлiнің си-
паттамасы (описание). Көбiне оқу ережесi деп қандай да 
принциптi қолданудың жеке тараптарын ашып беретiн жетекшi 
тұжырымдарды түсiнемiз. 
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Оқу ережелерi теориядан тəжірибеге өту «көпiрi» ретiнде 
танылған. Оларда мұғалiмнің көптеген ұқсас оқу жағдайла-
рын да қолданатын бiрдей əрекет тəсiлдерi берiледi. Ал кей 
жағдайларда – бұлар мұғалiмге қалай əрекет жасау немесе 
жаса мау керектiгi жөнiнде нақты көрсетпелер бередi. Осыдан 
ережелер дi бiлу қажеттiгi кейбiр педагогтардың қарсылығына 
душар бо луда. Олардың ойынша, ережелерге бекiп, оларды 
сол күйiнде орын дау мұғалiмдердің шығармашылық ынтасын 
дамытуға керi ықпал жасайды. Бұдан шығар қорытынды – ба-
сты назарды ережелерге байлап тастамай, оқудың жалпы тео-
риясын игеруге жəне оны шығармашыл қолдану дағдыларын 
баулуға аудару қажет. Бұдан 10-15 жыл бұрынғы педагоги-
ка оқулықтарында ережелер жөнiнде əңгіме қозғалмайтын. 
Ежелгi батыс, орыс мектебi, керiсiнше, осы оқу жұмыстарының 
ережелерiне көп көңіл бөлген. Өткен ғасыр басындағы 
мұғалiмдерге арналған оқу құралдарының бəрi мектеп өмiрi-
нің қалаған жағдайларына арналған шын мəнiндегi педагогика-
лық ережелердің, нұсқаулардың жинақтары болатын. Мектеп ол 
заманда өмiрдің шынайы қағидаларымен ретке келтiрiлген бiр 
қалыпты оқу жұмыстарын алып баратын. 

Ережелерге түзетулер енгiзiп, оларды ұдайы қайта қарасты-
рып, ғылым жетiстiктерi жəне тəрбиенің өзгерiс жағдай ла ры 
негiзiнде жаңалап бару қажет. Ережелерге аса арқа сүйеп не-
месе оларды бұлжытпай орындауға құштарлық етуге болмай-
ды. Себебi бұл мұғалiмдердің шығармашыл ынтасын байлап, 
жаңашылдық iздестiруде кедергi жасайды. Дегенмен, олардан 
түбегейлi бас тартып, оқу үдерісін шексiз еркiндiкке тап қылуға 
жəне болмайды. Оқу жұмысында бiр-бiрiне ұқсас, типтiк, мұғалiм 
шығармашылығын қажет етпейтiн жағдайлар көп-ақ. Бiрақ 
олардың зиянды тараптары мол. Осындайда оқу əрекеттерiн 
ережелердi ұстана отырып, iске асырған жөн. Мұғалiмдерге 
мұндай талаптар өз уақытында Я.А.Коменский, А.Дистервег 
жəне басқа көрнектi педагогтар тарапынан қойылған едi. 

Ережелер мұғалiмге қандай да бiр жағдайларда нақты əре-
кеттердi жасауға сiлтеме берiп, белгiлi бiр талаптарды орындауға 
бағыттайды. Ал бұл нұсқаулардың қалай орындалуы тiкелей мұ-
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ғалiмге тəуелдi. Мысалы, оқушы сабақ басына кешiгiп, сынып-
қа қоңыраудан соң кiрiп келдi. Мұндай жағдайда мұғалiм ере-
жеге сай оқушыға қандай да ықпалды əрекет жасауы қажет, 
себебi тəртiп бұзу ескерусiз қалмауы тиiс. Ал бұл ескерту қалай 
орындалады – оның жолы бүтiндей жəне толығымен нақты 
ситуацияға, оқушы тұлғасына, мектепте қабылданған тəртiптерге, 
қалыптасқан қатынастарға жəне көптеген басқа да себептерге 
байланысты. 

Ережелер саны қанша болуы мүмкін? Бұл сұраққа К.Д.Ушин-
ский сөздерiмен жауап берген əдiл болар: «… Бұл ере  же лердің 
өздерi ешқандай да шекке ие емес: оларды бір – ақ баспа 
парағына сыйдыруға да болады, сонымен бiрге олар дың басын 
құрап, бiрнеше кiтап томдарын да құрастыру мүмкін. Басты iс – 
осы ережелердің бəрiн ежелеп оқып, жаттап алу емес, сол ере же-
лердің негiзiн құрайтын ғылыми тұжырымдарды тү сiне игеру». 

Əдетте, ережелер мұғалiмдерге принцип талаптарын то лық-
тай орындауға жол-жоба беретiн кеңес-ескерту формаларында 
келтiрiледi. Ал, қалай əрекет iстеу керек деген нақты сұраққа 
олар тiптi де жауап бере алмайды. Осыдан ережелердi шығарма-
шыл пайдалану қажетi туындайды. 

Сонымен, бүкiл педагогикалық үдеріс ағымын реттеп, 
бағдарлап отыратын заң, заңдылықтар жəне принциптер көп 
те əрi саналуан. Дидактикалық принциптер оқу үдерi сi нің 
жалпы мақсаттары мен заңдарына сай келетiн оқудың жал-
пы мазмұнын, ұйымдастыру формалары мен əдістерiн айқын-
даушы тiрек тұжырымдар жиынтығы. Педагогиканың принцип-
тiк талаптары ережелер жүйесi арқылы iске асырылады. 
Ереже – бұл педагогикалық iс-əрекеттің нақты жағдайларда бел-
гiлi мақсаттарға жеткiзу тəсiлiнің сипаттамасы (описание).

Саналылық жəне белсендiлiк принципi

Аталған принциптің негiзiнде ғылым тарапынан анықталған 
заңдылық тұжырымдары жатыр: бiлiм мəнi өз ақыл ой 
белсендiлiгi арқасында игерiлген терең де əрi өз бетiнше ұғы-
нылған бiлiмдерден құралады. Бiлiмдердi саналы игеру бiр-
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неше шарттар мен жағдаяттарға тəуелдi: оқу сеп-түрткілері, 
оқушылардың танымдық белсендiлiгiнің деңгейi мен сипаты, 
танымдық iс-əрекеттi басқару жəне оқу – тəрбие үдерісін ұйым-
дастыру, мұғалiм қолданған əдістер мен оқу жабдықтары жəне 
т.б. Оқушының өзiндiк таным белсендiлiгi оқудың маңызды 
жағдаятының бiрi есептеледi, ол оқу материалын терең əрi берiк 
игеруде пəрмендi ықпал жасайды. Оқудың саналылық жəне 
белсендiлiк принципiн iске асыру барысында келесi маңызды 
оқу ережелерi сақталуы тиiс:

– Алдағы жұмыстың мақсаттары мен мiндеттерiн анық 
түсiну – саналы оқудың қажеттi шарты: оларды оқушылар-
ға көрсетіңiз, маңызы мен мəнiн түсiндiріңiз, болашақ тағы 
қажетiн бала санасына жеткiзе бiліңiз. 

– Оқыту барысында оқушы не, нелiктен жəне қалай iстеу 
керектiгiн түсiнетiн болсын, сонымен оқу жұмыста рын қа-
радүрсiн орындамай, алдын-ала олардың терең мəн, мағы-
насын ұғынсын. 

– Оқу барысында танымдық iс-əрекеттің барша түрлері 
мен формаларын пайдаланыңыз, талдауды бiрiктiру тəсiлi мен, 
индукцияны дедукциямен, салыстыруды қарама-қарсы қою  мен 
бiрiктiріңiз, сəйкестiктi жиi пайдаланыңыз, балалардың жа сы 
неғұрлым кiшi болса, индукция тəсiлiн жиi қолданыңыз.

– Оқушылар əр сөздің, сөйлемнің, ұғымның мəн-мағынасын 
түсiнетiн болсын: оларды қолдануда оқушылардың өтiлген 
бiлiмдерi мен тəжiрибесiне сүйеніңiз, бейнелi салыстыруларды 
пайдаланыңыз. Мəн-мағынасы жете ашылуы мүмкін болмаған 
ұғымдарды сабақта қолданудан аулақ болыңыз.

– Балалардың бiрiн-бiрi оқыту мүмкіндiктерiн пайда-
ла ныңыз. Дұрыс шешiм табудың ұжымдық формаларын 
дамытуға қажет жағдайларды қамтамасыз етіңiз. Мұғалiмнің 
тү сiндермесiнен гөрi, қасында бiрге отырған жолдасының 
əңгімелеп бергенi тиiмдi де əрi жеңiл, сондықтан сыныптағы үз-
дiк оқушылар қолынан келетiн оқу iстерiн өз мiндетіңiзге алып, 
түсiндiрiп жатуыңыздың қажетi жоқ. Бала белсендiлiгiн тəр-
биелеуде уақытты да, күш-қуатты да аянбаңыз. Есіңiзде болсын, 
бүгiнгi белсендi оқушы қоғамның ертеңгi белсендi мүшесi. 
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– Оқушыларға белгiсiз мəлiметтердi бұрыннан белгiлiле-
рiмен қисынды ұштастырыңыз: игерiлген мен игерiлiп 
жатқан бiлiмдердің арасында қисынды байланыс болмаса, сана-
лы оқу да болмайды. 

– Есіңiзде болсын, оқудағы басты нəрсе – сiз оқытып жатқан 
пəн емес, ол сiздің тəрбиеңiзбен қалыптасып жатқан тұлға. 
Оқушы сiздің оқу пəніңiзге қосалқы элемент болмайтындай 
етiп оқытыңыз əрi тəрбиелеңiз, керiсiнше, сол пəндi сiзбен 
бiрге белсендi игеретiн субъект болсын. Жадыңыздан шығарма-
ңыз, тұлғаны қалыптастыратын пəн емес, пəндi оқытумен 
байланысқан мұғалiмнің өз əрекет-қимылы.

– Оқушының бақылайтын деректерi мен игерген бiлiмдерi 
арасындағы айырмашылықтарды тауып жəне оларды түсiн-
дiрудi талап ететiн жағдайларға келтiріңiз. 

– Егер əр ереже тиiмдi сандағы мысалдармен қамтама-
сыз етiлсе жəне сол ережелердің қолдану ауқымы қаншалық  -
ты кең екендiгiн оқушы түсiнсе, оқу табысы соғұрлым жоға-
ры болады. 

– Игерiлiп жатқан материалдардағы басты жəне екiншi 
дəрежелi ақпараттарды табуға жəне ажыратуға үйретіңiз. 
Оқушыңыз ең алдымен өзектi мəселелердi түсiнiп, игеретiн бол-
сын. Сабақта келтiретiн дерек жəне мысалдарыңыз негiзгi мəселе 
мəнiн көлеңкелеп тастамасын.

– Əкiмдiк беделмен ешнəрсеге үйретiп болмайды, оқу – сезiм 
мен санаға негiзделген дəлелдер арқылы ғана нəтижесiн 
бередi. Оқушыларға оқу-тəрбие iстерiнің аса өнiмдi əдістерiмен 
қарулануына жəрдем беріңiз, оларды оқып үйренуге үйретіңiз. 
Оқушы зейiнiн сабақ материалынан алаңдататын жағдаяттарға 
на зар аударып, бақылап барыңыз. Ол жағдаяттар iшкi де (ой ша-
шыраңқылығы, сабақтағы қажетсiз заттармен шұғылдану жə не 
т.с.с.), сырттай да (сабаққа кешiгу, тəртiп бұзу жəне т.с.с.) бо-
луы мүмкін, керi əсер ететiн себептердi жойып барыңыз. Мүмкін 
болғанша, «неге», «нелiктен» сұрақтарын жиi қолданыңыз. Осы 
арқылы балаларды себеп-салдарлы ой толғауға үйретiп, дамыту-
шы оқу үдерісін iске қосыңыз. 
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– Дəлелдi деректер мен айғақтары бар оқу – нəтижелi оқу, 
мұндай оқуда күмəн болмайды, ештеңе ұмытылмайды. Есіңiз де 
болсын, нағыз бiлгiр – түгiн қалдырмай, қайталап айтып бере тiн 
емес, ал оны тəжiрибеде қолдана бiлетiн. 

– Өз оқушыларыңыздың жеке-дара қызығуларын зерт-теңiз 
əрi оларды ұдайы пайдаланыңыз, бала қызығулары оның жеке 
мүдделерiмен, сонымен бiрге қоғамдық қажеттер-мен үйлесiмдi 
болуына мəн берiп, оларды дамыта түсіңiз. 

– Оқу барысында тұрмыстық жағдайларды кеңiрек 
пайдаланыңыз. Оқушылардан өмiрде байқағандары мен олардың 
ғылыми түсiндiрмелерi арасындағы айырмашылықтарды 
түсiне ұғып, өзiнше бағалауын талап етіңiз. 

– Игерiлген бiлiмдер сенiм, наным деңгейiне өтiп, оқушы 
əрекетiне басшылық болатындай дəрежеде оқытыңыз.

– Өзіңiз тəрбиелеп жатқан балаларды дербес, өз бетiнше 
ойлауға жəне əрекет жасауға үйретiп барыңыз. Бiреудің 
атқанын қайталауға, екiншi бiреуге сыбырлап жəрдем беруге 
жəне ойсыз елiктеуге жол бермеңiз. 

– Оқушылардың шығармашылық ой-өрiсiн мəселелерді 
жан-жақты талдау жəрдемiмен дамытуға тырысыңыз, мə-
селелердi бiрнеше қисынды айырмасы бар тəсiлдермен шешу-
ге үйретіңiз, шығармашыл тапсырмаларды жиi қолданыңыз.

– Сұрақ қою жəне оның жауабын тыңдай бiлу – белсендiлiк-
ке ынталандыру мен оны қолдаудың маңызды шарты. Сұрақ 
қандай болса – жауап сондай, мұғалiм оқушыны қалай тыңдаса 
– оқушы мұғалiмдi солай тыңдайды. 

Көрнекiлiкпен оқыту принципi

Бұл ежелгi замандардан қолданылып келе жатқан аса та-
нымал жəне сезiмдiк түсiнiктi принциптердің бiрi. Оның 
негiзiнде келесiдей ғылыми заңдылықтар жатыр: адамның сезiм 
мүше ле рi сырттай тiтiркендiргiштердi əртүрлі қабылдайды, 
адамдардың көбi көру мүшелерінің аса жоғары сезiмталдығына 
ие; қабылдағыш жүйке (рецепторлардың) орталық жүйке-жүйесi-
не ба ғытталған байланыс оптикалық каналының өткiзгiштiк 
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қа бiлетi өте жоғары; көру ағзасының (оптикалық канал бойын-
ша) миға келiп түсетiн ақпарат қайта таңбаланбайды, ол оқушы 
есiнде жеңiл, тез жəне берiк бейнеленiп қалады. Оқу тəжiрибесi 
көрнекiлiк принципiн қолданудың көптеген ережелерiн iске 
асырған. Солардың кейбiрiн еске салайық: 

– Сөздік формада, ауызша не жазбаша өрнектелген мате-
риалдарға қарағанда, табиғи күйiнде берiлген заттар жақсы, же-
ңiл əрi тез есте қалатынын ескерiп, оларды оқу үдерiсiнде пай-
даланыңыз. 

– Есіңiзде болсын, сəби ойы формалармен, түр-түстi бояу-
лармен, дыбыстармен, түйсiктермен өрнектеледi. Осыдан бала 
санасы жалпы дерексiзденген ұғымдар мен сөздерден құрыл май, 
оның тiкелей қабылдауындағы нақты бейнелердi арқау етедi.

– Оқушылар үшiн ең маңызды ереже: мүмкін болғанша 
сезiмдiк қабылдауды пайдаланыңыз, дəлiрек айтсақ, көз қабыл-
дауына – көретiндi, құлақ қабылдауына – естiлетiндi, иiс, дəм 
қабыл дауға – тиiстi мүшелердi. 

– Бiр көрнекiлiкпен шектелiп қалмаңыз: көрнекiлiк – мақ сат 
емес, оқушының ойын дамыту жəне оны оқыту құралы. 

– Оқыту жəне тəрбиелеу барысында есіңiзде болсын: ұғым-
дар мен дерексiзденген тұжырымдар бала санасына нақты де-
ректер, мысалдар жəне бейнелер негiзiнде жеткiзiлсе, тез əрi 
же ңiл қабылданады; олардың мəнiн ашуға əрқилы көрнекiлiк 
түрлерін пайдалану қажет. 

– Көрнекiлiктi тек сурет ретiнде қолданбастан, оны мəселе лiк 
жағдайларда өз бетiнше бiлiм алу көзi ретiнде де пайдалан  ған 
жөн. Бұл оқушылардың тиiмдi iзденiс жəне зерттеу жұмыста-
рын ұйымдастыруға мүмкіндiк бередi. 

– Көрнекi құралдар сабақта өтiлiп жатқан заттар мен 
құбылыстар жөнiнде өте анық жəне дұрыс ұғымдарды 
қалыптастыруға жəрдемiн беретiнiн оқу жəне тəрбие барысында 
есіңiзден шығармаңыз. 

– Оқушы бақылаулары жүйелестiрiлiп, себептер жəне салдар-
лармен сəйкестендiрiлсiн. 

– Көрнекi құралдарды қолдана отырып, алғашқыда балалар-
ды ондағы берiлген бейнелердi тұтастай қабылдауға, кейiн ба-
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стысын жəне екiншi дəрежелiлерiн өз алдына, содан соң қайта-
лай тұтастыққа келтiруге үйретіңiз. 

– Əртүрлі көрнекiлiктi пайдаланыңыз, бiрақ көрнекi құрал-
дарыңыздың саны шектен асып кетпесiн, себебi бұл бала ның 
зейiн шашыраңқылығын пайда етiп, негiзгi мəн-мағынаны 
қабыл дауға кедергi жасайды. 

– Көрнекiлiктi пайдалануда оқушылардың сезiмдiк тəжi-
ри бе сiне қозғау салыңыз: бұрын қалыптасқан ұғымдарға арқа 
сүйеуден ендi игерiлiп жатқан түсiнiктер көрнекi нақтылық қа 
келедi. 

– Балалармен бiрге көрнекi құралдар жасауға қатысып тұ-
рыңыз: ең жақсы жəне əдемi көрнекi құрал – балалардың өз қол-
дарымен жасағандары.

– Өзіңiз жеткiлiктi бiлмейтiн нəрсенi ешуақытта көрсетушi 
болмаңыз. Көрнекi құралды пайдалануға мұқият дайындалыңыз. 

– Заманауи көрнекi құралдарын – теледидар, бейнетаспа, эк-
ранды құралдарды жəне т.б.– ғылыми негiзде пайдалануға ты-
рысыңыз; оқудың техникалық құралдарын игеріңiз; 

– Көрнекi құралдарын пайдалану барысында балалар ды 
зейiндiлiкке, бақылаушылдыққа, ойлау мəдениетiне, құрасты  ру 
шығармашылығына, оқуға мүдделi болуға тəрбиелеңiз. 

– Көрнекiлiктi өмiрмен байланыстырудың бiр жолы ретiнде 
пайдаланыңыз. 

– Оқушылардың жас деңгейi жоғарылаған сайын көрнекi-
лiк орнына дерексiзденген рəміздік таңбаларды пайдалануға 
көбi рек ден қойыңыз; осыған байланысты мұғалiм түсiндiрiп 
жат  қан құ былыстарының мəнiн олардың болмыстағы нақты 
бейнесi мен сəйкес болуына көңіл бөлгенi жөн. 

– Есіңiзде болсын, көрнекiлiк – бала психикасына күштi 
ықпал жасайтын құрал. Егер ол орынсыз немесе жеткiлiктi түсi-
нiспестiкпен қолданылса, балалардың ойын басты мəселелерден 
шеттетiп жiберуi, сонымен бiрге көзделген мақсат көрнекi құрал-
дан көмескiленiп қалуы мүмкін. 

– Көрнекiлiктi шектен тыс қолдану бiлiмдi тереңнен меңгеруге 
кедергi жасап, дерексіз (абстракт) ой дамуына, жалпы жəне жал-
пыланған заңдылықтардың мəнiн түсiнуде зиян келтiруi мүмкін. 
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Жүйелiлiк жəне бiрiздiлiк принципi

Бұл принцип келесi ғылыми тұжырымдарды негiзге ала-
ды: қоршаған орта болмысының айқын бедерлерi мида нақты 
бей неленсе ғана, оқушы шынайы бiлiм топтай алады; ғылыми 
бiлiмдер жүйесiн қалыптастырудың басты тəсiлi – белгiлi жолмен 
ұйымдастырылған оқу; ғылыми бiлiмдер жүйесiнің бiрiздiлiгi оқу 
материалының iшкi қисынымен жəне оқушылардың танымдық 
мүмкіндiктерiмен байланысты; жеке элементтерден тұратын оқу 
үдерiсiнің тиiмдi əрi жоғары нəтижеге жетуi ол үдерiсте орын-
сыз үзiлiстердің, ескерiлмей қалған қажеттi сəттердің болмауына 
жəне бiрiздiлiктің қандай да себептермен бұзылмауына тəуелдi. 
Егер дағдылар тиiстi жаттығулармен жүйелi бекiмесе, олар көп 
ұзамай жойылады; егер оқушылар қисынды ойлауға үйретiлмесе, 
олар өздерiнің ойлау iс-əрекетiнде үлкен қиыншылықтарға 
кезiгедi; егер оқу iсiнде жүйелiлiк жəне бiрiздiлiк сақталмаса, 
оқушылардың даму үдерісi бəсеңдейдi. 

Мұғалiм қызметінде жүйелiлiк жəне бiрiздiлiк принципi 
көптеген ережелердi орындаумен iске асып барады, олардың ара-
сына аса маңыздылары келесiдей:

– Оқушылардың бiлiмдер жүйесiн қалыпты игеруiн қамтама-
сыз ету үшiн сұлбаларды, жоспарларды орынды пайдаланы-
ңыз. Оқу материалын қисынды бiтiмге келген бөлiктерге ажы-
ратыңыз, оларды бiрiздi iске асырып барыңыз, балаларды өза ра 
кезекті оқу əрекеттерiн жасауға үйретіңiз. 

– Егер жауабы табылмайтынына не шешiмi шықпайтынына 
көзіңiз жетсе, ондай сұрақтарды немесе мəселелердi сабаққа 
қойып əуре болмаңыз.

– Материалдың мазмұндық, сондай-ақ оқу тəсiлдерiнің 
жүйесiн бұзуға жол қоймаңыз, ал егер жүйе себепсiз өзгерiске 
түсе қалса, үлгермеушiлiктің алдын алу үшiн олқылықтарды 
түзетуге тырысыңыз. 

– Əрдайым пəн аралық байланыстарды пайдаланыңыз. Маз-
мұндық тұрғыдан, сондай-ақ оқу əдістемелерiнде бастауыш 
мектептің барша сыныптар арасындағы сабақтастықты қа м-
тамасыз етіңiз. 
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– Оқу əдістемелерiнің жетiстiктерiн пайдаланыңыз: өз оқу-
шы ларыңызбен тiрек-конспекттер, оқу материалының құ ры-
лымды-мəндік сұлбасын түзіңiз, бiлiмдердi игеру бары сын 
жеңiлдететiн шараларды қолданыңыз. Оқу барысында жүйелi-
лiк пен бiрiздiлiктi қамтамасыз ету үшiн бұрын өтiлгендердi 
жиi қайталап отырыңыз жəне жетiлдiрiп барыңыз. 

– Қысқа жəне қорытынды қайталауларды сабақтың басында 
немесе ақырында үй тапсырмаларына байланысты қолда нып 
қана қоймай, оларды бүкiл сабақ барысында негiзгi мəселе ге 
орай, сонымен бiрге жеке мəселелердi баяндаудан соң да пай-
далануды ұмытпаңыз. Жаңа материалдарды өтудi күрделендiре-
тiн жағдайлардан сақ болыңыз. Сабақ тақырыбына жасанды 
ендiрiлген, оған тiкелей қатысы жоқ идеялар (бiлiмдiк, дамы-
тушы, тəрбиелiк) дəрiс нəтижесi мен оқу құндылығын кемiтедi. 
Осыны ескере отырып, аса маңызды болған идеяларды оқу 
мазмұнына жəне балалардың мүмкіндiктерiне орай игертудi, 
оқу-тəрбие үдерiсiнің жылдық жоспарына ендiрудi алдын-ала 
көздеңiз.

– Өтiлгендердi қайталау сабақтың басында бiлiм жəне ептi-
лiктердің игерiлу деңгейiн анықтау үшiн немесе сабақтың ақы-
рында ұсынылған ақпаратты бекiту үшiн ғана орындалмай, бұл 
жұмыс логикалық бiтiмге келген оқу бөлiктерiнің əрбiрiнен соң 
сабақ барысында iске асып отыруы шарт. 

– Оқушылардың ой өрнектеу тəсiлдерi мен формаларын 
бақылап баруды естен шығармаңыз. Тұрақты əрi үлкен шы дам-
дылықпен балаларды дербес еңбектенуге үйретіңiз. Тапсыр ма-
ларыңыз дербес орындалуда бiрте-бiрте күрделенетін болсын, 
сонымен бiрге олардың табысты орындалуы үшiн мүмкіндiктер 
жасаңыз. Iстi мүмкін болғанша оқушының өзi орындасын, қажет 
болса, көмек беріңiз. 

– Оқудан болар жарқын болашаққа оқушылардың сенiмiн 
жеткiзіңiз. 

– Сезiмдiк тəжiрибе мен тiрек бiлiмдердi орынсыз əрi жиi 
жаңғыртуға əуесқой болмаңыз, жаңа бiлiмдердi игеруге ғана 
қажеттерiн еске түсiріңiз, əркiмге белгiлi əшейiн бiлiктердi ха-
барлау үшiн өзi де тығыз сабақ уақытын алмаңыз. 
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– Жүйенi түсiну – логиканы, ал оны қалыптастыру – сезiм 
мен эмоцияны қажет ететiнiн ұмытпаңыз. Оқу көтеріңкi көңіл 
жəне шабытпен жүргізілетін болсын, өмiр, əдебиеттің жарқын 
де  ректерiн пайдаланыңыз: ұғымдар түсiндiредi, бейнелер елiк-
тiредi, ынта əрекетке келтiредi. 

– Бөлiм, курс ақырында мiндеттi түрде жалпылау жəне 
жүйелестiру сабақтарын өткiзіңiз. 

– Оқушылардың ауызша жауаптары мен жазба жұмыста-
рында жiберiлген қателердi тұрақты түрде, үлкен шыдам жə-
не тiлектестiкпен жөндеп отырыңыз, балаларды өз қателе рiн 
жүйелi талдастыруға үйретіңiз. 

– Шаршаған балаларды жасанды жолмен елiктiрмеңiз. Олар-
дың жаңа əрекетке, соны тапсырмаларға құмарлығын орын  ды 
пайдаланыңыз. Оқушылардың ақыл белсендiлiгiн дамыту жə-
не қолдау заңдылықтарын ұстаныңыз, ой жұмысында көтерің кi 
мезеттермен бiрге шаршап-шалдығу да болатынын ұмытпаңыз. 

– Шектен тыс «айла» қолданып, оқушылардың бiрнеше 
дəрiстерде игеретiн материалын бiр сабақта өтiп, үйретемiн деу-
ден аулақ болыңыз. 

– Есіңiзде болсын, бiлiм қалыптастырудағы жүйелiлiк – оны 
естен шығармаудың бiрден-бiр кепiлi. Ұмытылған бiлiмдер жүйе 
негiзiнде тез қалпына келедi, ол болмаған жерде – қайта жаңғырту 
үдерісi қиындасады. 

– Я.А.Коменскийдің «Барша нəрсе бiрiздi ажырамас байла-
ныста жүргізілуі тиiс: бүгiнгi кешегiмен бекiп, ертеңгiге жол са-
луы қажет», – деген кеңесiн бiр де бір есіңiзден шығармаңыз. 

Берiктiк принципi

Бұл принципте келесiдей заңдылықтар анықталған: бiлiм 
мазмұнын игеру жəне оқушылардың танымдық күш-қуатының 
дамуы – оқу үдерiсiнің бiр-бiрiне байланысқан екi тарапы; иге-
рiлген оқу материалының берiктiгi ақылға сай жағдаяттарға, яғни 
бұл материалдың мазмұны мен құрлымына ғана тəуелдi болып 
қоймай, оқушылардың сол пəнге, материалға, мұғалiмге деген 
субъектив қатынастарына да орайлас; игерiлген бiлiмнің берiк 
болуы оқуды ұйымдастыруға, əрқилы оқу түрлері мен əдістерiн 
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пайдалануға, сондай-ақ оқу мерзiмiне байланысты ке ледi; оқу-
шылар жады таңдамалы сипатқа ие: қандай да материал оларды 
маңыздылығымен қызықтырса, сол материал берiк орнығады 
жəне ұзақ сақталады. 

Игерiлген бiлiмдердің бекуiне жəрдемшi оқу iс-əрекетiн 
түсi нуден дəстүрлi оқу жүйесiне жаңа ережелердi ендiру мүм-
кіндiктері ашылды:

– Қазіргі заман оқуында ес мүмкіндiктерiнен гөрi ойлау 
қабiлетi көбiрек iске қосылады. Сондықтан аса қажеттi бол ма-
ған бiлiмдiк материалдарды жаттауға сарп етпей, балалар  дың 
күш-қуатын үнемдеңiз, ес жүктемесiн ойлау əрекетiне кедергi бо-
лар дəрежеде арттырмаңыз. 

– Қате қабылданған немесе түсiнiксiз материалдардың есте 
бекуiне жол қоймаңыз. Бала əр уақыт саналы игерiлген жəне 
тү сiнген бiлiмiн ғана есте сақтайтын болсын.

– Қосалқы сипатқа ие материалды жаттаудан балалар-
ды құтқару үшiн, оларды əрқилы анықтама кiтаптарымен, 
сөз діктермен, əмбебап ақпарат құралдарымен пайдала нуға 
үйретіңiз. 

– Есте сақтауға қажет материал қысқа да нұсқа болуы тиiс. 
Оқушының өзi ойланып, жеңiл есiне келтiретiндерiнің бə рiн 
жатталатын материалдар қатарынан шығарып тастаңыз. 

– Есіңiзде болсын, өтiлгендi ұмыту үдерісi оқу жұмы сы 
бiткен бойда қарқынды жүреді, сондықтан қайталаулар уақы ты 
мен жиiлiгi ұмытудың психологиялық заңдылықтары мен сəй-
кестендiрiлуi қажет. 

– Қайталаулар жиiлiгi оқушының ұмыту жағдайларына 
сəй кес болуы тиiс. Қайталаулардың көбi жаңа материалдың 
өтiлу iзi мен, яғни ақпараттың ең көп жойылатын мезетiнде 
ұйымдастыры лып, ал кейiн бұл бекiту жұмыстары бiрте-бiрте 
кемидi, бiрақ толық тоқтатылмайды.

– Оқушыларды өз мүмкіндiктерiне сəйкес күш салып, жұмыс 
iстеуге үйретіңiз. Ерiншектiкке жол бермей, тиiмдi iс-əрекет 
желiсiн қалыптастырыңыз. 

– Алдын-ала оқу үдерісiне аса қажет екi сапаны – қызығу 
мен ұнамды қатынас қалыптастырмай, жаңа материал өтудi 
бастамаңыз. 
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– Оқу материалын ұсынуға назар салуды ұмытпаңыз. Өзара 
қисынды байланыстағы бiлiмдер мен нанымдар жеке-дара, 
тұтастығы жоқ ақпараттарға қарағанда, берiк игерiледi. 

– Оқу қарқыны төмендегенiн байқаудан, кейiн қалдырмас -
тан оның себебiн анықтаңыз. Бұл жағдайдағы себептер түрі 
келесi дей болуы мүмкін: оқу барысына қызығушылықтың бол-
мауы жəне шаршау. Оларды қайта қалпына келтiрудің жолда-
рын iздестiрі ңiз. Оқу барысын жасанды жолмен жеделдетпеңiз. 

– Оқушылардың ырықты зейiнiн аса жүктемеңiз; тiкелей тап-
сырмалар жəне көрсетпе беруге құштар болмаңыз. Балаларды 
өз кеңестеріңiздi тыңдап, құлақ салуға үйретіңiз. Олар  ды өте 
қызықтырған жəйттер жөнiнде ұстамдылықпен əңгімеле  ңiз. 
Сабақта балаларды оқу жұмысына елiктiргендей материал-
дар ды байыппен пайдаланыңыз. Кезектi тəрбие «уағызының» 
орны на – əзiл, ертегi, өнеге хадистер, аңыз-əңгімелер пай да-
ланыңыз. Балалар сiздi түсiнерi сөзсiз.

– Оқушылардың бiрiн-бiрi оқыту жүйесiн кең пайдаланы-
ңыз, əрi оны үлкен ептiлiкпен бағдарлап барыңыз. Мұға лiм 
ұзақ уақытын сарп етiп, қалыптастыра алмаған баланың кей бiр 
қасиеттерi осы бiрiн-бiрi оқытуда кенеттен жеңiл əрi жылдам 
пайда болады. 

– Оқушылардың жады қабiлетiн дамытыңыз, есте қалдыруды 
жеңiлдетушi əрқилы тəсiлдердi пайдалануға үйретіңiз. 

– Оқылғанның бəрiн саналы, терең жəне берiк игерту ге 
тырыспаңыз, оқушы ең басты деген ақпараттарды игеруге күш 
салсын, бұл бұдан былайғы оқуды жалғастырудың негiзi.

– Күнi iлгерi ұнамды сеп-түрткілер қалыптастырмай, жаңа 
материалды өтуге кiрiспеңiз. Бала санасына күштеп енгiзiлген 
бiлiм ұзақ сақталмайды. 

– Оқу логикасын сақтаңыз, өйткенi өзара қисынды 
байланысқан бiлiмдер берiк игерiледi.

– Өтiлген материалдарды қайталау мен бекiтуде оқушы жа-
дын ғана дамытып қоймастан, оның ой-өрiсi мен сезiмдерiнің 
белсендiлiгiн көтеруге тырысыңыз.

– Бiлiмдердi түсiндiру жəне бекiту жұмыстарын жүргізумен 
бiрге жаңа мысалдар енгiзiп, нақтылаушы қорытындылар кел-
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тiрiп, жарқын көрнекi құралдар пайдаланып, олардың ауқымын 
кеңейтуге көңіл аударыңыз. 

– Материалдарды қайталауда алғашқы танысу са-бағын-
да ғыдай емес, жаңа жүйелердi пайдалануға тырысы ңыз. 
Оқушыларды өтiлген материал қорын жаңа тұрғыдан талдау ға, 
салыстыруға үйретiп, өз пiкiрлерiн бiлдiруге мүмкіндiк беріңiз. 

– Оқу берiктiгiн қамтамасыз ету үшiн қызықты баяндау 
тəсiлдерiн, көрнекi құралдарды, техникалық оқу жабдықтарын, 
дидактикалық ойындарды қолданыңыз. 

– Жаңа материалды өту барысында оны бұрын игерiлгендерi-
мен байланыстырыңыз, өткендердi жаңа материалдарға қоса 
қайталаңыз. Оқу тапсырмаларыңыз бiрдейiне жеңiл əрi бiр-
тек тi болмасын: олар балаларды тез шаршатып, даму бары-
сына кедер гi болуы мүмкін. Жаттығуларыңыздың бəрi мəн-
мағыналы болуына назар аударыңыз. Белсендi ой мен саналы 
шешiм iздестi рудi, нəтижелердi берiлген шарттармен салысты-
руды қажет ет кен жаттығуларды орындау тиiмдi келедi.

– Жаттығу алдын ненi жəне қалай орындауды, жұмыс 
нəтижесiне қандай талаптар қойылатынын жете түсiндiріңiз, 
өрнек, үлгi жұмыстарын жүргізіңiз. 

– Жаттығулар барысында оқушыларды шаршатып алатын дай 
ауыр жүктемелерге душар етпеңiз. 

– Оқушылардың дамуындағы өзгерiстердi анықтау үшiн 
ғылыми негiзделген нақтамалық тəсiлдер түрін, шараларын жə-
не бақылау əдістерiн қолданыңыз: тек осылай ғана оқу нəтижесi-
нің тиiмдiлiгiн көтеруге, оның нəтижелiлiгiн мақсатты бағдарлап 
баруға болады. 

– Оқушы еңбегiн бағалаумен байланысты жағдаяттарды 
естен шығармаңыз: қалаған iс-қызметке саналы жəне жауапкер-
лi қатынас қалыптастыруға мəн беріңiз, өз еңбегiнің желiсi мен 
нəтижелерiн бақылап баруға үйретіңiз.

– Бiлiмдердi бекiтудің маңызды формасы – оқушылардың 
өзiндiк қайталаулары. Мұндай жұмыстарға қолдау-қуаттау берiп, 
жиi ұйымдастырылуына жəрдем етіңiз. Балалардың сабақтан 
қалуына, дəрiстерден бас тартуы мен онда жұмыссыз отыру-
ына тиым салыңыз, себебi бұл бiлiм жəне ептiлiктердің берiк 
игерiлуiне нұқсан келтiредi.
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Түсiнiктiлiк принципi

Түсiнiктiлiк принципi оқытудың көп ғасырлық тəжiрибесi та-
лаптарынан туындайды: бұл, бiр жағынан – оқушылардың жас-
тық даму заңдылықтарына байланысты келсе, екiншi жағынан 
– дидактикалық үдерiстi оқушылардың даму деңгейiмен сəй-
кестендiре ұйымдастыру жəне iске асыруға тəуелдi. Бала өзiнің 
ойлау деңгейiне, жинақтаған бiлiмi, ептiлiгi, ойлау тəсiлдерiне 
сəйкес келген дүниенi ғана түсiне алады. 

Түсiнiктiлiк принципiн iске асыруды, өз уақытында Я.А.Комен-
ский өрнектеген классикалық ережелер: жеңiлден-қиынға, 
белгiлiден-белгiсiзге, қарапайымнан-күрделiге өту. Қазіргі заман 
оқу теориясы мен тəжірибесі түсiнiмдi оқытуда мiндеттi болған 
ережелер тiзiмiн кеңейте түстi: 

– Өтiлуге тиiс материалдардың бəрi əр жас қабылдауына 
сəйкес реттестiрiлiп, ұсынылуы тиiс. 

– Оқушы санасы қандай да пəндi қабылдауға дайын болуы 
қажет екендiгiн ұмытпаңыз. 

– Оқыту барысында балалардың табиғи мүмкіндiктерiн, 
олардың дайындығы мен даму деңгейiн арқау етіңiз. Бала лар-
дың өмiр тəжiрибесiн, қызығуларын, бейiмдiлiгiн, даму ерек-
шелiктерiн зерттеңiз жəне оқытуда ескеріңiз. 

– Оқу мазмұны жəне тəсiлдерi балалар дамуынан бiр шама 
алда жүретіндей болсын. 

– Оқушылардың əртүрлі топтарындағы оқу ерекшелiктерiн 
назарға алыңыз. Бiр тектi мүмкіндiктерi бар балаларды жiктеулi 
топтарға бiрiктiріңiз. 

– Оқу үдерісін тиiмдi қарқында жүргізіңiз, бiрақ күштi 
оқушыларды аяқтан тартпайтындай, сонымен бiрге орташа жə-
не үлгерiмi төмен оқушылардың дамуына тиiмдi ықпал жасай-
тындай етiп ұйымдастырыңыз. 

– Оқу жұмысы белгiлi дəрежеде күш салуды қажет етедi. 
Олай болмаса, балалар жұмыс орындауға дағдылана алмай ды. 
Оқушылар əрдайым өз мүмкіндiктерiнен төмен оқу қарқы нын 
қалайды. Осыны ескерумен мұғалiм əр оқу жағдайына сəйкес 
оқу желiсiн тиянақты əрi нақты белгiлеп барғаны жөн. 
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– Педагогиканың жəне психологияның жаңа жетiстiктерiн 
пай даланыңыз: нақты бiлiмдер мен ептiлiктердi кiшi көлемдегi 
материалдар жəрдемiмен қалыптастырып барыңыз, ал қорытын-
ды бiлiмдердi қалыптастыруда – iрiленген бiлiм топтарын (блок-
тарын) пайдаланыңыз. 

– Сабақ барысында ұқсастықты, салыстыруды, беттестi ру-
дi, қайшылықтарды кең қолданыңыз. Жаңа жəне күрделi мате-
риал ды өтуде күштi оқушыларды қатыстырыңыз, ал бекiту 
жұмыстарына – орташа жəне төмен оқушыларды тартыңыз. 

– Жаңа ұғымды енгiзу бiр сабақтың танымдық мiндеттерi-
мен ғана байланыстырылмай, бүкiл өтiлген оқу жүйесiне 
негiзделуi тиiс. 

– Біртіндеп асығыңыз! Оқу үдерісін қажетсiз жеделдетiп, 
тез табысқа кенелемiн деп ойламаңыз: түсiнiктiлiк кедергiлерiн 
төмендетудің педагогикалық мүмкіндiктерi шектеулi.

– Оқушының бiр сəттiк ой жарқылын оның бiлiм топтағаны 
деп есептемеңiз, бұны тек жалпы танымға бастама ретiнде пай-
даланып қалуыңыз мүмкін. 

– Түсiнiктi болу мұғалiмнің анық баяндауы мен сөйлеуiне 
тəуелдi: ұғымдарды дəл жəне бiр мағыналы өрнектеуге ты ры-
сыңыз, өмiр мен əдебиеттен жарқын деректер жəне мысалдар 
келтiре, оқытыңыз. 

– Баян сөзіңiз ұзаққа созылып кетпесiн. Ненi өзіңiз тү сiн-
дiресiз, балалар ненi өз бетiнше түсiнуi мүмкін екенiн се зiнуге 
тырысыңыз. Оқушылардың өздерi жеңiл игеруi мүмкін ма те-
риалдарға уақыт бөлiп, түсiндiрiп жатудың қажетi жоқ. Оқу-
дың бастапқы кезеңiнде бiлiм қорының бəрiн түгел дей пай-
даланбастан, балалар игергендей басты мəлiметтердi ғана 
ұсы нып, кейiн бекiту барысында өтiлгендердi толықтыра тын, 
нақтылайтын жаңа мысалдар мен деректердi келтiріңiз. 

– Оқушылардың танымдық iс-əркетiне басшылық жасаңыз: 
жаман мұғалiм шындықты балалар түсiнбейтiндей етiп, ақта ра 
салады, жақсы мұғалiм оларды iздеп табуға үйретедi, iздестi-
руін жеңiлдетедi.

– Түсiнiктiлiк оқу жеңiлдiгiн бiлдiрмейдi, мұғалiмнің мiн детi 
оқушының еңбегiн үздiксiз жеңiлдетуде емес: балаға бағдар бе-
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ру, түсiнiксiздер мəнiн түсiнiктiлер арқылы ашу, өз бетiнше тал-
дау бастамасын көрсету, қолдау-қуаттау – осының бəрi түсiнiктi 
оқы тудың шаралары. 

– Түсiнiктiлiк оқушының еңбеккерлiк қабiлетiмен байла-
нысты: еңбектену қасиетiн дамыта отырып, жəне қандай да 
нақты қыз метке дағдыландыруда қарқынды жəне бiрте-бiрте 
ұзаққа со зылған ой əрекеттерiн орындауға үйретіңiз. Жұмыс 
қабiлетiн көте румен – оқу түсiнiктiлiгiне кедергi болар жайт-
тарды азайтамыз.

Ғылыми

Ғылыми талабы – оқушылар игеруiне ғылым тарапынан 
анықталған бiлiмдердi ұсыну. Бастапқы мектептiк бiлiмденудің 
де мiндетi осы ғылыми бiлiмдердi игертуге бағытталған. Оқу-
дың ғылымилығы ең алдымен мектеп бiлiмiнің мазмұнына 
жəне оны қалыптастыру принциптерiн қатаң ұстануына; мұ-
ғ  а лiмдердің мазмұнды толық iске асыра алуына тəуелдi; қа-
былданған бiлiмдердің ғылымдық сипаты оқу жоспарларында, 
бағдарламаларында өрнектелген, пəн аралық байланыстар да iске 
асып барады. Озат дидактикалық жүйелер, тəжірибелер бұл прин-
циптi жүзеге келтiретiн бiрнеше ережелердi ашып көрсеткен: 

– Оқуды педагогика, психология, əдістеме, педагогика лық 
тəжiрибенің жаңа жетiстiктерi негiзiнде жүргізіңiз. Оқу желісіне 
педагогикалық еңбектi ғылыми тұрғыдан ұйымдастырудың 
соңғы тəсiлдерiн енгiзіңiз.

– Бастапқы оқу дидактикасы мен психологияның соңғы 
жаңалықтарын ескерумен индуктивтi оқыту логикасын ғана 
емес, сондай-ақ дедуктивтi оқу əдісiн де орынды пайдаланыңыз, 
бастауыш мектепте дерексiзденген (абстракция) түсiнiктердi 
қолданудан тартынбаңыз, себебi бұл нақты құбылыстар дың 
тереңдегi мəн-мағынасын түсiнуге жəрдемiн бередi. Бiрақ мектеп 
курсы шеңберiнде толық түсiнiк берiлмеген абстракцияларды 
қолданудан аулақ болыңыз. 

– Əрқандай жаңа енгiзiлген ғылыми ұғымды, түсiнiктi жүйе лi 
қайталап отырыңыз, пəндi оқыту барысында қолданып, пайда-
ланыңыз, себебi жаттықтырылмаған бiлiмдер тез ұмытылады. 
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– Ғылыми таным əдісiн пайдаланумен, оқушылардың ой-
лау қабiлетiн дамытыңыз, балаларды iзденiс, шығармашыл 
жұмыстарға қосып отырыңыз. 

– Жаңа идеялар қабылдауды бiр сəттiк мiндет деп бiлмеңiз – 
əрбiр құбылысты жаңадан түзiлiп жатқан жан-жақты байланы-
стары жəне қатынастары аумағында қарастыра, талдаңыз.

– Оқушыларды атақты ғалымдардың өмiрбаяндарымен та-
ныстыру мүмкіндiктерiн естен шығармаңыз, олар енгiзген ғы-
лым жаңалықтарын шəкiрттеріңiзге кең жария етіңiз.

– Жаңа ғылыми терминологияны қолданыңыз, ескiрген 
терминдерден сақ болыңыз, ең соңғы ғылыми жетiстiктерден 
хабарыңыз болсын.

– Ғылыми ақпарат ағымының күннен-күнге артуына байла-
нысты басты назарды өзектi мəселелерге аударатын болыңыз, 
оқушыларға жаңа жетiстiктердің негiзгi идеяларын ашып, олар-
ды жаңа ақпараттарға ден қоюға үйретіңiз, жаңа мəселелердi 
ұжым болып талқылауды қолдап-қуаттаңыз.

– Балалардың зерттеу-ізденіс оқу жұмыстарына қолдау 
көрсетіңiз. Оларды мүмкін болған жағдайларды пайдаланып, 
ғылыми-тəжiрибе жұмыстарының негiздерiмен таныстырыңыз, 
шығармашылықты қажет еткен мəселелердi шешуде алго рит-
мдердi пайдалануға жаттықтырыңыз. Мəселелермен айна лы-
судың сензитивтiк (жас сатысы) кезеңдерiн есіңiзде ұстаңыз. 

– Танымдық қызметтен оқушыға жаңалық ашу, табысқа жету, 
қанағат табу сезiмдерiне бөленуге мүмкіндiк беріңiз. 

– Қате ұғымдардың себебi болар, бiртектi жəне жалған 
сөздерден сақтаныңыз. Əсiресе, мектептің бастауыш жəне орта 
сатысында мұғалiм ақпараттарына оқушының қисынсыз, өзiнше 
қате түсiнiктеме беруiне жол қоймаңыз. Əлбетте, бұл бала қия-
лын, ой өткiрлiгiн дамытуға шек қоюдан емес. Əрқандай маңызды 
нəрсенi жол жөнекей, қара дүрсiн талқыға салмай, ғылыми 
тұрғыдан сараптау қажет.
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Көңіл-күй ескеру принципi

Көңіл-күй ескеру принципi бала табиғатының дамуы мен 
оның iс-əрекетiне байланысты туындайды. Ұнамды көңіл-
күйден адам жаны нəр алады, ой өрiсi сəуелелене түседi, оқу 
жеңiл, жылдам жəне жағымды сезiммен қабылданады. Егер 
оқушының кiтап оқуға зауқы болмаса, оны ауыр да азапты еңбек 
сипатында қабылдаса, одан табысты нəтиже күтудің өзi бо-
лымсыз iс. Сондықтан да оқу алдында баланың ұнамды көңіл-
күйiн көтерiп, оны қуанышты оқиға ретiнде қабылданатын дəрiс 
жұмысына дайындау қажет. Ұнамды қатынас болмаған жерде 
оқу үдерісi өз ықпалының жартысын жояды. Ықыласы болмаған 
адамды оқыту – бос əурешiлiк. Көңілiн қорқыныш, өшпендiлiк, 
жеккөрушiлiк жайлаған баланы оқыту оның санасына шынайы 
болмыс деректерiн зорлап ендiрумен бiрдей. Мұндай жолмен 
қабылданған бiлiм ұзаққа бармай ұмытылады, одан келер пай-
да болымсыз. Сондықтан педагогтар бар шеберлiгiн қосып, 
мектептегі оқу еңбегi мен бiлiм тартымдылығын көтеруге ат са-
лысады. Олар бала елiктегендей ғажайып кейiп, перiлерден бiрде 
кем болмаған ұлағатты тұлға бейнесiн жасайды. Бала жанын 
сенiм шуағымен жылытып, оның алғашқы қадамдарына қолдау 
көрсетедi. Мектеп өмiрiн мұғалiмдер жарқын да қызықты iстер, 
оқиғалармен толтырып отырса, олардың бəрi балалық шақтың 
балдəуренi секiлдi оқушы есiнде ұзаққа сақталады. Оқудың 
көңіл-күй принципiнің талаптары осы. Ал бұл талаптарды iске 
асыруда мұғалiмнің мiндеттерi:

– Əр сабаққа дайындалу барысында оқушылардың ұнамды 
көңіл-күйiн қалыптастыру мен қолдау жолдарын ойластыру. 
Алдағы оқу жұмысы неғұрлым зерiктiргендей əрқилы болса, оқу 
материалы неғұрлым құрғақ əрi абстракт келсе, ұнамды көңіл-
күйдің болуына пайда етудің мүмкіндiктерiн iздестiрiп бағу.

– Сынып босағасын көңіл жадыратар кейiппен аттап, ба-
лалармен əзiлдесе, оларды жiгерлендiретiндей сөз тауып, 
сабақты бастау.

– Демократиялық қарым-қатынас мəнерін ғана ұстану.
– Балалар болмысына, олардың iстерiне қызыға қатынас жа-

сап, араласып бару.
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– Сыныпта қапелiнде болып қалатын дау-дамайды əрқа шан 
са бырлы, айқайсыз, тұрпайы жəне намысқа тиер сөздерсiз шешу.

– Күдер үзгендей əрi қиын жағдайлардан шығу үшiн орайы 
келген əзiл-қалжыңды пайдалану. 

– Сабақтың əсем, бейнелi, көңілдi өткiзiлуi үшiн оқу əрекетін 
танымдық ойындар, жарыстар, конкурстар мен сайыстарға тол-
тыра жүргізу.

– Кiшi оқушының ойлауын оның сезiмдерi мен толғаныста-
рынан ажыратпау: оқу-тəрбие үдерісінің эмоционал көрiктi 
болу қа жеттiгi – бала ойының даму заңдылықтарынан туын-
даған талап.

– Əрдайымғы көңіл-күй көтеретiндей сəттерден ұнамды 
қалыпта өтетiн тұрақты кейiп жағдайларына өту.

– Оқу материалдары, оқу əдістерi мен танымдық еңбек 
ұйым дастыру формаларының ұнамды көңіл-күй молшылы  ғын 
пайдалану.

– Оқушыларды жаңа материалды жарқын көңілмен қабыл-
дауға дайындау.

– Қызығушылыққа кедергi болар жəйттерден сақтаныңыз, 
ол үшін жаттанды материалдарды кемiтуге, құрғақ сөзді жұ-
мыстарды қысқартуға, сабақ қарқынын бəсеңдетуге, жұмыс 
ұйымдастырудағы келеңсiздiктерге, мадақтау мен бағалауда бiр 
формаға танылып қалмауға, бала толғаныстарының еленбеуiне 
жол бермеңіз.

– Балалардың шынайы табыс толғанысын басынан кешiп, 
оның нəтижелерiмен қуантудың қамын жасау.

– Жақсы орындалған жұмыстан алған қанағат сезiмiн бекiту.
– Қатынас тiлiнің шабытты, бейнелеу мəнерлiлiгi, сөз 

көркемдiгi, əсемдiгi мен тазалығына мəн берiп, қадағалау.
– Тосын, елiктiргендей тəсiлдермен балаларды оқу тапсыр-

маларына қызықтырып, олардың көңіл көтеріңкiлiгiн қам-
тамасыз ету.

– Мүмкін болғанынша дəрiстер мен сыныптан тыс сабақ-
тарды табиғат аясында өткiзу.

– Сабақ барысында, сыныптан тыс оқу жұмыстарында 
жағымды көңіл-күй шарттарын жасау үшiн əн-күйді пайдалану.
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Теория мен тəжірибені байланыстыру принципi

Бұл принциптің негiзiне дəстүрлі философияның ақиқат пен 
танымдық қызметінің дерек көзi – тұрмыс жəне іс-əрекет екен-
дi гi туралы тұжырымы алынған. Орынды ұйымдастырылған 
тəрбие əрқашан өмiрдің өзінен тəжірибемен бастау алып, оны-
мен тығыз байланыста болады, сонымен өсiп келе жатқан 
əулеттi, белсендi тiршiлiк қамына дайындайды. Оқудың өмiр-
мен, теорияның тəжірибемен тығыз байланысты болуы оқу 
мазмұнына, оқу-тəрбие үдерiсiнің келелi ұйымдастырылуы на, 
оқудың тиiмдi формалары мен əдістерiн пайдалануға, еңбек пен 
политехникалық дайындыққа бөлiнген уақытқа, сонымен бiрге 
оқушылардың жас ерекшелiктерiне тəуелдi келедi.

Оқудың өмiрмен ұштастық принципiн iске асыру негiзi 
– теориялық тұжырымдар мен озат мектеп ұжымдары ның 
тəжiрибесiнен туындайды. Осыған байланысты мұғалiмнің 
атқаратын мiндеттерi:

– Мектепте игерiлетiн бiлiмдердің қажеттiгiн оларды 
қоғамдық-тарихи үдеріспен байланыстыра, оқушыларды сендiре, 
дəлелдеу. Оқу желісін бiлiмнің, оған қоса мектепте алатын 
құндылықтарының өмiрлiк қажеттi дүние болатынын түсiнiп, 
сезетiндей дəрежеде алып барыңыз.

– Тұрмыс қажеттерiнен – бiлiмге, бiлiмнен өмiр қажеттiгiне 
өте отырып, баланы «бiлiм – бұл бай, қуатты тiршiлiк көзі» қағи-
дасымен тəрбиелеңiз.

– Балаларға қазiргi заманның жаңа технологиялары, өндiрiстiк 
қатынастары, озат еңбек əдістерi жөнiнде əңгімелеуге бiрде 
жалықпаңыз.

– Оқушыларды өз бiлiмдерiн тəжірибеде тексерiп, қолдануға 
табандылықпен үйретіңiз. Қоршаған дүниенi бiлiм көзi жəне сол 
бiлiмдi қолдану саласы ретiнде пайдаланыңыз.

– Өз жұмысының өмiрлiк маңызын оқушыға түсiндiрiп бере 
алмайтын бiрде-бiр мұғалiм сабақ бермеуі тиiс.

– Мектеп пен өндiрiс орындарының байланысын пай даланы-
ңыз. Оқушылардың өндiрiс өкiлдерiмен қатынас-тарын оқу-тəр-
бие жұмыстарының жалғасына айналдырыңыз, бұл үшiн «оқу 
пəнi – өндiрiс» байланысын ептiлiкпен бағдар лап, қадағалаңыз.
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– Оқушылармен бiрге «тұрмыстық қажет» сипатындағы мə-
селелер мен жаттығулар түзiп, оларды сабақ материалы мен 
байланыстыра шешуге дағдыландырыңыз. Оқулықты балалар 
өмiрiмен ажыралмас бiрлiктегi қоршаған болмыс деректерi мен 
толықтырып баруды ұмытпаңыз.

– Оқуды ауыл, қала, обылыс, республиканың нақты бола шақ 
даму жағдаяттарымен ұштастырыңыз. Аймақтың келешек да-
муына орай кəсiби бағдарлау жұмыстарын өткiзiп барыңыз.

– Мəселелi iзденiс жəне зерттеу тапсырыстары теорияны 
тұрмыспен байланыстырудың таптырмас құралы. Оларды əрқи-
лы жолдармен пайдалануға тырысыңыз.

– Балаларды еңбекке, қоғамдық жəне жеке меншiкке сана-
лы да ұнамды қатынас жасауға баули отырып, мұндай қаты нас 
үлгiсiн өз бойыңыздан көрсете бiліңiз.

– Қоғамдық пайдалы жəне өндiрiстiк еңбектi оқушылардың 
дербес бақылаулары мен ой толғаныстарына ұштастырып, ба ла-
лардың дүние болмысын тануға деген құштарлығын өршi  тiп, 
оларды көп бiлуге, түсiнiксiздер əлемiн ашуға ынтықтырыңыз.

– Оқушылардың қоғамдық пайдалы еңбегiн оқу жəне тəрбие 
мақсаттарына бағындыруды ұмытпаңыз. 

– Оқу үдерісiне еңбектi ғылыми ұйымдастыру (НОТ) 
принциптерiн енгiзiп барыңыз. Балаларға еңбектi ғылыми тұр-
ғыдан алып барудың теориясы мен тəжірибесін игертiп, оның 
өнiмдi де үнемдi əдістерiмен қарулануына көмектесіңiз, өз iс-
əрекетiн жоспарлау мен сараптауға үйретіңiз.

– Оқушылардың бiртектi нақты қызметтегi табыстарын да-
мыта түсіңiз əрi бекiтіңiз, оны басқа əрекет түрлерін орындау-
ға, пайдалануға дағдыландырыңыз. Ұсақ-түйек табыстар дан тұ-
рақ ты ауқымды жетiстiктерге ерiсудің жолдарын көрсетіңiз.

– Балаларда өз нəтижелерiн ұдайы жақсартып баруға ұмты-
лыс тəрбиелеңiз, олардың сайыскерлiк қабiлетiн дамыта түсіңiз.

– Оқушылардың ақыл-ой əрекетiн бiлiмнің 80-85% игеруге 
жəрдемiн тигiзетiн iстермен байланыстыруға тырысыңыз.

– Балалардың қандай да бiр нəрселердi жетiлдiру, жаңалау 
жəне өзгерiске келтiру ықылас-ынталарына қолдау көрсетіңiз, 
жағдайлар болып жатса, жас өнертапқыштар жарыстарын өт-
кiзiп барыңыз.
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– Оқушыларды алғашқыда өздерi қалаған ғылым, техника, 
өнер салаларында өзбетiнше бiлiм игеруге ынталандырыңыз; 
оқудың тұрмыспен байланысын өзiндiк бiлiмденудің көзi 
ретiнде пайдаланыңыз.

Бiз дидактикалық принциптердi қарастырып, олардың iске асу 
ерекшелiктерiн əңгіме арқауы еттiк. Қорытындылай келе, айта-
рымыз: принциптер əрқашан белгiлi жүйеде, бiр уақытта, тығыз 
байланысқан күйде iс-əрекетте кешенді, түрде жүзеге асып бара-
ды. Оларды кезекпен немесе бiрiнің орындалуымен екiншiсiне 
тiзбектi өте, пайдалану мүмкін емес. Принциптер арасында ба-
сты не екiншi дəрежелiсi болмайды, əңгіме тек олардан туындай-
тын талаптардың ауқымдылығы мен жалқылық дəрежесi жөнiнде 
болуы мүмкін. Барша принциптер өзара тығыз ұштасқан, 
сондықтан бiрiнің талаптары, екiншi бiр принцип талаптарымен 
мəндiк жақындыққа түсiп жатады. Олардың бəрiнің де қызметi 
– бағыттау, оқудың сапалы нəтижелерiне жетудің жолдарын 
көрсету. Бiлiмдендiру iсiн гуманизациялаудың мəнi – баланың 
тəн-дене жəне ақыл-ес мүмкіндiктерiн сақтау жəне дамыта түсу. 
Сондықтан оқу еңбегiнің нəтижесi оған жұмсалған оқушы күш-
қуатының деңгейiмен салыстырылып, бағаланады. Принцип-
тер баланың табиғи жəне əлеуметтiк мүмкіндiктерiн, күш са-
лаулары мен еңбек нəтижелерiн қалыпты мөлшерлеп отырады, 
егер қандай да себептермен ауытқуға түспесе, олар арасындағы 
теңдiктің сақталғаны.

Өзіңiздi тексеріңiз

1. Оқу принциптерi деген не?
2. Оқу ережелерi деген не?
3. Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский жəне т.б. қандай принцип-

тер негiзiн ұстанды?
4. Табиғи сəйкестiк принципiнің мəнi қандай?
5. Жалпы танылған принциптер жүйесi қандай?
6. Саналылық жəне белсендiлiк принципiнің мəнi неде? Оны 

iске асыру ережелерiн атаңыз.
7. Көрнекiлiк принципiнің мəнi қандай?
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8. Жүйелiлiк пен бiрiздiлiк принциптерiнің мəнiн қалай түсi-
несiз? Оларды iске асыру жолдарын атаңыз?

9. Берiктiк принципiнің мəнi не? Оны қалай қолдану мүмкін?
10. Түсiнiктiлiк принципi деген не? Оның қандай ережелерiн 

бiлесiз?
11. Ғылымилық принципiнің қажеттiгi қандай? Оның қандай 

ережелерi бар?
12. Көңіл-күй, сезiмдiк принципi деген не? Оның орындалуы 

қандай ережелермен байланысты?
13. Теорияның тəжірибемен байланыстылығы принципi нің 

ма ңызы неде? Ережелерiн атаңыз.
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8-ТАРАУ

БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕГІ ОҚУ ƏДIСТЕРI

Жоспар:

Əдiстер жөнiнде түсiнiк
Əдiстер топтасуы

Ауызекi əдістер
Кiтаппен жұмыс
Көрнекi əдістер

Тəжірибелік əдістер
Өзiндiк жұмыс

Əдiстердi таңдау

Тiрек конспект-сөздік

Оқу əдістерi (методы обучения) – 1. Көзделген оқу мақсатын 
iске асыруға бағышталған мұғалiм мен оқушы арасындағы рет-
тестiрiлген кəсiби педагогикалық қатынас-байланыс əрекет терi.     
2. Сауат ашу, бiлiм игеру жолдары мен тəсiлдерiнің жиынтығы.

Оқу тəсiлдерi (приемы обучения) – əдістің құрамдас элементi, 
əдістi iске асырудағы жеке қадам, бiр мiндеттiк оқу əрекетi.

Оқу құрал-жабдықтары (средства обучения) – 1. Əрқилы 
əре кет түрлері (ойын, оқу, еңбек жəне т.б.). 2. Оқу үдерiсiнде 
қол данылатын материалдық жə не рухани дүние (көрнекi құрал-
дар, тарихи, көркем жəне ғылыми-бұқаралық əдебиеттер, су-
рет жə не əн-күй өнер туындылары, техникалық оқу құралдары, 
бұқаралық ақпарат құралдары жəне т.б.).

Əдiстер қызметi (функции методов) – 1. Сауат ашу, бiлiм игер -
ту (обучающая). 2. Ынталандыру – елiктiру (мотивационная).       
3. Дамыту (развивающая). 4. Тəрбиелеу (воспитательная). 5. ұйым  -
дастыру (организационная).
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Оқу танымдық iс-əрекеттердi ұйымдастыру əдістерi:                
1) Ауыз ша айтып беру (словесные); 2) көрнекiлiк (наглядные) 
жə не іс-əрекеттік; 3) қайта жаңғырту (репродуктивные) жəне 
мəселелi iзденiс; 4) индуктивтi жəне дедуктивтi.

Оқу танымдық iс-əрекеттерге ынталандыру (стимулиро-
вание) жəне елiктiру əдістерi; 1) танымдық ойындар; 2) оқу 
пiкiр-таластар (дискуссии) жəне т.б.

Оқу барысындағы бақылау (контроль) əдістерi: 1) ауыз ша; 
2) жазбаша; 3) зертханалық (лабораторный); 4) өзiндiк бақы лау 
(самоконтроль).

Оқу үдерiсiндегi жалпы əдістер жүйесi:
– сана қалыптастыру əдістерi – əңгімелеу (рассказ), 

түсiндiру (объяснение), сұхбат (беседа), дəрiсбаян (лекция), 
пiкiр-талас (дискуссии), кiтаппен жұмыс, үлгi-өнеге.

– оқу iс-əрекеттерiн ұйымдастыру жəне қоғамдық қажет 
қылық-əрекет қалыптастыру əдістерi – жаттықтыру (упраж-
нение), дағдыландыру (приучение), оқу-тəрбиелiк жағдай лар 
(си  туа ции) түзу, педагогикалық талап, нұсқау (инструк таж), 
көрнекiлеу (иллюстрация), көрсету (демонстрация), зерт хана лық 
жұмыстар, қайта жаңғырту (репродуктивные), мəселелi iзденiс, 
индуктивтi, дедуктивтi.

– ынталандыру жəне елiктiру əдістерi – жарыс, танымдық 
ойындар, пiкiр-таластар, сезiмдiк əсер ету, мадақтау, жазалау 
жəне т.б.

– бақылау əдістерi – арнайы оқу-бiлiм деңгейiн нақтамалау 
(диагностирование), ауызша жəне жазба сауалнама (опрос), 
тек серiс жəне зертханалық жұмыстар, компьютерлік бақылау, 
өзiндiк тексерiстер жəне т.б.

– əңгімелеп беру (рассказ) – сипаттама не баяндау форма-
сында берiлетiн деректi материалдың бiрiздi ұсынылуы.

Сұхбат (беседа) – оқу-тəрбие үдерiсiнің барша кезеңдерiн  де 
қолданылатын оқушы мен педагог арасында сұрақ-жауап фор-
масында өтетiн белсендi iс-əрекет байланысы.

Түсiндiру (объяснение) – қандай да тұжырымдардың (заң, 
принцип, ереже жəне т.б.) анық та нық игерiлуiн қамтамасыз 
ету үшiн қолданылатын дидактикалық əрекет.
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Дəрiсбаян (лекция) – ғылыми танымы мол, теориялық қо ры-
туларға бағышталған көлемдi материалдарды ұсыну үшiн қол-
данылатын əдіс.

Оқу пiкiр-таластары, сөз-жарыс (дискуссии, диспуты) – 
оқу шылардың танымдық əрi əлеуметтiк белсендiлiгiн көтеру 
үшiн қолданылатын əдіс түрі.

Жаттығу əдістерi – материалды игеру немесе игерiлгендi 
жетiлдiре түсу үшiн жоспарлы ұйымдастырылған арнайы 
қайталау əрекеттерi, əдістiк жаттығулар түрі: 1) ауызекi жаттығу 
– тiл мəдениетi мен қисынды ойлау, оқушылардың таным дық 
мүмкіндiгiн дамыту; 2) жазба жаттығулар – стилистикалық, грам-
матикалық, орфографиялық диктанттар, шығарма, конспекттер 
жəне т.б.; 3) зертхана – тəжірибелік жаттығулар – құрал-жаб-
дықтарды қолдану ептiлiктерiн дамыту үшiн қажет; 4) өндiрiс 
– еңбектiк жаттығулар – оқу не өндiрiстiк сипаттағы арнайы 
дайындалған еңбектiк əрекеттер жүйесi.

Дидактикалық ойын – шындыққа жанасқандай ар-
найы ұйымдастырылған, шешiмi табылуы қажет оқу, таным 
мəселелерiмен байланысты жағдайлар (ситуации).

Түсiндiрме-көрнекi (объяснительно-иллюстративный) əдіс 
– əртүрлі жолдармен мұғалiм дайын ақпараттарды ұсы на ды, 
ал оқушылар сол мəлiметтердi қабылдайды, түсiнедi, есiнде 
қалдырады.

Қайта жаңғырту (репродуктивный) əдістемесi – мұға-
лiм тапсырысы бойынша iс-əрекет тəсiлi қайта тiктелiп, қол-
данымға түседi.

Мəселелi баяндау (изложение) əдісi – мұғалiм өзіне – өзi 
мəселе белгiлей отырып, оны шешiп барады; оқушылар мұғалiм 
əрекетiнен мəселенің шешiлу қисынын, жолдары мен тəсiлдерiн 
байқастыра, материалды игередi.

Эвристикалық (шығармашыл) əдіс – оқытушы тапсырма 
құрастырады, оны шешiлуi тиiс майда бөлiктерге жiктейдi, 
оқушылар осы бөлiктердi, мəселелердi өз бетiнше қадамдап 
шешумен, бүтiн материалдың мəн мағынасын топшылайды, 
қорытындылайды.
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Оқу əдістерiн таңдау себептерi: 1) əдістерге орайлас заң ды-
лық тар мен принциптер; 2) пəн, тақырып мазмұны; 3) оқу мақ-
саты мен мiндеттерi; 4) шəкiрттердің оқу мүмкіндiктерi; 5) жал-
пы жағдайлар мен шарттар; 6) мұғалiм мен мектеп мүмкіндiктерi.

«Ол (мұғалiм) кiммен жұмыс iстеп болып 
отырғанын еш уақытта да ұмытпауы 

керек… егер балалар бiрдеңенi түсiнбейтiн 
болса, онда оқытушы оларды кiнəламауға 

тиiс. Ол балалармен сөйлескенде ашуланбай, 
жұмсақ сөйлеу, шыдамдылық етуi керек, 

əрбiр нəрсенi де ықыласпен түсiнiктi етiп, 
түсiндiру керек, екi ұшты астарлы сөз, 
орынсыз терминдердi қолданбау керек». 

 Ы. Алтынсарин

Əдiстер жөнiнде түсiнiк

Бар мүмкіндiктерi мен əлi бекiмеген күш-қуатын орынды 
пайдалана отырып, өз жасына сай бiлiм, ептiлiк, ойлау мен iс-
əрекеттер тəсiлдерiн мүмкіндiгi болған дəрежеге жеткiзе игер-
ту үшiн кiшi мектеп жасындағы балаларды қалай оқыту қажет? 
Бұл дидактикалық сұрақ – мəңгі, ал оның жауабы бiздi əдістер 
категориясымен қауыштырады. Оқу əдісi – бұл көзделген оқу 
мақсатына бағытталып, қажеттi ретке келтiрiлген педагог 
жəне оқушы əрекеттерi. Оқу əдістерi (дидактикалық əдістер) 
сауаттандыру, бiлiм игеру мəселелерiнің шешiлу жолдары мен 
тəсiлдер бiрлiгiн аңдатады. Оқу əрдайым – бiрлiктi iс. Осыдан, 
педагогке байланысты оқыту əдістерi ажыратылады, ал оқушыға 
байланысты оқып-үйрену əдістерi жөнiнде сөз қозғаған дұрыс. 
Егер əңгіме мұғалiм мен шəкiрт арасындағы бiр акттi жұмыс 
ретiнде болса, ол жағдайда оқу əдістерi дараланады.

Əдiстер құрамында тəсiлдер өз алдына қарастырылады. Тə-
сiл – əдіс элементi, оның құрамды бөлшегi, əдістi iске асыру да  ғы 
бiр əрекет – қадам. Əдiстердің iске асуы – əр бiрi дара əрекет тiк 
мағынаға ие болған осы тəсiлдер жиынтығынан.
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Əр əдіс екi қырымен көрiнедi: объектив – əдістің мұғалiмге 
тəуелсіз тарапы, субъектив – тiкелей мұғалiмге байланысты 
тарапы. Мысалы, оқу əдісi ретiнде мұғалiм əңгімесi жалпы 
əңгімелеп беру мен барша мұғалiмдерге тəн ортақ қасиеттерге 
ие. Мұндай жалпылық, ортақтың – əдістің объектив сипатынан. 
Алайда əңгімелеу əдісi нақты педагог орындауында əрқашанда 
қайталанбас ерекшелiктерiмен көзге түседi. Бұл осы əдіске 
мұғалiм тұлғасы арқылы өткен субъектив сипат, өң. Əдiстің 
тұрақты, баршаға ортақ шынайы сипатының болуынан дидак-
тер көп жағдайларда тиiмдi болар əдістер теориясы мен оқудың 
тəжірибелік жолдарын көрсетiп отырады, сонымен бiрге əдістердi 
қисынды таңдау мен оңтайластыру мəселелерiн табысты шешу-
ге көмектеседi. Əдiстер аумағында, əсiресе педагогтың жеке 
шығармашылығы, дара шеберлiгi байқалады, сондықтан да оқу 
əдістерi қашанда да жоғары педагогикалық өнер саласы ретiнде 
қабылданған, қабылдана бермек.

Оқу əдістерiнің орындайтын қызметтерi мол. Олар арасын-
да бастылары: оқыту, сеп-түрткілiк (мотивационная), дамыту, 
тəрбиелiк, ұйымдастырушылық, яғни əдістер жəрдемiнде мұ-
ғалiм оқытумен ғана шектелмей, балаларды оқуға ынталандыра-
ды, оларға тəрбиелiк ықпал жасайды, оқу-тəрбие үдерісін ұйым-
дастыруға əсер етедi.

Сонымен, оқу əдісi – көзделген мақсатқа жету жолы. Оқу əдіс-
терi жеке əрекет – тəсiлдерден құралады. Əдiстер шынайы жəне 
субъектив қырларымен байқалады. Əдiске қандай да өзгерiстер 
енген тұста педагог шығармашылығы көрiнiс бередi.

Əдiстердi топтастыру

Оқу мақсатына жетудің жолдары көп, мұғалiм олар арасы-
нан қалағанын таңдауы мүмкін, бiрақ ол əрқашан ең тиiмдiсiн 
алғанды жөн көредi. Таңдастыруды жеңiлдету үшiн əдістердi 
тиiмдiлiгiне орай салыстыра бiлу қажет. Ал салыстыру үшiн сол 
əдістердi топтастырып, санын шығарып алу керек. Мұндайда оқу 
əдістерiн реттестiруде жəрдемге келетiн iс – классификациялау, 
яғни ғылыми сəйкестiгiне орай топтастыру.
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Алғашқы топтастырулар мұғалiм мен оқушының сабақта 
орындайтын жұмыстарының көзге түсетiн тараптарына байла-
ныс ты жүргізілген. Оқушылар дəрiсте тыңдайды, оқи ды, жа-
уап бередi, мəселелер шешедi, жазады жəне т.б. Осы əрекет-
тер ге орай оқу, жазу жəне т.б. əдістер бөлiнген. Тез арада бұл 
клас сификацияның оқу-тəрбие үдерісiне тигiзетiн пайдасы ның 
шамалы екендiгi байқалды. Ендi əдістердің мəндiк қырларын 
негiзге алып, салыстыру мен таңдастыруға көмектесетiн топ-
тастырудың жаңа негiздерiн iздестiруге тура келдi. Əдiстің қай 
белгiсi, қандай тарапы негiзге алынуына тəуелдi топтастыру 
iсiнің жаңа түрлері ғылымға ендi. Əдiс – көп қырлы категория. 
Солардың əрбiрiн ескерумен əдістер жүйеге келтiрiледi. Ал 
мұндай жолмен реттес тiрiлген əдістер топтасуы қазiргi заман 
педагогикасында орасан көп. 

Солар арасынан бүгiнгi күнде ғылыми негiздемесi мейлiн ше 
нақтыланған оқу əдістерi топтарын қарастырайық.

1. Құрамындағы əдістердің ортақ белгiсiне негiзделiп, 
бiлiм деректерi бойынша жүргізілген топтастыру. Бiлiмдiк 
негiздер үш топқа бөлiнедi: тəжірибе, көрнекiлiк, сөз. Мəдени 
iлгерiлеу барысында бұларға жəне бiр қосылғаны – кiтап, ал 
соңғы он жылдықтарда күштi қағазсыз ақпарат дерегi – бейне-
компьютерлi жүйе елеулi орын иелеуде.

Бұл топтасу ауқымында бес жалпы əдістер тобы көрiнген: 
тəжірибелік, көрнекiлiк, ауызекi, кiтаппен жұмыс, бейнета-
спа əдісi. Бұлардың əрбiрi түрлі өзгерiстер формасында болуы 
ықтимал.

Бiлiм деректерiне негiзделген оқу əдістерi
Тəжірибелік Көрнекiлiк Ауызекi Кiтаппен 

 жұмыс
Бейнетаспа
əдісi

Тəжiрибе, 
жаттығу, 
оқу-өндiрiс 
еңбегi, 
дидак-
тикалық 
ойындар

Суреттер, 
көрнекi 
заттар, 
оқушылар 
бақылауы

Түсiндiру, 
ұқтыру, 
əңгіме-
лесу, 
сұхбат 
көрсетпе

Оқу, зерттеу, 
көзден 
өткеру, 
баяндау, 
жоспарлау

Көзден 
өткеру, оқыту, 
«электрон 
мұғалiм» 
бақы-
лауындағы 
жаттығулар, 
бақылау
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2. Орындайтын қызметi негiзге дидактикалық мақса тына 
орай жүргізілген топтастыру. Мұнда жалпы белгi ретiнде сабақ 
барысы жəне оның əрбiрiндегi мақсатты iске асыруды көздеген 
бiрiздi кезеңдер алынған. Осы сипатына орай келесi əдістер 
бөлiнген: а) бiлiм игеру; б) ептiлiктер мен дағдылар қалыптастыру; 
в) бiлiмдердi қолдану; г) шығармашыл iс-əрекеттер; д) бекiту;       
е) бiлiм, ептiлiк жəне дағдыларды бақылау, тексеру.

3. Танымдық iс-əрекеттер сипатына орайластырылған топ-
тастыру. Танымдық iс-əрекет типi – бұл мұғалiм ұсынған жоба 
– оқыған баланың жетiскен оқу жұмыстарын орындауда ғы 
дербестiк деңгейi. Бұл топта төмендегiдей əдістер ажыралады:

– түсiндiрме – көрнекi (ақпараттық – iштей түсiну) əдісi;
– қайта жаңғырту (репродуктив) əдісi;
– мəселелi баяндау əдісi; 
– ішінара iзденiс (эвристикалық) əдісi;
– зерттеу əдісi.
Егер, мысалға, мұғалiм ұйымдастырған танымдық iс-

əрекет дайын бiлiмдердi жаттап алуды көздеп, кейiн олар ды 
қалтқысыз, кейде тiптi түсiнбестен, қайта жаңғыртуды көз десе, 
ойлау белсендiлiгiнің ең төменгi деңгейiне сай оқудың қайта 
жаңғырту (репродуктив) əдісiнің iске қосылғаны. Жоғары лау 
ой толғастыру əрекетi iске қосылып, қажеттi бiлiмдер оқушы-
ның өз танымдық еңбегiнің нəтижесiнде игерiлсе, оқу үдерісiне 
ішінара iзденiс немесе эвристикалық əдістің не одан да жоғары 
сипаттағы оқудың зерттеу əдісiнің қолданылғаны.

Бастауыш мектепте толыққанды мəселелi, эвристикалық, 
сонымен бiрге əсiресе зерттеу əдістерiнің кең қолданылуы 
қиындау, дегенмен бұл жағдай бастапқы оқу үдерiсiнде де кең 
етек жаюда. Бұл топтағы əдістердің мұғалiм үшiн маңыздылығы 
оның балаларды ой толғастыруға баулып, бiлiм жинақтауға 
үйретуде қолайлы болуынан. Тұлғаға бағытталған оқуды iске 
асыруда мұндай принциптi ұстану – бастауыш мектеп тəрбиесi 
нəтижелiлігiнің кепiлi.

Бастауыш мектепте кең қолданылып жүрген ақпарат-
ты-көр некiлiк əдісiнің мəнi оның келесi өзiндiк белгiлерiнен 
көрiнедi: а) бiлiм оқушыға «дайын» күйiнде ұсынылады;                  
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б) əртүрлі тəсiл дермен мұ ғалiм оларды қабылдауға көмек-
теседi; в) бiлiм iштей қабыл данып (рецепция), түсiнiмге келедi 
де оқушы жадында бекiтiледi.

Қабылдау барысында барша ақпарат көздерi (сөз, көрне кi-
лiк жəне т.б.) пайдаланылады, ақпарат мазмұны бала санасына 
индуктив не дедуктив қисынды жолдарымен жеткiзiледi. Педа-
гогтың басқарушылық қызметi бiлiм қабылдату мiндетiмен 
шектеледi.

Репродуктив, яғни қайта жаңғырту əдісiнде келесi белгi-
лер көзге түседi: а) бұл əдісте де бiлiм оқушыға «дайын» 
күйiн де ұсынылады; б) мұғалiм бiлiм мазмұнын хабарлап қана 
қой ма стан, оны жан-жақты түсiндiредi; в) оқушылар бiлiмдi 
саналы иге редi, түсiнедi əрi есiнде қалдырады. Игерiлгендiк тің 
бел гiсi – бiлiм дi қалтықсыз дұрыс қайта айтып не жазып бере 
алу; г) игерiлгеннің қажеттi деңгейдегi бекiмi бiлiмдi көп мəр те 
қайталап жаттау жолымен iске асады.

Түсiндiрме-көрнекiлiк əдістегiдей бұл əдістің де аса үлкен 
артықшылығы – оның үнемдiлiгiнде (экономность), яғни қажет-
тi бiлiм мен ептiлiктер ауқымы аз уақыт iшiнде еленбес күш-
қуат жұмсаумен игерiледi. Көп мəрте қайталаулар мүмкіндiгiнен 
игерiлген бiлiмдер бекiмi анағұрлым жоғары болары сөзсiз.

Мəселелi баяндау əдісi жаттанды орындау тəсiлi мен 
шығармашыл iс-əрекет арасындағы өтпелi саты əдісi ретiнде та-
нылады. Бастауыш мектеп оқушылары əлi мəселелi мiндеттердi 
өзбетiнше орындауға қиналады, сондықтан да мұғалiм мəселенi 
шешудің басынан ақырына дейiнгi жолын баяндап, түсiндiредi. 
Осыдан мұндай оқу əдісi желісіне шəкiрт еркiн қатыса алма-
са да, ойлау үдерiсiнің бақылаушысы ретiнде ғана сыңай таны-
тып, бiлiм игеру жолында кезiгетiн қиыншылықтарды жеңудің 
оңтайлы əдіс-тəсiлдерiн үйренедi.

Ішінара iзденiс (эвристикалық) əдісiнің мəнi оның келесiдей 
өзiндiк сипаттарынан байқалады: а) балалар бiлiмдi өзбе-
тiнше əрекеттенiп, жинақтауы əрi игеруi қажет; б) мұғалiм бi-
лiм жөнiнде ақпарат бермейдi, оны баяндамайды да, оның мiн-
детi – əрқилы шаралар, құрал-жабдықтар жəрдемiмен жаңа 
бiлiмдердi iздестiре тауып, игеруге үйрету; в) оқушылар мұғалiм 
басшылығында өзбетiнше пiкiр жүргізедi, туындаған танымдық 
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мəселелердi шешедi, мəселелi шарттар түзiп, шешiмiн таба-
ды, талдайды, салыстырады, жалпылайды, қорытынды жасай-
ды жəне т.б., нəтижеде балаларда саналы бекiген бiлiмдер қоры 
қалыптасады.

Əдiстің ішінара iзденiс аталуының себебi – оқушылар күрделi 
оқу мəселеciн өзбетiнше түгелдей бастан аяқ шеше алмайды. 
Осыдан оқу iс-əрекетi «мұғалiм – оқушылар» жəне т.с.с. өрнек 
бойынша дамиды. Бiлiмнің бiр бөлiгiн мұғалiм ұсынса, екiншi-
сiн балалар алдын ала берiлген сұрақтарға жауап бере оты рып не 
мəселелi тапсырмаларды орындау арқылы игерiп барады. Бұл 
əдістің оңтайластырылған бiр түрі эвристикалық (жаңалық 
ашу) əңгіме-сұхбат. 

Оқудың зерттеу əдісi келесi сипаттарымен ерекшеленедi: 
а) мұғалiм оқушылармен бiрге оқу үдерiсiнің нақты бiр кезе ңiн-
де шешiлетiн мəселенi өрнектейдi; б) бiлiм оқушыларға хабар-
ланбайды. Оны оқушылар мəселенi зерттестiру барысында 
əрқилы шешiм баламаларын салыстыру арқылы өзбетiнше та-
быстырып, игередi. Нəтижеге қол жеткiзу шараларын да өздерi 
таңдап, белгiлейдi; в) мұғалiм қызметi – мəселелi мiндеттердi 
iске асыру үдерісiне тиiмдi басқарым жасау; г) оқу жоғары 
жеделдiгiмен сипатталады, көтеріңкi қызығушылық желiсiн-
де жүргізіледi, игерлiген бiлiмдер өз тереңдiгiмен, берiктiгiмен, 
əсерлiлiгiмен ерекшеленедi.

Бiлiмдi шығармашыл жолмен игеру оқудың зерттеу əді-
сiне тəн белгi. Дегенмен, бұл əдістің де өзіне сай кемшiлiк те рi 
бар: мұғалiм мен оқушының көп уақыты мен шектен тыс күш-
қуатын қажет етедi. Зерттеу əдісiн қолдану жоғары деңгей дегi 
педагогикалық мамандануға тəуелдi.

Оқу əдістерiн топтастыру тəсiлдерiнің арасында оқушылар-
дың белсендiлiк дəрежесiне орайластырылған түрлері де бар. 
Осыған байланысты əдістер белсендi жəне енжар болып ажы-
рылады. Дидактикалық мақсаттарды көздеуден оқу əдістерi 
екi топқа бөлiнедi: оқу материалын бастапқы игеру əдістерi 
жəне игерiлген бiлiмдердi жетiлдiру əдістерi. Бірiншi топ-
ты ақпараттық-дамытушы əдістер (ауызекi баян, əңгіме-
сұхбат, кiтаппен жұмыс); оқудың эвристикалық əдістерi 
(эвристикалық əңгіме-сұхбат, зерттеу əдісi) құрайды. Ал екiншi 
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топқа жаттығулар (үлгi бойынша, түсiнiктеме (комментиро-
вание) жаттығу, баламалы – ауыспалы жаттығулар кiредi.

Жалпы өмiр, бiздің əңгімемiзге арқау болып отырған оның бiр 
саласы – педагогикалық үдеріс көп қырлы да көп сырлы, онда 
қолданылатын əдістер мен олардың топтасуы да сан-алуан. Бəрiн 
бiрдей тиiмдi деуге жəне болмайды, қайсысының да өз орны мен 
қолданылуында. Тұрмыс, өндiрiс, педагогика тəжірибесі жа-
санды құрылымдар мен дерексiзденген сұлбалардан əлдеқайда 
бай. Мұғалiмнің күнделiктi оқу-оқыту тəжiрибесiнде оқу 
əдістерiнің тобы өзара ұштасқан байланыста – бiр-бiрiнің орны на 
қолданылады, бiрi екiншiсiн толықтырып, дамытады. 

Сонымен, мұғалiмдердің əдістер түсiнiмi мен олардың 
қолданылуын жеңiлдету үшiн классификация, яғни ғылыми 
топтастыру iсi өте қажет. Əдiстер қырлары мен сырлары ның 
саналуандығынан оларды топтастырудың жолдары да көп. Оқу 
əдістерiн топтаудағы көзделетiн басты мүдде – оқудың сан қилы 
мақсаттарын iске асыруда мұғалiмге қай əдістi қолданудың 
тиiм дi боларын түсiнуге жəрдем беру. Өмiрдің барша жағдайла-
ры на сай келетiн əмбебап əдістер тобын ұсыну мүмкін емес.

Барша əдістер тобы құрамында бiлiмдi ауызекi баяндау 
əдісi орын алған. Олардың арасында еленгендерi: əңгімелеу, 
түсiндiру, ұқтыру, əңгіме-сұхбат, көрсетпе беру. Бұл əдістердің 
қызметi келесiдей: 

– сеп-түрткілiк (мотивационная): жаңа материалды иге-
рудің психологиялық негiзiн қолдау, нақты тақырып өтуде 
оқушылардың танымдық iс-əрекетiне қозғау салу, мəселелi 
шарттар түзу;

– ақпараттық нақты материал мазмұнын ашу, табиғи орта 
мен белгiлi нысанға сипаттама беру, оқиғалар жəне құбылыстар 
жөнiнде мағлұмат жеткiзу, қоршаған орта заттары мен құбы-
лыстары арасындағы себеп-салдарлы байланыстарды ашу;

– тəрбиелiк оқу материалын игеру барысында туындай тын 
əрқилы тəлiмдiк мiндеттердi шешу;

– жалпылау бiлiмдердi белгiлi жүйеге келтiру;
– ұйымдастыру алда орындалатын iс-əрекет тəсiлдерi мен 

жолдарын оқушыларға түсiндiру;
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– бақылау-реттеу керi байланыс орнату, балалардың бiлiм 
игеруi жөнiндегi ақпараттарды алу, қате-олқылықтарды түзету.

Ауызша, сөздік əдістер оқу желiсiнің барша кезеңдерiнде 
қол данымға түседi: жаңа материалды игеруге дайындық кезi н-
де, оны түсiндiру, игеру, қорытындылау жəне пайдалану үдерi-
сiнде қолданылады.

Əңгімелеу – бұл бiрiздi, жүйелi, түсiнiмдi жəне көңіл кө-
теріңкiлiгiмен бiлiм ұсынуда қолданылатын оқу материалын 
монологтық баянмен жеткiзу əдісi. Əңгімелеп беру кiшi мек-
теп жасындағы балаларды оқытуда басқа əдістермен салыстыр-
ғанда жиiрек пайдаланылады. Балаларға аса жарқын да жаңа 
деректер мен оқиғаларды хабарлау үшiн, олардың тiкелей ба-
қылауына келмейтiн құбылыстар жөнiнде ақпарат жеткiзу 
қажеттiгi туындаған жағдайда мұғалiм осы əңгімелеп беру əдісiн 
iске қосады, оқушылардың ойлау əрекетiне, қиялы мен көңіл-
күйiне, олардың ой өрiсiнің кеңеюiне күштi ықпал жасаудың көзi 
де осы əңгімелеу əдісiнде. Кiшi сыныптарда əңгімелеп берудің 
үш түрі танылған: суреттеп беру, көркемдеп əңгімелеу, түсiндi ру. 
Қойылған мақсатқа орай: кiрiспе əңгіме, баян əңгіме, қорытын-
ды əңгіме – болып жiктеледi. Бiрiншiсiнің мiндетi – балалар-
ды жаңа материалды игеруге дайындау; екiншiсiнің мiндетi – 
мазмұнды əңгімелеп жеткiзу, ал үшiншiсi – оқудың нақты бiр 
кезеңiндегi нəтиженi сабасына жеткiзедi.

Сипаттап беру əдісi арқылы мұғалiм шəкiрттерiне зат, 
құбылыс не оқиғаның анық, мəнерлi, көркем өрнегін баяндап 
жеткiзе алады. Бұл əдіс көбiне нақты да деректi материалды 
қабылдау үшiн қолданылғаны жөн, мысалы: табиғаттану дə-
рiстерiнде, қоршаған ортамен таныстыруда, еңбек сабақта рын-
да мұғалiм өсiмдiктер мен жануарлардың сырт көрiнiстерiн, 
табиғат өзгерiстерiн, тау-тас, өзен-көл əсемдiктерiн ж.т.б. бей-
нелеу үшiн.

Көркемдеп əңгімелеу теңеу мен салыстыруларға бай бола 
келiп, бала ес-елесi мен көңіл-күйiн дамытуға бағышталған. Оқу, 
сурет, қоршаған ортамен танысу сабақтарында кең қолданы ла-
ды. Өткендегiлер мазмұны жарқын бейнелi формада əңгімеле нiп, 
балалар сезiмi мен оқиға жəне сол оқиға кейiпкерлерiне деген 
қатынасын қалыптастыру үшiн пайдаланылады.
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Бұл əдістің тиiмдiлiгi ең алдымен педагогтың əңгімелеу ептi-
лiгiне байланысты, сонымен бiрге мұғалiм қолданған сөз дер 
мен сөз тiркестерi оқушыларға неғұрлым түсiнiктi болса, əрi 
олардың даму деңгейiне сай келсе, əдіс тиiмдiлiгi арта түседi. 
Сондықтан əңгіме мазмұны балалардың игерген тəжiрибесiне 
негiзделiп, оның əрi қарай жаңа элементтермен толығып, 
кеңеюiне ықпал тигiзедi. Əңгіменi өздерiне тартым ды, байла-
нысқан, қисынды сөйлеу, сөз-баян құрудың үлгiсi ретiнде қа-
был дап, өз ойын жоғары сауаттылықпен, əрi мəдени дең гей де 
жеткiзуге үйренедi.

Бастауыш мектептегi əңгіме мазмұны тереңнен ойластыры-
лып, əңгіме барысындағы екiншi дəрежелi жағдаяттар (тəтпiш-
теп түсiндiру, майда-шүйдеге көп назар аудару, түсiнiксiз 
сөздердің көп болуы) негiзгi мəн мағынаны көлеңкелемеуi тиiс, 
ал əңгіме əсерiнен туған көңіл шарпуы (эмоция) баланың ақыл-
ой əрекетiне тосқауыл болмағаны жөн. Əңгімелесуге қойыла тын 
басты талаптар: қызықты мазмұн, нақ, бiрiздi баяндау формасы.

Əңгімелесуге дайындық барысында, мұғалiм жоспар бе-
лгiлейдi, қажеттi материалдар жинақтайды, сонымен бiрге 
мақсаттың iске асуында мейлiнше жəрдем беретiндей əдістемелiк 
тəсiлдер таңдастырды. Көбiне салыстыру, теңеу, қорытынды лау ға 
логикалық тəсiлдер қолданылады. Əңгімелеу барысында мазмұн-
дағы басты мəселелерге (оқиға, кейіпкер, iс-əрекеттер ж.т.б.) 
көп көңіл бөлiнiп, балалар назарына сомдалып ұсынылады. 
Мұғалiм əңгімелеуi қысқа уақыт аралығына (5-7 минут) рет-
телiп, тыңдаушылар көңілiне қонғандай, жоғары көңіл-күй 
үйлесiмдiлiгiнде өткенi дұрыс. Балалар зейiндiлiгiн көтеру үшiн 
мұғалiм олардың көңіл кейпiн дөп басып, зейiн тұрақтату шара-
ларын қарастыруы тиiс. Бұл үшiн педагог əн-күй, көрнекiлiктер 
мен көз тартар бұйымдар жəне басқа да оқу əдістерiн (тақтаға 
жазу, əңгіме-сұхбат жəне т.б.) пайдалана, əңгімелеп беру 
жұмысын орындайды.

Əңгімелей түсiндiру əдісi қисынды бiрiздiлiк анықтау, се-
беп-салдарлы байланыстарды ашу, игерiлiп жатқан құ бы-
лыстар немесе принциптер арасындағы тəуелдiлiктердi байқау 
үшiн пайдаланылады. Оқушылар жанында қалуы тиiс əрекет 
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тəсiлдерiнің мəнiн түсiнуде, балаларды əңгіменің ой бағыты 
мен желісінің дамуын сезе бiлуге үйретуде жəне мазмұнның 
аса құнды тұстарын анықтап, есте қалдыруға да осы əңгімелей 
түсiндiру əдісi көп жəрдем бередi.

Түсiндiру – күрделi мəселелердi бiрiздi, қисынды, анық 
əрi жеңiл тiлмен балалар ұғымына жеткiзудің белсендi əдісi. 
Түсiндiру iсi мiндеттi түрде балалар катынасында, олардың 
өз бақылаулары мен тəжiрибе iстерiнің нəтижелерiмен бай-
ланыста жүргізіледi. Бұл əдіс көбiне математика, тiл, еңбек, 
дене шынықтыру, табиғаттану сабақтарында əрекет-қимыл 
ережелерiмен таныстыру мақсатында қолданылады. Түсiндiру 
көрсетпе беру (инструктаж) тəсiлiмен толыға түседi. Мысалы, 
3 – сынып оқушылары өзбетiнше жаттығу орындаудан бұрын 
келесiдей көрсетпе алады: 1) тапсырманы оқып шық; 2) не iстеу 
керектiгiн анықта; 3) ереженi еске түсiр; 4) жаттығуды орында;    
5) ережемен салыстыр.

Бастауыш мектепте қолданылатын түсiндiру əдісiнің қай 
түрі де бiрдей талаптарға жауап беруi тиiс: кiрiспе бөлi мi, 
əрекет өрiстеуi, шарықтау жəне қорыту бөлiктерi. Қысқа да 
нұсқа ұйғарымдар, басты желiге сай қорыту (резюме) – ұтым ды 
түсiндiру жұмыстарынының мiндеттi элементтерi.

Əңгіме-сұхбат. Бұл əдісте мұғалiм өз оқушыларының 
тəжiрибесiне сүйене отырып, сұрақтар жəрдемiмен балалардың 
материалды түсiнуiне көмектеседi, олардың бұрыннан бiл ген-
дерiн нақтылап, тереңдете дамытады. Əңгіме-сұхбат оқудың 
шығармашылық əдістерiнің бiрi ретiнде қабылданған. Оны за-
манында Сократ шеберлiкпен пайдалана бiлген. Сондықтан, 
əңгіме-сұхбат əдісiмен оқушылардың өздерiне жаңалық бол-
ған бiлiмдерге қол жеткiзу жолы Сократтық деп аталған. 
Бұл əдістің басты қызметi – ынталандыру, дегенмен басқа оқу 
қызметтерiн орындаудан тыс қалмайды. Себебi əңгіме-сұхбат 
əдісi басқа əдістермен салыстырғанда өзiнің əмбебаптығы мен 
ерекшеленедi.

Əңгіме-сұхбат – өте белсендi, ынталандыру ықпалы аса 
жоғары оқу əдісi. Белгiлi мақсатқа көзделiп, орынды қойылған 
сұрақтар арқылы мұғалiм балаларды бұрыннан қабылдаған бi-
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лiм дерi мен ептiлiктерiн қайта еске түсiруге ықыластандырады, 
бiлгендерiн қорытып жəне дамыта отырып, өзбетiнше жүргіз ген 
ой толғастырулары, қорытулары мен ұйғарымдары негiзiн де 
жаңа бiлiмдердi игергенiн оқушылар өздерi де байқамай қалады.

Əңгіме-сұхбат – бұл мұғалiм сұрағы мен оқушы жауабынан 
құралған диалог. Екеуара сөз алысу үдерісi оқушы ойын мұғалiм 
ойы iзiмен жетелей отырып, нəтижеде шəкiрттi қадам-қадаммен 
жаңа бiлiм игеруге жақындата түседi.

Əңгіме-сұхбаттың жəне бiр артықшылығы: ойлау белсендiлi-
гiн мейлiнше көтередi, бiлiмдер мен ептiлiктердің игерiлу 
деңгейiн анықтап баруға мүмкіндiк бередi, оқушылардың та-
ным дық күш-қуатына қозғау салады, танымдық əрекетіне дер 
мезетiнде қажеттi басқарым жасаудың жолын ашады. Ал мұндай 
əдістің тəрбиелiк маңызы өз алдына орасан.

Өзге де оқу əдістерiндегiдей, сұхбаттасу барысындағы та -
ным дедуктив не индуктив жолдармен жүргізіледi. Дедук-
тив сұх  бат оқушыларға танымал жалпы ереже, принцип, 
түсiнiктерден басталып, оларды талдау, сарапқа салу арқылы 
жекелеген ұйға рым дар шығарылады. Ал индуктив формада 
жүргізілген сұх бат қа жеке деректер мен түсiнiктер талдауға алы-
нып, əрi оның нəти жесiнде жалпы қорытынды жасалады.

Бастауыш мектепте əңгіме-сұхбат əдісi төмендегiдей жұмыс-
тарды iске асыруда тиiмдi:

– оқушыларды сабақтағы оқу жұмыстарына дайындауда;
– оларды жаңа материалмен байланыстыру барысында;
– игерiлген бiлiмдердi жүйелестiру мен бекiтуде;
– ағымдағы бақылау жəне бiлiм игерiлуiн анықтау үшiн.
Мектеп тəжірибесінде əңгіме-сұхбаттың бiрнеше тобы 

бел гiлi. Атқаратын мiндетi бойынша келесiдей сұхбаттасу 
əдістерi ажыралады: 1) кiрiспе немесе ұйымдастырушы; 2) жаңа 
бiлiмдердi хабарлау; 3) бiрiктiрушi немесе бекiтушi; 4) бақылау-
реттестi рушi. Оқушылардың өзбетiнше дербес оқу əрекеттерiн 
атқаруына орай сұхбат қайта жаңғыртушы (репродуктив) не 
шығармашыл (эврис тикалық) болып бөлiнедi.

Кiрiспе (дайындық) сұхбаттасу əдетте оқу жұмыстарының 
алдынан жүргізіледi. Оның мақсаты – оқушылардың алдағы оқу 
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iстерiн қаншалықты дұрыс түсiнгенiн анықтау, қай жұмысты 
қаншалықты дəрежеде орындай алатынына көз жеткiзу.

Хабарлау сұхбатының формалары: Катехезистiк сұрақ-
жауап күйiнде (жауаптары алдын ала жатталып, сол күйiнде 
қайталап айтып беруге негiзделген); сократтық (жауап оқушы 
тарапынан жұмсақ, ұстазға деген сый-құрмет нышанын сақтау-
мен орындалып, бiрақ шəкiрт өз пiкiрiн, күмəн-қарсылығын 
бiлдiруге құқылы); эвристикалық (оқушы алдына мəселе 
қойылады, оның шешiмiн тауып, жауап беруде оқушы толық 
еркiндiкке ие). Бастауыш мектепте сұхбаттасудың барша түрлері 
қолданылуы мүмкін. Көбiне мұғалiмдердің пайдаланатыны – ба-
лаларды өзбетiнше жұмысқа ынталандырып, өзiнше жаңалық, 
шындық ашуға бағыттайтын сұхбат түрі – бұл эвристикалық əдіс. 
Мұндай əңгімелесу барысында оқушылар бiлiм игеру үшiн өз ой-
толғаныстарына, табиғи күш-қуатына жүгінеді.

Бiрiктiрушi-қорытынды немесе бекiту сұхбаты оқушы-
лардың өткен сабақтарда меңгерген бiлiм, ептiлiктерiн жинақ-
тап, қажеттi жүйеге келтiру үшiн оқу үдерісiне қосылады. 
Ал бақылау-реттеу (тексеру) мақсатты сұхбат қызметi оқу-
шыларға ұсынылған бiлiмдердің қай деңгейде жəне сипатта 
игерiлгендiгiн анықтау жұмыстарымен байланысты. Соны-
мен бiрге бұл əдіс оқушылардың игерген бiлiмдерiн жаңа де-
рек не тұжырымдамалармен толықтыру, дамыту ниетiмен де 
қолданылады.

Өткiзiлген сұхбаттың нəтижелi болуы үшiн мұғалiм тиянақ-
ты дайындық көруi қажет. Бұл үшiн ол сұхбат тақырыбын, оның 
мақсатын дəл анықтап, белгiлейдi; сабақ жоспарын түзедi, көр-
некi құралдар iрiктейдi, сұхбат барысында туындап қалуы мүмкін 
негiзгi жəне қосымша сұрақтарды өрнектеп, оларға жауаптар дай-
ындайды, сұхбат ұйымдастыру мен өткiзудің əдістемесiн ойла-
стырады. Мұндай оқу əдісiн орындауда аса жауапкерлiк мiн  дет 
– дұрыс сұрақ өрнектеп, оны оқушыға қоя бiлу. Сұрақтар тобы-
на қойылатын талаптар: қисынды бiрiздiлiк, өзара байланыс тық, 
өтiлiп жатқан тақырыптың мəн-мағыналарын аша бiлу, бiлiм нің 
жүйелi игерiлуiне жəрдем беру. Мазмұны жəне формасы жағы-
нан сұрақтар оқушылардың бiлiм, жалпы даму жағдайларына 
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сəйкес болуы шарт. Сұрақтар қарапайым болып, қай оқушының 
да түсiнiмiне жеңiл болғаны жөн. Дегенмен, сұрақтар өте жеңiл 
де, шектен тыс ауыр да болмауы тиiс. Бұл екi жағдайда да оқушы 
белсендi ой қызметiне бара алмайды. Бiрiншiсiнде – баланың 
белсендi танымдық қызметке ынтасы болмайды, ал екiншiсiнде 
– оқушы сұрақ мазмұнын түсiнбегендiктен жауап iздеуден 
бас тартады. Сұрақтар дайын жауапқа негiзделмей, өткенде 
игерiлген сабақ материалдарына байланыстырылуы қажет. Мы-
салы, «Сөйлем деген не? Сөйлемнің түрлері қандай?» секiлдi 
сұрақтардан гөрi «Жай сөйлем белгiлерiн сипатта. Сөйлемнің 
бiр түрінен екiншiсiнің айырмашылығын дəлелде» сияқты тап-
сырмалар берiп, оқушыларға «Неге?», «Нелiктен?», «Не себептi?» 
формада келтiрiлген сұрақтар қою тиiмдi келедi. Мүмкін, мұн дай 
сұрақ, тапсырмалар бастауыш сынып оқушылары үшiн қиын дау 
да болар, алайда, оқу мiндетi баланы шығармашыл ой-толға нысқа 
келтiру, шығармашылыққа жетелеу. Осыдан балауса шəкiрт тi 
мəселелi сұрақтарға ерте бастан үйрете берудің зияны болмас. 

Сұхбат басқа əдістермен салыстырғанда жекелеп, жiктеп, 
нақты тұлғаға бағытталған оқуды ұйымдастыруда үлкен мүм-
кіндiк тер ге ие. Балалардың дайындық деңгейiне орай сұрақтар-
ды жiктеумен педагог сыныптағы барша оқушыларды белсендi 
оқу-таным үдерісiне қосу мүмкіндiгiн алады. Сұхбат жаңа мате-
риалды бұрын өтiлгендермен байланыстыра бекiту əрi тексеру-
де өте қолайлы. Сұрақтар жүйесiн түзе отырып, мұғалiм олар-
дың əрқайсысының өзiндiк атқарар қызметiн есiнде сақтағаны 
жөн: кей сұрақтар дерек iздеп, табуға бағытталса, екiншiлерi – 
бұрыннан игерiлген бiлiмдер мен тəжiрибенi қайта жаңғы р-
тып, жарыққа шығару (актуализация) үшiн қажет, үшiншiлерi 
– жаңа байланыстар жасауға көмектессе, төртiншiлерi – бар бiлiм-
дердi жаңа жағдайларда қолдануға ынталандырады, т.с.с. Бар 
бiлiм дер мен ептiлiктердi бақылау жəне олардың қаншалықты 
қа лып тасқанын аңғару үшiн педагог нақтама сұрақтар тобын 
iске қосады.

Оқудың сұрақ-жауап формасын iске асыру жолдарын, яғни 
тех  никасын бiлу – педагог қызметiндегi басты мəселелердің 
бiрi. Əр сұрақ бүкiл сыныптағыларға қойылады. Бiршама ой-
лау мезетiнен соң оқушы жауап беруге шақырылады. Орнында 



221

отырып, «айқаймен» берiлетiн жауаптарға тыйым салған жөн. 
Оқушылардың қателiктi жауаптарын түзетуiне мүмкіндiк бере 
отырып, үлгерiмi төмен балаларды сұрақ-жауапқа көбiрек тар-
тқан орынды. Егер қойылған сұраққа оқушылардың ешбiрi жауап 
бере алмаса, оны қайта өрнектеу не бөлшектеу қажет, қосал қы, 
бағдарлау сұрақтармен жəрдем беру керек. Бала жауап берген 
кезде қиналатын болса, оған «сыбырмен» не тiрек сөз, сөздің бас 
əрiбiн дыбыстап жəрдемдесiп, жалған «бiлгiштiкке» жеткiзу – 
педагогикалық тұрғыдан тiптi де тұрпайы əрекет. 

Əңгіме-сұхбаттың табысты аяқталуы сыныппен орайлы қа рым-
қатынас түзе бiлуге тəуелдi. Мұғалiмнің мiндетi – балалардың 
сұхбатқа белсендi қатысып, сұрақтарды мұқият тыңдап, ой-
лана жауап беруiн қадағалау. Сонымен бiрге оқушыларды өз 
жолдастарының жауаптарын талдауға үйретiп, өз пiкiрле рiн 
бiлдiруге ынталандыру қажет. Əр жауап үлкен зейiндiлiкпен 
қабылданып, бағаланады. Дұрыс жауаптар мадақталады, ал қате 
болғандары – түсiндiрiледi, олқы-кемшiлiктерi толықтырыла-
ды. Дұрыс болмаған жауап қателiктерiн оқушы мүмкіндi гiн ше 
өзi тауып, түзеткенi жөн, ал шəкiрттің мұндай өзiндiк жұмысты 
орындай алмайтынына көз жеткен кезде ғана, жолдастарын 
көмекке шақыруға болады. Мұғалiм рұқсатымен оқушылар 
бiр-бiрiне сұрақ қояды, бiрақ сұрақтар танымдық мəнiн жоғал-
тып, жалған белсендiлiк көрсету үшiн берiле бастаса, мұндай оқу 
жұмысын мұғалiм тыя салғаны орынды.

Əңгімелесу – көп уақыт пен күш-қуат жұмсауды қажет ететiн 
күрделi оқу əдісi екенiн педагогтың естен шығармағаны жөн. 
Бұл үшiн тиiстi жағдайлар мен жоғары деңгейдегi педагогика-
лық шеберлiк те қажет. Сұхбаттасу əдісiн таңдай отырып, 
мұғалiм өз мүмкіндiктерiн, оқушылардың дайындық дəрежесiн 
мұқият өлшестiрiп бiлгенi қажет. Себебi алдын-ала қисынды 
ойласты рылмаған əңгіме «желге ұшып», кейiн оның орнын тол-
тыру əбден қиын болады.

Барша баяндалғандардан туындайтын қорытынды: бас-
тауыш мектеп мұғалiмiнің педагогикалық қызметiнде оқу-
дың ауызе кi əдістерi маңызды орынға ие. Əңгімелеп беру, 
түсiндiру, əсiре се, əңгіме-сұхбат оқу-тəрбие үдерiсiнде саналуан 
қызметтердi iске асыруға мұрындық болады.
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Кiтаппен жұмыс əдісі

Мектеп тəжiрибесiне кiтап енген дəуiрден бастап, оны-
мен жұмыс iстеу аса маңызды оқу əдісiне айналды. Бұл əдістің 
ұтымды тарапы – оқушы қажет материалды өзіне қолайлы жағдай 
мен уақыт мерзiмiнде, қалаған жеделiкте көп қайталап, меңгеруге 
мүмкіндiк алады. Оқу кiтаптары негiзiнде педагогикалық қыз-
меттердің: оқыту, оқу-үйрену, дамыту, тəрбиелеу, ынталандыру, 
бақылау-реттеу (түзету) – бəрiн бiрдей орындауға болады.

Өкiнiшке орай, бастауыш мектепте кiтаппен жұмыс iстеуге 
қажеттi мəн берiлмеуде. Педагогтардың көрнекi-жарқын, əсер-
лi əдістердi əсiрелей көп пайдалануынан сабақтағы кiтап, оны-
мен жұмыс қажетсiз дүниеге айналып, көлеңкеде қалады. Нə-
тиже ашынарлық: балалар аз оқиды, тiптi де оқымайды, оқыса, 
əрiп не буын басын қосып, бiрiктiре алмайды, осыдан оқы  ға-
нын түсiнбейдi. Мұның тауқыметi бастауыш сыныпты бiтi  рiп, 
орта мектепке өткен балалар тағдырына үлкен зиян кел тiруде. 
Ал осыған байланысты барша қиыншылықтарды жеңiп, бала-
ны жасынан ең алдымен кiтап оқуға, онымен жұмыс iстеуге 
үйрету алғашқы оқу тетiгiн ұстаған бастауыш сынып мұға лi  мi нің 
қолында.

Кiтаппен жұмыс оқушылар үшiн өте күрделi қиын оқу əдісi. 
Мектептің парызы балаларды өзбетiнше кiтап пайдалануға 
баулу. Бұл əдістi қолдануға қойылатын басты талаптар: еркiн 
оқып, оқығанды түсiну ептiлiктерiн тəрбиелеу; оқылып жат қан 
материалдың негiзгi мəнiн бөлектей ұға бiлу; оқылғанның өзектi 
тұжырымдарын өрнектеп, жаза бiлу жəне (тiрек-конспекттер) 
түзуге үйрету. Өз бетiнше кiтаппен жұмыс iстеудегi негiзгi 
мақсат – оқу материалымен танысу, жүгіртiп көзден өткiзу, 
жеке бөлiктерiн оқу, нақты қойылған сұрақтарға жауап iздестiру, 
материалды мұқият зерттеп, игеру; мысалдар мен мəселелердi 
шешу, бақылау тестерiн орындау, ақырында, қажет болса, мате-
риалды жаттап алу.

Мектеп тəжiрибесiнде кiтаппен жұмыс iстеудің екi түрі кең 
қолданымға түскен: бірінші сабақта мұғалiм басшылығында жə-
не екінші сабақта меңгерiлгендi бекiту жəне кеңейту мақса тын да 
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жүргізілетін үйдегi өзiндiк жұмыстар. Педагог балаларды бiлiм 
топ тау жолында кiтапты пайдалануға даындай отырып, жаңа ма-
териалды бұрын өтiлген қай материалмен байланыстыру, бiрiк тi ру 
немесе салыстыру қажет болатынын түсiндiредi, көрсетедi. Егер 
жұмыс сабақ барысында орындалатын болса, материалды кiтап 
бойынша игеру үдерісi жеке бөлiмдерге келтiрiледi де, əрқайсысы 
өз алдына бақыланады, тексерiледi. Мəтiн үзiндiсiн оқып болу-
дан бала тыныстап, қажеттi əрекеттердi: түсiну, есте қалдыру, са-
лыстыру, теңеу жəне т.б.– орындауға кiрiседi. Оқушының кiтап 
мəтiнi бойынша үй жұмысы дəрiсте қабылдап, есте қалғандарын 
қайта жаңғыртудан басталады. Сабақта игерiлгендi оқулық 
мəтiнiмен бiрiктiру – кiтаппен жұмыс жасаудың қалтықсыз дұрыс 
жолы. Кiтап оқуда шəкiртке қойылатын шарт – мүмкін болғанша 
мəтiн мазмұнын есте қалдыруға тырысу. Сондықтан оқушыны 
мəтiннің баяндалу тəртiбiн аңдауға үйретiп, оқу барысында 
мəтiн мазмұнының ойдағы жоспарын түзуге баулу. Тiрек кон-
спект түзiп, негiзгi мəн-мағына қамтушы сөздер, сөз тiркестерi 
мен сөйлем-тұжырымдарды жазуға үйрету – оқу тиiмдiлiгiнің ар-
туына себепшi өте маңызды жағдаят.

Кiтаппен жұмыс алып бару оқушылардың өзiндiк бақылау 
дағдыларын қалыптастыруына байланысты келедi. Оқушы ма-
териалды бiлетiнiн кiтапты қанша рет қайталап оқығаны-
мен емес, сол оқығанының мазмұнын саналы да толық баян дай 
бiлу ептiлiгiнің дəрежесiмен бағалауы тиiс. Бұл үшiн бала ларда 
уақытының көбiн материалды жай оқуға емес, ал оны жадтан 
қайта жаңғыртып, белсендi қайталап тұру əдетiн қалып тас-
тыру қажет.

Кiтаппен жұмыс əдісiнің кемшiлiгi – оқушының көп уақы -
ты мен күш-қуатын қажет етуiнде, сондықтан бұл əдіс ысы-
раптылығымен ерекшеленедi. Сонымен бiрге ол оқушы лар дың 
даралық өзгешелiктерiн ескеруде қолайсыз. Төмен са   пада құрас-
тырылған кiтаптар өзiндiк бақылау мен оқу үдері сін басқаруға 
қажет жеткiлiктi материалдарды қамтымайды. Осыдан мұғалiм 
тек жоғары дəрежеде түзiлген кiтаптарды таң дап, мiндеттi түрде 
кiтаппен жұмыс тəсiлiн басқа да оқу əдісте  рi мен ұштастыра 
пайдалануға тырысады. өз сабақтарында кiтаппен жұмыс 
ұйымдастыруды күнделiктi əдетiне айналдырады.
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Сонымен, кiтаппен жұмыс мектеп тəжiрибесiнде басқа əдіс-
тер қатарында тең құқылы əрi маңызды оқу əдісi ретiнде жоғары 
дəрежеде пайдаланатын болып, қайта тiктеледi. Оқушы тыңдап, 
қабылдағаны ғана емес, тiптi түсiнгеннің өзiнде – тез арада ұмы-
тады, ал өзі мұқият оқыса, одан ұққанын бiлiм қорына қосып, жа-
дынан шығармайтын болады.

Оқудың көрнекi əдістерi

Бастауыш мектептегi көрнекi əдіс мақсаты – балалардың 
табиғи сезiмдiк тəжiрибесiн байыту əрi кеңейту, бақылағыштық 
қабiлетiн дамыту, заттардың нақты қажеттерiмен танысып, 
меңгеру, өзiндiк бiлiм топтап, игергендерiн жүйелестiруге 
сүйенiш болар дерексiзденген (абстракт) ойға өтуде қажет жағ-
дайларды жасау. Бастауыш сыныптарда қолданылатын көрнекiлiк 
түрлері: табиғи заттар, суреттер, көлемдi, дыбысты жəне сыз-
ба көрнекi құралдар. Көрнекiлiк құрал-жабдықтар саналуан: 
қоршаған болмыс заттары мен құрал-жабдықтары, мұғалiм жəне 
оқушылардың қимыл-əрекеттерi, нақты заттар мен үдерістер 
бейнесi (суреттер, картиналар), заттардың өзі (ойыншықтар, 
картон бейне кесiндiлерi), рəміздік өрнектер (карта, кесте, сұлба 
жəне т.б.). Оқушылар бақылауын ұйымдастыруда мұғалiмнің 
өте сақ болғаны лазым. Мұғалiм тəжiрибесiнде көп ұшырасатын 
кемшiлiк – көрнекi құралдың шектен тыс бояулы түр-түсi оның 
оқулық мəн-мазмұнын көлеңкелеуi. Жеткiлiктi ысылмаған мұға-
лiм балалар назарын көрнекi құралдың елеусiз тараптарына көп 
аударып, тақырыпқа байланысты мəн желiсiн жоғалтып ала-
ды. Үлестiрме материалдарға қажетсiз түр-түс берiледi. Сұлба, 
кестелердегі бояулы сызу, жазулар безендіру үшiн емес, мəн-
мағынаны ажырата таныту үшiн қолданылады.

Көрнекi əдістер iрi үш топқа бөлiнедi: затты көрнекiлiк 
(демон страция), суреттi көрнекiлiк (иллюстрация), теле-видео-
бейне əдіс.

Затты көрнекiлiк (демонстрация). Бұл əдіс көбiне танысып 
жатқан құбылыстардың даму жағдаяттары мен сыртқы көрi нiс-
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терiн, iшкi құрылымдары мен бiртектi заттар арасындағы орна-
ласу мекенiн танып бiлу үшiн қоданылады. Табиғи нысандар-
ды оқушыларға ұсыну, əдетте, оның сыртқы белгiлерiн (көлемi, 
фор масы, түр-түсi, бөлiктерi мен олар арасындағы байланы-
стар) көрсетуден басталып, кейiн əдейi ажыралып көрсетiле тiн 
iшкi құрылымдар не жеке қасиеттерi (жəндiк-жануардың ты-
ныс алуы, қондырғының жұмыс бабы жəне т.б.) таныстыры-
лады. Бұл əдістің тиiмдiлiгi: егер зат, үдеріс жəне құбылыспен 
балалардың өздерi тiкелей зерттеп, танысса, олармен байланы-
сты əрекет тердi өзбетiнше орындап, аралық тəуелдiлiктерiн өз 
тəжiрибесi негiзiнде ашып, көзiн жеткiзсе, оқу тиімділігі арта 
түседi. Оқу жұмысы оқушының өз танымдық iзденiс-əрекеттерiн 
арқау етсе, ол басқалардың пiкiр, тұжырымдарын қайталамай, 
меншiктi бiлiм қорын қалыптастырады. 

Белсендi таным əдісi ретiнде затты көрнекiлiктi қарапайым 
көрсетуден ажырата бiлу керек. Нақты затты тiкелей қолға 
алып, онымен белсендi мəселелi не зерттеу жұмысымен айналы-
су кезiнде оқушы назар-зейiнi кездейсоқ белгiлерден гөрi, са-
па лық мəндi қасиеттерге шоғырланып, оларды жылдам, жеңiл 
əрi толығырақ тану мүмкіндiгiн алады. Бұл əдістi пайдалануда 
ауызекi баянның рөлi онша үлкен емес, солай да болса, оқушы 
бақылаулары сөздік тəсiлдермен үздiксiз байланыста жүргізіледi. 
Бала дербестiгiн (самостоятельность) көтеру үшiн, одан көрген, 
бай қағандарын ауызша баяндап, түсiндiрудi талап еткен жөн. 
Зат ты-көрнекiлiк тиiмдiлiгiнің жоғары болуы нысанды дұрыс 
таңдауға, балалардың зейiнiн дұрыс шоғырлап, зерттелiп жат-
қан зат, құбылыстың мəндi тараптарына аударуға бағытталған 
педагог ептiлiгiне тəуелдi, сонымен бiрге əрқилы əдістердің бұл 
жұ мысқа ретiмен, орынды қатыстырылуын да естен шығар  ма -
ған жөн. Заттай көрнекiлiктi қолдану үдерісiне қойылатын та-
лаптар:

– көрсетiлiп жатқан нысан толықтай балалар назарында бо-
луы қажет;

– ол тек көзбен бақыланып қана қоймай, барлық сезiм 
мүшелерiнің əсерленуiн қамтамасыз етуі керек;

– балалар өз ықылас-ынтасын нысанның оқу iсiне тiкелей 
байланысты тараптарына аудара бiлу шарт;
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Суреттi көрнекiлiк (иллюстрация). Бұл əдістегi көзделген 
мақсат плакат, карта, портрет, фотосурет, сурет, сұлба, көшiрме 
сурет (репродукция), жайылма модельдер жəне т.б. жəрдемiмен 
зат, үдерістің не құбылыстың рəміздік (символ) өрнектерiн көре 
отырып, нысанды қабылдау.

Затты көрнекiлiк пен суреттi көрнекiлiк оқу үдерiсiнде тығыз 
байланыста қолданылып, бiрiн-бiрi толықтырып, əсерлiлiгiн 
күшейте түседi. Зат, құбылыс не үдерісті тұтастай қабылдау 
қажет болса, затты көрнекiлiк қолданылып, ал құбылыс мəнiн 
ұғу, оның құрылымдары арасындағы байланысты тану қажет 
болса, суреттi көрнекiлiк пайдалы. Мұндай көрнекiлiк тиiмдi-
лiгi суреттi көрсете бiлуге тəуелдi. Көрнекi құралдарды көрсете 
ұсыну жолдарын таңдауға, мұғалiм көздеген нысандары ның 
танымдық үдерiстегi қажетiн, орнын жəне рөлiн ойласты рады, 
қолданылуы барынша мүмкін болған көрнекi заттар саны мен 
көлемiн анықтайды. Тəжiрибе көрсеткендей, көрнекi құрал 
саны көбейген сайын, оқу талабына байланысты мəн-мағынаға 
зейiн қою қабiлетi кемидi. Суреттер алдын ала дайындалады, 
бiрақ əрқайсысы өз құндылығына орай сабақ үдерiсiнің қажеттi 
мезетiнде ғана ұсынылады.

Қазіргі кезең бастауыш мектебiнде сапалы көрнекiлiк 
қамтамасыз ету үшiн экранды техникалық құралдар жиi қол-
данылуда. Диапроекторлар мен эпидиаскоптар пайдалануда қа-
рапайым, сенiмдi, арзан, сақтауы да оңай. 6-7 жастағы балалар ды 
дифильмдердi өз бетiнше қолданып, пайдалануға жеңiл үйре-
туге болады. Диафильм қолдануда келесi кезеңдердi есте ұстан-
ған жөн: мақсат түсiндiру, көрсету кезiнде əр кадрға түсiндiрме 
беру, көрсету аяқталғаннан соң, қорыту əңгіме-сұхбатын ұйым-
дастыру, материалды жалпылап, тұжырымға келтiру.

Видеоəдістер. Оқу орындары тəжiрибесiне ақпараттарды 
ұсынудың экрандық көздерiн (кодоскоп, проектор, киноаппа-
рат, оқу бағдарламалы теледидар, видеоқондырғылар мен виде-
омагнитофондар, дисплейлi компьютерлер, DVD) жеделдiкпен 
енуiнен видеоəдістi жеке оқу əдісi ретiнде тануды мойындатып 
отыр. Бұл əдіс бiлiм жеткiзуге ғана емес, сонымен бiрге оқу 
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нəтижесiн бақылау, бекiту, қайталау, жалпылау, жүйелестiру, яғ-
ни дидактикалық мiндеттердің бəрiн орындау барысында тиiм-
дiлiгi орасан.

Бұл əдістің оқу жəне тəрбиелiк маңызы оның көрнекi бей-
нелердi күштi əсерлендiре, ықпалды қоданымға келтiрiп, оқиға 
желiсiн басқару мүмкіндiгiн беруiнде. Егер балалар экран маз-
мұнына əсерлене араласып, оған байланысты өз ықпал-ниетiн 
бiлдiре алмаса, оларға көрiп, сезгендерiне орай бақылау, тексе-
ру жаттығулары мен тестерi ұсынылмаса, видеоəдістен келер 
пайда шамалы. Киноэкран мен теледидар дерексiзденген (аб-
стракт) ой, шығармашылық пен дербес iс-əрекет ептiлiктерi мен 
дағдыла рын қалыптастыруда тигiзер көмегi болымсыз. Мұндай 
экрандық бейнелер көбiне сезiмге əсер етiп, ой толғастыруға бай-
лау болады.

Егер бастауыш сынып мұғалiмiнің оқытуы бағдарламалы 
ақпарат жүйелерiмен байланысты болса, онда ол видеоəдіспен 
келесiдей дидактикалық жəне тəрбиелiк мiндеттердi табысты 
шешуi мүмкін:

– жаңа бiлiм ақпараттарын, əсiресе тiкелей көрiп, талдауға 
түспейтiн жай жүрістi үдерiстер (өсiмдiк дамуы, сұйықтық бу-
лануы, тау жыныстарының үгiлуi жəне т.б.) мен қарапайым 
бақы лау тəсiлiмен мəнiн аңғару қиын өте жылдам үдерiстер 
(серпiлiсте денелер соғуы, жұлдыз, планеталар ағымы жəне т.б.) 
жөнiндегi бiлiмдердi игеру үшiн;

– күрделi механизмдер мен машиналардың əрекетке келу 
принциптерiн даму желiсiмен байланыстыра түсiндiру;

– əрқилы iс-əрекет түрлерінің орындалу тəртiбiмен (алгоритм) 
таныстырып, оны iске асыруға үйрету;

– шет тiлi сабақтарында арнайы тiлдiк орта түзу;
– тарих, этика, қоғамтану, əдебиет сабақтарында оқу-ды өмiр-

мен байланыстыру мақсатында видеоқұжаттар пайдалану;
– тест сынақтарын өткiзу;
– дағдыландыру жаттығуларын орындау;
– сыныптағы əрбiр оқушы үлгерiмiн компьютерлi есепке алу;
– оқу ұйымдастыруда əрбiр оқушының жеке даралығына орай 

iс алып бару;
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– оқу үдерісiне жаңалықтар енгiзу, оның өнiмдiлiгiн көтеру, 
педагогикалық басқарым сапасын көтеру арқылы ұсынылып, 
игерiлетiн ғылыми ақпарат көлемiн мүмкіндiгiнше ұлғайту.

Бұл əдіс тиiмдiлiгiн көтеруде мұғалiмнің жеке шеберлiгi аз-
дық етедi, оқудың нəтижелiлiгi мұндайда видео оқу құралдары 
мен қолданымдағы техникалық жабдықтардың сапасына тiке-
лей байланысты келедi. Оқу үдерiсiнің видеоəдіспен ұйым-
дастырылуы нақты, анық, үлкен ой сарабынан өткiзiлiп, мақсатты 
бағытта болғаны əбден қажет. Видеоəдіс пайдаланушы мұғалiм 
оқушыларын таныстырылып жатқан мəселелер шеңберiне енгiзе 
отырып, олардың оқу iс-əрекеттерiн бағыттап, тиiстi қорытын-
дылар жасап, өзiндiк жұмыстар үдерiсiнде жеке-дара көмек көр-
сетуде үлкен ептiлiкке ие болуы тиiс.

Сонымен, көрнекi əдістер оқу үдерiсiнің барша желiсiнде 
қолданымға түседi. Олардың қызметi – жан-жақты, бейнелi қа-
был дауды қамтамасыз етiп, ой-өрiс дамуына сүйенiш болу.

 
Тəжірибелік əдістер

Мұндай əдістер қатарында педагогикалық қызметте кең 
қолданылатындары: жаттығулар, зертханалық əдістер, танымдық 
ойындар.

Жаттығулар – бiлiм, ептiлiктер мен дағдылар игеруге, 
олар дың сапасын көтеруге бағышталған жоспарлы, ұйым-
дасқан, қайталай орындау үшiн арналған оқу iс-əрекеттерi. 
Жат  тығулар дұрыс ұйымдастырылмай, оқу нəтижесі жəне ептi-
лiктер қалыптаспайды. Бұл əдіс ептiлiктер мен дағдылар қалып-
тастырып, орнықтыруға өте тиiмдi, ал ынталандыру тұрғы-
сынан – əлсiздеу.

Жаттығулар үш түрге ажыралады: арнаулы, туынды жəне 
түсiндiрме. Арнаулы – оқу, еңбек ептiлiктерi мен дағдыла-
рын қалыптастыруға бағытталып, көп қайтара орындауды 
көздейтiн жаттығулар. Егер арнаулы жаттығуларға бұрын 
қолданылғандары ендiрiлсе, олар туынды деп аталады. Туынды 
жаттығулар бұрыннан қалыптасқан дағдыларды қайталау жəне 
бекiту үшiн жүргізіледi. Туынды жаттығуларсыз дағды жой-
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ылады. Түсiндiрме жаттығулар оқу үдерiсiнің белсендiлiгiн 
арттыру үшiн қолданылып, оқу тапсырмаларын саналы орын-
дауға машықтандыруды көздейдi. Мұндай оқу жұмысының 
мəнi – мұғалiм мен оқушы орындалған не орындалатын iске 
түсiнiктеме бередi, iске асырылатын əрекеттерге анықтама бе-
рiп, дəлелдейдi, нəтижеде көзделген əрекет, қимылдар анық-
қа нығына жетiп, жақсы игерiледi. Алғашқы түсiнiктемелердi 
үлгерiмi жоғары оқушылар бередi, кейiн бұл жұмысқа бүкiл сы-
нып қосылады. Түсiндiрме жаттығулар əдісi сабақтың жоғары 
қар қындылығын қамтамасыз етiп, барша балалар тарапы нан 
материалдың саналы игерiлiп, мықты бекуiне жəрдемiн тигiзедi.

Бастауыш мектепте ауызекi жаттығулар кең қолданыла-
ды. Олар тiл мен қисынды ой дамуына, танымдық мүмкін-
дiктердi кө те руге өте пайдалы. Ауызекi жаттығулардың орын-
дайтын қызметi əртүрлі: оқу техникасы мен мəдениетiн 
көтерiп, ауызекi есеп, əңгімелеу, бiлiмдердi жүйелi баяндауға 
үйрету. Ауызекi жаттығулардың тiл үйренудегi орыны ерек-
ше. Мұн дай жаттығулар бiрте-бiрте күрделенiп барады. Оқу 
қызметтерi қатарында жазба жаттығулардың (стилистикалық, 
грамматикалық, орфографиялық диктанттар, шығарма, баян-
дамалар) маңызы өз алдына. Жазба жұмыстарға байланысты 
мұғалiм қызметi – олардың көптүрлілiгi мен жеткiлiктi санын 
қамтамасыз ету. Жазба жаттығулар қатарына математика, су-
рет сабақтарында кең қолданылатын сызылма (графикалық) 
жұмыстар да кiредi.

Жаттығулар тиiмдi болуы үшiн, педагог ауызша, жазба 
орындалатын жұмыстар жүйесiнің келесi талаптарға сай бо-
луын қамтамасыз етуi шарт: 1) тұлғалық сапа-қасиеттердің 
баршасының дамуы мен бекуiне бағытталуы тиiс; 2) түр жəне 
сан жағынан жаттығулар жеткiлiктi дəрежеде қайталанып ба руы 
қажет; 3) уақыт пен күш-қуат үнемдеу талабына сай бол ғаны 
жөн; 4) оқушылар жұмысын əртүрлі формада басқаруға қо лай-
лы түзiлуi тиiс. Оқушыларға қойылатын талаптар: жат тығу 
орындауда саналылық; əрекеттердi орындау ережелерiн бiлу; 
қолға түсiрген нəтижелердi ескерiп бару; қайталаулар мезгiл-
мезетiн дұрыс ұйымдастырып, белгiлеу.
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Зертханалық əдіс оқушылардың өзбетiнше жүргізетiн тəжi-
рибе, эксперимент жəне бақылауларына негiзделген. Тəжiри-
белер жеке-дара не топта өткiзiлуi мүмкін. Мұнда заттай көрнекі 
əдісiн дегiдей тек сырттай бақылаумен шектелместен, оқушылар 
жоғары белсендiлiк əрi дербестiкпен тiкелей нақты жұмыс 
орындауға араласады. Зертханалық əдісте маңызды ептiлiктер 
қалыптасады: өлшестiру мен есептеу, жұмыстың белгiлi жолда-
рын қайта тексеру мен жаңа тəсiлдерiн таңдастыру. Зертханалық 
əдіс күрделi келедi, себебi ол арнаулы жабдықтар мен мұғалiм 
жəне оқушының мұқият нақты дайындығын қажет етедi. Оны 
орындау көп күш-қуат пен уақытқа байланысты. Сондықтан, 
мұғалiм зертханалық əдістi жоспарлай отырып, оқушылардың 
өзбетiнше орындайтын оқу-iзденiс жұмыстарының басқа оқу 
тəсiлдерiмен салыстырғанда үнемдi əрi жеңiл боларына сенiмдi 
болуы қажет.

Тəжірибелік жұмыстар. Оқушылар iс-əрекетi игерiлген 
бiлiмдер мен ептiлiктердi тұрмыста қолдануға орайласты-
рылады. Бұл əдістің атқаратын қызметi – бiлiм мен ептiлiктердi 
тереңдете жетiлдiру, сонымен бiрге бақылау жəне түзету мiн-
деттерiнің орындалуына сеп тигiзу, танымдық iс-əрекеттерге 
ынталандыру. Бiлiм жəне ептiлiктердi қолдану сабақтарын да ғы 
оқушылардың танымдық жұмыстары кезең, сатылап өтедi:

1. Мұғалiм түсiнiктемесi. Алдағы жұмысты теориялық тұрғы-
дан ұғу кезеңi.

2. Үлгi, өрнек көрсету кезеңi.
3. Сынап көру. Бұл кезеңде 2-3 оқушы жұмыс орындайды, ал 

қалғандары бақылайды əрi мұғалiм басшылығында, жұмыс ба-
рысында қате, кемшiлiктер болса, ескертулер жасап, түзетулер 
енгiзiледi.

4. Жұмысты орындау. Тапсырылған жұмысты əр оқушының 
өз бетiнше iске асыру кезеңi. Мұғалiм жұмыс орындау барысын-
да қиналуы мүмкін балаларға көбiрек назар аударады. 

5. Бақылау, тексеру. Бұл кезеңде балалардың орындаған тап-
сырыстары қабылданады, тексерiледi əрi бағаланады. Орын-
дау сапасына, уақыт жұмсау, материал үнемдеу, тапсырманың 
жылдам əрi дұрыс орындалуына мəн берiледi.



231

Тəжірибелік əдіс басқаларға қарағанда балаларды жұмыс 
орын  дау барысында адал ниеттiкке тəрбиелеу тұрғысынан өте 
ма  ңыз ды келедi, еңбек үдерісін мұқият ұйымдастыруға, бұл үшiн 
алдағы жұмыстың мақсатын пайымдауға, мiндеттерi мен шарт-
тарын талдап, материалдар меңгеруге, құрал-жабдықтар дайын-
дауға, жұмыс сапасына тынымды бақылау қойып, қорытынды 
жасауға үйренедi.

Танымдық (дидактикалық) ойындар – оқушылар жол тау-
ып шығуы қажет шындыққа сəйкестендiрiлiп, арнайы түзiлген 
жағдаяттар. Бұл əдістің басты мiндетi – балалардың танымдық 
үдерісiне қозғау салып, шығармашылыққа ынталандыру. Ба-
ла ның қандай да iске ынта-ықыласы болмысты белсендi қай-
та жасау, не өзгертуге қатысуынан туындайды. Ал мұндай 
жасампаздық əрекет бала ойынында шын мəнiнде көрiнедi.

Танымдық ойындар əдісi ұзақтан келе жатқан тарихына ие. 
Ол ежелгi дидактикалық жүйелердің өзiнде қолданым тап қан. 
Гуманистiк тəрбие жүйелерiнде бұл əдіс жаңа өрнек тауып, кең 
өрiс алуда. Оқу барысында ойындарды пайдалану тəрбиешiнi 
балалармен қарым-қатынас түзудегi əкiмшiл-əмiршiл бағыт тан 
бас тартуға мəжбүр етедi. Балаларды ойынмен қызықтырып, оған 
тосындылық пен еркiн таңдау элементтерiн енгiзiп, балалар дың 
жазыла, көтеріңкi көңілмен iс-əрекетке араласуы үшiн ойынға 
мұғалiмнің өзi қатысуы тиiс. Дидактикалық ойындар дағы бала 
бостандығы мен дербестiгi жаңа педагогикада қалыптасып 
жатқан субъекттің еркiн дамуы жəне тұлғалық бағыттағы оқу 
идеяларының iске асуына кең мүмкіндiктер ашылады. 

Бастауыш мектептегi қазiргi заман дидактикалық ойында-
ры негiзiнен ережелер бойынша өткiзiледі. Ережелердi балалар 
ойын шарты ретiнде қабылдайды, сол бойынша ойын мазмұны 
əрекеттерiн орындайды. Ережеден ауытқу мүмкін емес, онда 
ойын бұзылады. Сондықтан ережелер мұқият ойластырылып, 
ойын алдынан хабарланады: бiрiншi рет – ойындық тапсырма, 
содан соң – оны орындау тəсiлдерi.

Ойындардың атқаратын қызметтерi жан-жақты: та-
ным дық үдерiстердің белсендiлiгiн көтередi; балаларда қызы-
ғушылық пен зейiндiлiк баулиды; қабiлеттер дамытады; бала-
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ларды оқу шарттарына араластырады; ережелер бойынша əрекет 
iстеуге үйретедi; əуесқойлық пен зейiндiлiк тəрбиелейдi; бiлiм 
жəне ептiлiктердi бекiтедi. Дұрыс ұйымдастырылған ойын ой-
лау үдерісін даралық сезiмдермен байытады; өзiндiк реттеу 
ептi лiгiн дамытады, баланың ерiк қабiлетiн нығайтады. Ойын 
арқы лы бала өз бетiнше жаңалықтарға қадам аттап, мəселелер 
шешуге ұмтылыс жасайды. 

Мектеп алды мекемелерi мен бастауыш мектеп тəжiрибе-
сiнде келесi ойын түрлері жиi қолданымда: желісті (сюжеттi)-
рөлдiк, ойын-жаттығу, сахналастырылған ойын, құрастыру 
ойындары. Оқу үдерiсiнде дидактикалық ойындардың эле мент-
терi – ойындық жағдай, тəсiл, жаттығу пайдаланылуы мүмкін.

Дидактикалық ойындардың жалпы құрылымы келесi 
бiрлiктерден тұрады:

– сеп-түрткілiк: балалардың ойынға қатысу ниетiнің пайда 
болуына себепшi қажеттер мен қызығулар;

– бағыттаушы: ойындық iс-əрекет жабдықтарын iрiктеу;
– орындаушылық: ойын мақсатын iске асыруға қажет іс-

əрекеттер мен амалдар;
– бақылау-бағалау: ойын əрекеттерiн белсендi орындауға ын-

таландыру мен түзетулер енгiзу.

Желісті-рөлдiк ойын құрылымы төмендегiдей:
Кезеңдерi Мұғалiм мақсаты Оқушы мақсаты
Дайындық
Бастау
Ұйымдасу
Сахнаға шығару
Талдау

Жоспар жəне мазмұн
Тақырып жəне
мақсат анықтау
Рөлдердi бөлiстiру
Бақылау, басшылық
Қорытынды жасау

Түсiну
Ынта бiлдiру
Рөл алу
Қатысу
Қорытындылау

Ойын шараларының көптүрлілiгi мен көптiгi мұғалiмге нақ-
ты мiндеттi орындауға сай келетiн ойынды таңдап алуға мүм -
кіндiк бередi. Дидактикалық ойынды шебер мұғалiм өзiнің оқу-
тəрбие жұмыстарының ажыралмас арқау-əдісiне айналды рады. 
Оқу сабақтары жүйесiнде ойынды пайдаланудың келесiдей 
тəсiл дерi қабылданған:
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– бүкiл сабақ желісті-рөлдi ойын түрінде өткiзiледi (жаңа ды-
быс жəне əрiппен таныстыру сабағы; саяхат-сабақ, қоршаған ор-
тамен таныстыру сабағы);

– ойын сабақтың бiр элементi ретiнде енгiзiледi;
– сабақ уақытында бiрнеше рет ойындық жағдайлар түзiледi 

(ертегi кейiпкерi, ойыншықтар, тосын тапсырма беру, жарыстыру 
жəне т.б. жəрдемiмен).

Дидактикалық ойындарды жоспарлау мен өткiзуде мұғалiм  ге 
қойылатын басты талаптар: ойын оқу-тəрбие үдерiсiнің қисы-
нына тiкелей қатысты болып, оның нақты мазмұндық сипатына 
орай түзiлуi қажет; балаларды қызықтырғандай тартым  ды атау, 
атамалар қолданылуы тиiс; шынайы ойын элементтерiнен құра-
луы мiндеттi; бұлжымай орындалуы тиiс ережелерi болуы шарт; 
өлең, тақпақ, жаңылтпаш, санамақ т.с.с. ойын элементтерi мол 
бол  ғаны жөн. Ойынға дайындала отырып, мұғалiм де өзiнің 
«əртiс тiк» шеберлiгiн баптайды: əрекет-қимылын, отырыс-тұры-
сын, айтар сөзін ойын мазмұны мен шартына орай əсем де сұлу, 
қызықты да тосын етiп көрсетуге тырысады. Егер ойын барысын-
да балалар күлiп, мəз-мейрам болмаса, кейiн оны қуана еске алып 
жүрмесе, мұғалiм еңбегiнің еш болғаны.

Мектептiк оқу мəселелерiн тəжірибелік əдістердi қолданбай 
шешу мүмкін емес. Мұндай əдістер көбiне бекiту, қайталау 
үдерісi жəне пəн сабақтары мен саяхаттарда пайдалы оқу жəне 
ойын жаттығулары жүйесi арқылы iске асып барады.

 
 Өзiндiк жұмыс əдістері

 Өзiндiк жұмыстар барша əдістер жүйесiнің қай-қайсы сына 
да тəн оқу шарты. Оқушылардың өзiндiк оқу жұмыстарының 
мəнi – оқу, сауат ашу, бiлiм топтау мен оны жалғастыра жетiл-
дiрiп бару, ептiлiк, дағдыларға келтiру – бəрi шəкiрттің өз ықы-
лас-ынтасымен, мұғалiм қатысынсыз орындалады. Мектеп тəжi-
рибесiнде ежелден келе жатқан тəсіл – оқу жұмысының бiр бөлiгi 
сабақта орындалады, ал ұмытып қалмас үшiн, оқушы оны үйде 
қайталап, берiлген тапсырмаларды орындап, бекiтедi.
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Өзiндiк оқу жұмысы ұйымдасу, орындалу формасына орай 
сыныптық жəне үйдегi болып, екiге ажыратылады. Сынып 
жұмыстарының басты мiндетi – бақылау, ал үй жұмыстарының 
мiндетi – бекiту, қорытындылау, бақылау-реттестiру. Сынып-
та дұрыс ұйымдастырылған өзiндiк жұмыстар оқушылардың 
ырықты зейiнi мен өзбетiнше ойлау қабiлетiн дамытады, 
мiнезiндегi дербестiк қажетiн қалыптастырады. Сондықтан əр 
сабақта өзiндiк жұмыстарды ұйымдастыруға елеулi мəн бер-
ген абзал. Олар арқылы мұғалiм оқу мақсатына орай тек се ру, 
дайындық, тақырып ұсынып, ол бойынша жаттықтыру секiлдi 
мiндеттерiн атқара алады. 

Тiрек болар бiлiмдер мен ептiлiктердi iске қосып, пайдалану 
(актуализация) үшiн өзiндiк дайындық жұмыстары өткiзiледi. 
Дайындық келесiдей формада болуы мүмкін: қандай да дерек-
тердi қайталау, салыстыру, белгiлi ереже, əрекет тəсiлдерiн еске 
түсiру, берiлген мəтiндердi алдын ала оқу үшiн арналған жазба 
не ауызша жаттығуларды орындау. Сонымен бiрге саналы да 
белсендi оқу үшiн қажет барша оқу əдістерi өзiндiк жұмыстарға 
байланысты өз риясын табары сөзсiз: жоспарлы бақылау, кар-
тина, сурет не диафильмдердi көзден өткеру, кейбiр дерек тердi 
сипаттау, салыстыру. Өзiндiк оқу жұмыстары қатарына ең алды-
мен оқушылардың кiтап немесе басқа бiлiм көздерi бойынша оқу 
материалдарымен өзбетiнше танысуы кiредi. Ал өзiндiк тексерiс 
жұмыстары ретiнде оқушының сыныпта жəне үйде орындайтын 
оқу тапсырмаларының бəрi пайдаланылады.

Мұғалiм əрдайым өзiндiк жұмыстар тиiмдiлiгiн қамтамасыз 
ететiн барша жағдайлар мен шарттарды ескергенi жөн. 
Мұндағы мақсат – оқу мазмұны мен əдістемесiн анықтап алу. 
Ал өзiндiк жұмыстар мақсаты сан-алуан: ана тiлi сабақтарының 
мақсаты – оқу дағдылары мен ептiлiктерiн қалыптастыру, оқыл-
ғанның мазмұнын түсiну; математика сабақтарындағы өзiн-
дiк жұмыстар мiндетi – есептеу дағдыларын қалыптастыру, 
олар ды бекiту жəне нығайту жəне т.б. Əр сабақтағы өзiндiк 
жұмыстар өз ерекшелiгiне не, осыған орай олардың формала-
ры мен орындалу əдістерiне байланысты өзгереді. Бiрақ бəрiне 
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қойылатын талаптар жалпыға бiрдей ортақ. Олардың арасында 
аса маңыздысы – өзiндiк жұмыстарды жеңiл əрi дұрыс орындауға 
қажет «тiректердің» жеткiлiктi болуы. Балалардың көбi сол 
қиыншылық кездесе қалса, қол қусырып, мұғалiм көрсетпесiн 
күтiп отыруға үйретiлген. Қажеттiсi, бiрiншiден, балаларды 
«жоғарыдан» көмек күту əдетiнен арылту, екiншiден, күнi бұрын 
оларды өзiндiк жұмыстарды орындауда жəрдем болар жол-
жобалар жəне алгоритмдiк нұсқаулармен қамтамасыз ету, со-
лар бойынша жұмыс барысын ретке келтiру мен нəтижеге орай 
түзетулер енгiзуге үйрету қажет.

Алгоритм – көптеген бiртектi тапсырмаларды орындау-
да қолданылатын ойлау тəсiлдерi мен ой амалдарының iске 
қосылу тəртiбi. Оқушыларды «ереже бойынша əрекет» етуге 
үйретуде алгоритм маңызы орасан. Əлi бейтаныс болған жаңа 
əрекеттердi игеруде оқушылар алдымен мұғалiм басшылы ғын-
да алгоритмдi де үйренедi, ал кейiн үйренгенiн қолданып, жаңа 
тапсырмалар тiзбегiн орындайды. Ұзақ уақыт қолданымға келетiн 
алгоритмдердi мұғалiм қабырға кестелері түрінде өрнектейдi 
(сөйлем құрылысы мен оның анықтамасы, көпқаналы сандардың 
жiктелуi жəне т.б.).

Өзiндiк жұмыстардың орындалу сапасы мен жеделдiгi тап-
сырманы бастапқы ұсыну тəсiлiне тəуелдi: ол қалай өрнектелдi, 
оқушыларға түсiнiктi ме, мұндай қиыншылық деңгейiндегi 
тапсырмаларға дайын ба, бұл тапсырмаға ұқсас жұмыстар бұ-
рын орындалды ма жəне т.б. Мұғалiм жiктемелi жəне жеке-дара 
оқуға қажет кестелерді алдын ала дайындайды. Оқушылардың 
дайындық деңгейiне байланысты бұл картиналарда күрделен-
дiрiлген не əдейi жеңiлдетiлген тапсырмалар берiледi, алго-
ритмдерi мен талдау жоспарлары көрсетiлуi мүмкін. Егер жұмыс 
баршаға бiрдей бейтаныс болса, бүкiл сыныпқа нұсқау, кеңес 
берiледi, ескертпе көрнекіліктер iлiнедi.

Өзiндiк жұмыстың бiр түрі – жаңа материалмен оқушы лар ды 
оқулық бойынша таныстыру. Таныса отырып оқушы өзбетiнше 
мақсат белгiлейдi, белгiсiздерiн анықтайды, бастыларын бөлiп 
алып, əрекеттер бiрiздiлiгiн түзiп, олардың орындалуына ба-
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қылау қояды. Материалды оқу алдынан мұғалiм жұмыс мақ са-
тын хабарлайды, оқылуы қажет материалдарды атайды, бақы   лау 
сұрақтарын ұсынады, балалар оларға оқу барысында жауаптар 
iздестiредi. 3-4 сыныптарда оқушылар танымына сай мəселелi 
жəне зерттеу тапсырмаларын беруге болады.

Оқушылардың үй жұмыстары да мұғалiмнің мұқият басшы-
лығын қажет етедi. 1-сыныпта үй тапсырмалары берiлмейдi, ал 
4-сыныпта үй тапсырмаларын орындауға бөлiнетiн уақыт 1 сағат 
мөлшерiнен артпауы тиiс. Үйдегi өзiндiк жұмыстар сыныпта өтiл-
гендердi бекiтуге арналады. Мұндайда мұғалiм мiндетi – бұ рын -
нан белгiлi жаттығуларды қарапайым, көшiрiп жазумен қайта лап, 
шектелмей, оқушылар дамуына тиiмдi шығармашыл элемент-
тердi орындауға бағыттау.

Сыныпта жəне үйде орындалатын өзiндiк жұмыстарды жо-
спарлай отырып, мұғалiм келесi талаптарды ескергенi жөн:

– сабақ құрылымындағы өзiндiк жұмыстар орнын күнi iлгерi 
байыптау;

–  өзiндiк жұмыстардың оқу iс-əрекеттерiнің басқа оқу əдістерi 
жəне формаларымен үйлестiру жолдарын қарастыру;

–  өз оқушыларының дайындық деңгейiне орай өзiндiк 
жұмыстардың тиiмдi болар көлемiн анықтау, сонымен бiрге иге-
рiлетiн материалдардың күрделiлiк дəрежесiне мəн беру;

–  өзiндiк жұмыстарды орындау барысында туындауы мүмкін 
қиыншылықтарды алдын ала көре бiлу;

– тапсырма формаларын анықтау;
– қолайлы жұмыстың мерзiм ұзақтығын белгiлеу;
– қажеттi дидактикалық материалдарды iрiктеу;
– оқушы жұмыстарын тексеру мен өзiндiк тексерудің тиiмдi 

тəсiлдерiн ойластыру.
Сонымен, бастауыш сыныптағы өзiндiк жұмыс – оқу-тəрбие 

үдерiсiнің мiндеттi құрамды бiрлiгi. Ол рөлi, мазмұны, мерзiм 
ұзақтығы оқылатын материалдың мақсатына, оның ерекшелiгi 
мен оқушылардың дайындық деңгейiне тəуелдi анықталады.
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Оқу əдістерiн таңдау

Сабақ оқу-тəрбие мiндеттерiнің толыққанды шешiмi жалғыз 
əдіспен қамтамасыз етiлмейдi. Ұдайы белгiлi əдістің тиiмдi та-
лаптары мен кемшiлiктерiн сараптай отырып, олардың арасынан 
нақты белгiленген мəселелердің орындалуына сай келетiндерiн 
таңдастыруға, əрқилы əдістердi үйлестiре бiрiктiрiп, пайдалануға 
тура келедi. Қандай да əдістi iрiктеумен əрдайым көптеген 
тəуелдi байланыстарды ескеру қажет. Оқу əдістерiн таңдау жəне 
пайдалануда есепке алынатын жалпы дидактикалық жағдаяттар 
маңыздылық деңгей ретiмен төменде келтiрiлген:

Оқу мақсаты.
Қол жеткiзiлуi қажет оқу деңгейi.
Iске асырылуы тиiс талаптар мен мазмұн көлемi.
Оқу материалының күрделiлiгi.
Оқушылардың дайындық деңгейi.
Балалар белсендiлiгi мен қызығуы.
Оқушылардың жас деңгейi.
Балалардың жұмыс қабiлетi.
Оқуға дағдылануы мен көнбестiлiгi.
Оқу мерзiмi.
Оқу жағдайлары.
Оқу еңбегi барысында қалыптасқан мұғалiм мен балалар 

арасындағы өзара қарым-қатынас (бiрлiктi қызметтестiк неме се 
əкiмшiлдiк).

Сыныптағы балалар саны.
Мұғалiмнің өз дайындық деңгейi.
Аталғандарға қосымша мұғалiм келесi сұрақтарға жауап 

iздестiргенi жөн:
– тақырыпты қай əдіспен өткен тиiмдi – оқушылардың өзiн-

дiк жұмыстары əдісiмен бе əлде мұғалiм басшылығында ма?
– сабақта ол қандай құрал-жабдықтарды пайдаланғанды жөн 

көредi?
– балаларды белсендiлiкке ынталандырудың қай əдістерiн 

қалар едi?
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– жалпы оқу не сабақ аяғында бақылау мен өзiндiк бақылаудың 
қандай жолдарын пайдаланған тиiмдi?

Əр сабаққа дайындала отырып, педагог бағдарламаны, оқу 
мазмұнын мұқият талдайды, жоғарыда келтiрiлген жағдаяттарды 
ба ғалау сарабына салады, ниеттелгендер мен мүмкін болар, ойдағы 
мен нақты iстегiлердi салыстыра отырып, алда өтiлетiн сабақ тағы 
қадам əрекеттерiн бiржақты тоқтамға келтiредi. Кəсiптiк санал 
тексерiлiп, тыянақталған қызмет осылай жасалуы шарт.

Сонымен, ертеңгi сабаққа таңдастырылған əдіс жөн-жо-
сақсыз болмауы тиiс. Əдiс мейлiнше оқу мiндеттерiне, оқу шы-
лар мүмкін дiктерiне барынша сай болуы үшiн мұғалiм олардың 
жағдаяттарға сəйкес, үйлесiмдi келуiне мəн берiп, талдау 
жұмыстарын мүлде тоқтатпайды.

Өзіңiздi тексеріңiз

1. Оқу əдісi деген не?
2. Əдiстер құралымы неден тұрады?
3. Əдiстер қалайынша топтастырылады?
4. Оқу əдістерiнің жалпы қызметi қандай?
5. Əңгімелеу əдісiнің мазмұны қандай?
6. Сұхбат əдісiнің мəнi не?
7. Кiтаппен жұмыс əдісi қалай орындалады?
8. Қайта жаңғырту əдісiнің мəнi не?
9. Мəселелi əдістi қалай түсiнесiз?
10. Эвристикалық əдіс қалай орындалады?
11. Жаттығу əдістерiнің қолдану аймағы қандай?
12. Дидактикалық ойындардың мақсаты не?
13. Танымдық ойындарды қалай ұйымдастыруға болады?
14. Оқушылардың сабақтағы өзiндiк (самостоятельные) 

жұмыстарын ұйымдастыру қалай жүреді?
15. Оқушылардың өзiндiк жұмыстарын ұйымдасты ру  ға 

пай даланылатын жəрдемшi құралдар қандай болуы мүмкін?
16. Оқу əдістерiн таңдау қандай себептерге байланысты?
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9-ТАРАУ

БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕГІ 
ОҚУ ТҮРЛЕРI МЕН ФОРМАЛАРЫ

Жоспар:

Оқу түрлері
Жiктеме оқу

Оқу формалары
Сабақ типтерi мен құрылымдары

Аралас сабақтар
Сабақ дайындығы
Үй тапсырмалары

Тiрек конспект-сөздік

Оқу түрі (тип) – оқу-тəрбие үдерісін ұйымдастырудың жал-
пы əдіс-тəсiлдерi (способы): 1) мұғалiм əрекетiнің сипаты; 2) 
оқушылардағы бiлiм игерудің ерекшелiктерi; 3) бiлiмдi тəжі-
рибеде қолданудың өзiндiк пайымы (специфика).

Жаттанды (догматическое) оқу – болмыс деректерi мен 
құбылыстарын, олар арасындағы байланыстарды бiр қалыпты, 
бұлжымас заңдылықтарға (догмаларға) негізделген тұжырым-
дар ретiнде қабылдауға баулу үдерісi. Мұғалiм бiлiм тобын дай-
ын күйiнде, түсiндiрместен ұсынады. Оқушы оны сол күйiнде 
жаттайды жəне қалтқысыз қайта айтып бередi. Тəжірибелік қол-
дану қажет емес.

Дəстүрлi (традиционное), түсiндiрме-көрнекi (объяс ни-
тель но-иллюстративное) оқу – 1) материалды бала сана сы на 
жеткiзу сөз бен көрнекi құралдардың байланысы негiзiнде орын-
далады; 2) оқушылардың жетекшi оқу əрекеттерi – тыңдау жəне 
есте қалдыру; 3) басты талап – өткендi қалтқысыз жаңғырту.
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Мəселелi (проблемді) оқу – оқушы бiлiмдi сабақ материалы-
на байланысты мəселелердi өзбетiнше, дербес шешу жо лы мен 
жинақтайды. Шəкiрттің шығармашылық ой-өрiсi мен танымдық 
белсендiлiгiне үлкен мəн берiледi.

Мəселелi оқу технологиясы – 1) Мəселе қою. 2) Болжамдар 
жетiлдiру. 3) Мəселенi шешуге қажет бiлiм, ептiлiк, дағ дыларды, 
əдіс-тəсiлдер мен құрал-жабдық iздестiру. 4) Тексеру. 5) Нəтиже.

Бағдарламаластырылған (программированное) оқу – ал -
дын ала, жоспарланған нəтижеге бiрiздi (последовательное) 
амалдар (операции) жүйесi арқылы жету. Мұндай оқу ұйым-
дастырудағы басты мақсат – оқу үдерісiн оңтайластыру.

Жiктеулi (дифференцированное) оқу – бала мүмкіндiк терi 
мен қажеттiктерiн мүмкіндiгiнше ескерiп бару.

Жекеленген (индивидуальное) оқу – жiктеулi оқудың əр 
балаға бөлек бағытталуы.

Оқу ұйымдастыру формалары – мұғалiм мен оқушы 
арасындағы үйлесiмдi оқу iс-əрекеттерiнің сырттай көрiнiсi; 
оқу мазмұнын белгiлi көлемге түсiрiп, оны кезекпен ұсынып 
барудың бiрден-бiр жолы.

Оқу формаларын топтастыру – 1. Оқушы санына байланы-
сты (жекеленген, топтық, сынып-ұжымдық); 2. Оқу орны бой-
ынша (мектеп, мектептен тыс, сырттай, экстернет); 3. Мерзiм, 
уақытқа орай (дəстүрлi, 45 минут оқу, қысқарған 25-30 минут 
оқу, үзiлiссiз, еркiн оқу).

Оқу формалары тарихынан: 1) Ежелгi Грек, Римдегі жеке-
ленген оқу; 2) Орта ғасырлық мектептердегi жекеленген-топтық 
оқулар; 3) Англиядағы белл-ланкастерлiк бiрiн-бiрi оқыту 
жүйесi; 4) Мангеймдiк қабiлет бойынша жiктеп оқыту əдісi; 
5) Алғашқы кеңес (советские) бригадалық оқу мектептерi; 6) 
«Трамп жоспары» оқуы; 7) Баланың толық еркiндiгiн қол даған 
Дальтон-план оқуы.

Сынып-сабақтық (классно-урочная) оқу формасы – 1. 
Тұ рақты оқушылар құрамы (сынып); 2. Жылдық оқу жос па ры 
(жоспарлау); 3. Жеке бөлiктерге келтiру (сабақ); 4. Сабақтардың 
ауысуы (кесте); 5. Мұғалiм жетекшiлiгi (педагогикалық бас-
қарым); 6. Оқушылардың əрқилы танымдық iс-əрекеттерiнің 
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түрлері мен формалары (оқу iс-əрекеттерiнің баламалылығы 
(вариантивность).

Қосымша оқу формалары: көмекшi, сыныптан тыс, са-
бақтан тыс, үй жұмыстары, өзiндiк дербес оқу, кеңестер, қосым-
ша сабақтар, нұсқау (инструктаж) сабақтары, үйiрме, клу бтық 
жұмыстар, оқу саяхаттары, тəжiрибе учаскелерiндегi жұ  мы-
стар, шеберханалардағы еңбек сабағы, өлкелiк сапар лар, дене-
шынықтыру жарыстары жəне т.б.

Сабақ (урок) – 1) оқу үдерiсiнің бiтiмдi бөлiгi, 2) негiзгi форма.
Сабаққа қойылатын талаптар: 1. Ғылым жетiстiктерi 

мен озық педагогикалық тəжiрибенi пайдалану; 2. Оқу-тəрбие 
үдерiсiнің заңдылықтарын қолдану; 3. Барша дидакти ка лық прин-
циптер мен ережелердi тиiмдi ұштастыра бiлу; 4. Оқушылар 
қызығуларын, икемдерi мен қажеттерiн ескеру; 5. Пəнара  лық 
байланыстарды iске асыру; 6. Өткендегiлердi пайдалана бiлу; 
7. Тұлғалық дамуға жол ашу; 8. Оқу-тəрбие жұмыстарының ло-
гикасы мен эмоционалдығын сақтау; 9. Өмiр жəне оқушының 
жеке тұрмысымен байланыстыру; 10. Бiлiм игеруге, толықтырып 
баруға үйрену; 11. Əр сабақты тиянақты анықтап, болжап, жоба-
лап, жоспарлап бару; 12. Педагогикалық құрал-жабдықтарды 
тиiм дi пайдалану.

Сабақ мақсаты: тəрбиелеу, бiлiм игерту, дамыту.
Сабақтың iске асуы мыналарға байланысты: мазмұнға, 

оқу əдістерiне, мұғалiм тұлғасына, қатынас-көзқарасқа, қызмет 
қарым-қатынастарына мəн беру.

Сабақ түрлері (типтерi) – аралас сабақ, жаңа материалды 
өту, жаңа ептiлiктер қалыптастыру, бiлiм, ептiлiктердi бекiту, 
қо ры тындылау жəне жүйелеу, бiлiм, ептiлiктердi қолдану, бiлiм 
жəне ептiлiктердi бақылау жəне реттеу.

Бiрiгiмдi (интегрированный) сабақ – бiр тақырып төңі-
регiнде əрқилы пəн материалдарын қоса ұсыну.

Сабақ дайындау кезеңдерi: 1. Нақтамалау (диагнстика),  2. 
Болжау (прогнозирование), 3. Жоспарлау (планирование).

Үй жұмыстары қызметi: игерiлгендi бекiту, өткендердi 
тереңдету, дербестiк дамыту, бақылаулар орындау.
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Үй тапсырмаларына талаптар: ынталандырушы лық, бел-
сендiлiк жəне дербестiк, түсiнiмдiлiк пен əлжетушiлiк (посиль-
ность), шығармашыл сипат, жекелiк (индивидуальность) жəне 
жiктеулiлiк (дифференцированность), жүйелi тексерiс.

«Оқу – білім қазығы,
Адамның азығы,

Оқу – өмірдің сəні,
Тіршіліктің шамы.».

Я.Корчак

Оқу түрлері
 
Дидактикалық жүйелер тарих тұңғиығына iзсiз батып 

кетпейдi. Олар заман талаптарына сəйкес жаңа түрге ауыса-
ды, дегенмен өзгерiске түсе отырып, өздерiнің тектiк белгiлерiн 
көпке дейiн сақтап барады. Осылайша, мысалы, кейiн дəстүрлiк 
сипат алған Гербарт дидактикасы Коменский дидактикасы ның, 
сонымен бiрге одан да ежелгi догматтық жəне схоластық жүйе 
элементтерiн өзіне сіңiредi. Дəстүрлi дидактиканы сүйенiш 
етпе генде Дьюи дидактикасы өз аяғына тұрып кетпеген бо-
лар едi. Осылай өткендi арқау етпей бағдарламаластырылған, 
кейiн компьютерлi оқу жүйелерi де мектеп тəжiрибесiне енбес 
едi. Дидактикалық жүйелер ұштастығы – оқу теориясы мен 
технологиясының жалпы даму заңдылықтарынан.

Əрқандай дидактикалық жүйе өмiрге өз ерекшелiктерi мен 
технологиясына негiзделген оқу түрін (типiн) əкеледi. Оқу түрі 
(типi) – оқу-тəрбие үдерісi ұйымдасуының жалпы тəсiлi, 
жолы. Басты құрылымдық бiрлiктерiн талдау арқылы оқу түрін 
анықтаймыз. Ол бiрлiктер келесiдей: 1) мұғалiм iс-əрекетiнің 
си паты; 2) шəкiрттер оқып, бiлiм игеруiнің ерекшелiгi; 3) бi-
лi  мдердi тəжiрибеде қолдану анайылылығы жəне т.б. Осы 
жал пыланған белгiлер негiзiнде оқудың бiрнеше типтерi ажы -
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ралады: Нақтамалық, түсiндiрме – көрнекi, мəселелi, бағдарла-
маластырылған, компьютерлi, қашықтан оқу.

Оқудың əрқилы бiрнеше түрі тең бiрлiктi қолданылуы мүм-
кін. Педагогтар оқу теориясы мен тəжірибесінің ежелгi даму 
кезеңдерiндегi жетiстiктерiн пайдаланудан бас тартқан емес, 
көненің көзi болған игiлiктердi жаңа жүйелерге өткiзiп, бү гiн гi 
мектеп тəжiрибесiн байытуда. Қай оқу жүйесiнде де, тiптi өт кен 
дəуi рiмiзде түгелдей қараланған догматтық жəне схоластикатық 
оқу түрлерінің өзiнде де ұнамды тараптары баршылық, оларды 
қазiргi мектепке өткiзiп, орынды пайдаланғанымыздан ке лер 
зиян болмаса керек. Дəстүрлi оқудың да маңызды артықшы-
лығы бары педагогикалық қауымға аян.

Көп ғасырлар бойы Еуропаны бiлiмдендiрген догматтық 
оқу болмыс деректерi мен құбылыстарын, олар арасындағы 
байланыстарды бұлжымас тұжырым (догма) ретiнде зерттеуге 
бағытталған. Мұғалiм өз шəкiрттерiне белгiлi бiлiмдер тобын 
дайын күйiнде ұсынып, оларға түсiнiктеме берудi қажет деп 
ескермеген. Оқушылар оларды жаттап алып, сол күйiнде қайта 
жаңғыртуға машықтанады. Игерiлген бiлiмдердi тəжірибеде қол-
дану талабы мүлде қойылмады. Бұл оқу типi механистiк жад 
дамытуға бағышталып, тұлғаның сана-сезiмдiк (интеллектуал) 
дамуын шектедi. Догматты оқу мұғалiм пiкiрiмен толық келiсi-
мдi талап етiп, ол жариялаған ақиқатқа күмəн, күдiк келтiруге 
жол бермедi. Уақыт озуымен мектеп догматтық оқудан бас тарт-
ты, бiрақ оның кейбiр элементтерi əлi күнге дейiн сақталуда.

Қазіргі заман мектебiнде үш салыстырмалы дербес ерекшелен-
ген əрi бiр топ белгiлерiмен ажыралған оқу түрі қолданы луда:

– түсiндiрме – көрнекi (дəстүрлi немесе ақпаратты деп те 
аталады);

– мəселелi (проблемді);
– бағдарламаластырылған жəне оның неiгiзiнде пайда болған 

компьютерлi оқу.
Қазіргі кезең оқу түрлерінің тиiмдi де кемшiлiк тараптары-

нан бiрнеше маңызды сипаттары бойынша талдау салып көрейiк.
Түсiндiрме – көрнекi оқу (ТК). ТК мəнi оның атуынан-ақ 

байқалып тұр. Көрнекiлiкпен ұштасқан түсiндiру – бұл оқудың 
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не гiзгi əдістерi, тыңдау мен есте қалдыру – оқушылардың же-
тек шi iс-əрекет түрлері, ал игерiлгендердi қалтықсыз қай-
та жаңғырту – басты талап əрi негiзгi тиiмдiлiк шарты. Мұндай 
оқу түрін дəстүрлi деп те атау қабылданған, себебi ол мектеп 
тарихының ежелгi бастауларынан түрлі формаларға ауысып, 
қолданымда келе жатқанынан дерек бередi. Оқудың бұл көне 
түрі бүгiнгi мектепте өз маңызын жойған емес, керiсiнше, бiлiм 
ұсыну мен көрнекi əдістер құрамында үйлесiмдi өз орнын табуда. 
ТК оқу бiрқатар маңызды басымдылығымен танылған: уақыт 
үнем  дейдi, мұғалiм мен оқушы күш-қуатына демеу бередi, 
шə кiрт  тің күрделi бiлiмдердi қабылдауын жеңiлдетедi, үдеріс 
бас қары мын рет тестiруге көмектеседi. Алайда, ТК оқуының 
кем шiлiктерi де жоқ емес: «дайын» бiлiмнің ұсынылуынан ба-
лалар оны игеруде өзбетiнше өнiмдi ой қызметiнен ажырап 
қалады; жеке-дара жəне жiктемелi оқу үдерісін ұйымдастыруда 
мүмкіндiктерi шектелген.

Мəселелi оқу (МО) ерекшелiгi: белгiленген оқу мəселеciн бала-
лар əлiнше шеше отырып, көзделген бiлiм қорына өзбетiнше қол 
жеткiзедi. Өзiндiк ықылас-ниет пен əрекеттен оқушылардың 
шығармашыл ойы мен танымдық белсендiлiгiнің жоғарыла-
ғаны анық байқалады. Мəселелi оқу технологиясы бiрнеше 
мiндеттi сатылардан тұрады. МО маңызды кезеңi – мəселелi 
жағдайды түзу, сол арқылы оқушыларды қандай да қиындықты 
ой толғанысына келтiру. Мəселелi жағдайдың қай уақытта да 
адамды сана-сезiмдiк күштенуге түсiрiп, туындаған қай шы-
лықтарды шешу қажеттiгiн пайда ететiнi белгiлi. Олардағы 
қара ма-қарсылықтар төркiнi – алға тартылған сұраққа бола 
бұ рыннан бар бiлiмдерiмен жауап бере алмауында. Ендi ол 
қайшылық кедергiлерiнен жол тауып шығуы үшiн жаңа бiлi-
мдердi игеруi тиiс. 

Жағдайға енгiзiлетiн оқу мəселесi белгiлi қиындық деңгейiн-
де болып, бiрақ оқушының оны шешуге күшi жететiндей бо луы 
қажет. Бiрiншi кезең осымен аяқталады. Мəселе шешiмiн табу дың 
екiншi кезеңiнде нақты сұрақ бойынша өз бiлгендерiн сарап қа са-
лып, жауап табу үшiн не жетiспейтiнiн анықтап, кемшiн бi лiмдерiн 
толықтыруға белсендiлiкпен кiрiседi. Ал үшiншi кезең əрқилы жол-
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дармен мəселе шешуге қажеттi бiлiмдердi игеруге бағытталады. 
Нəтижеде, «аян» жарқ етiп, бала «Бiлдiм, қа лай бо латынын!» де-
ген тоқтамға келедi. Əрi қарай мəселе шешiле бас тайды, нəтиже 
тексерiледi, бастапқы болжаммен салыстырыла ды, қолға түскен 
бiлiмдер мен ептiлiктер жүйеленiп, қо ры тылады.

Мəселелi сұрақтар мен тапсырмаларды өрнектеуге қойы-
латын талаптар:

– оқушылардың бiлiм, ептiлiк деңгейi мен ойлау қабiлетiне 
орайластырыла түзілуi тиiс;

– белгiлi мен белгiсiздердi салыстырудан бала таңдануын 
туғызып, аралық кедергiлердi жеңу ықыласын оятуы шарт;

– оқушыларды қиыншылықтарды шешуге ынталандырып, 
əртүрлі болжам ұсынуға ойыстыруы тиiс;

– жеке оқу пəнi материалымен шектелмеуi қажет.
МО мəселе мəнiн баяндау, эвристикалық (ішінара iздену), 

зерттеу iзденiсi əдістерiмен iске асырылады. Бастауыш мектеп 
сабағында мəселелi сұрақ жəне мəселе мəнiн баяндау секiлдi 
МО элементтерiн мұғалiм жиi қолданады, себебi кiшi жастағы 
балалар қандай да мəселенi шешуде сезiм толғанысына берiлiп, 
белсендi əрекетке келедi. Мұндай жұмыстың табысты болуы 
келесi жағдайларға тəуелдi:

– МО шарттарын iске асыруға мұғалiмнің өз дайындығы 
жеткiлiктi деңгейде болса;

– оқушылар сабақтардың қай-қайсысында да мəселелi 
сұрақтармен етене араласып барса;

– барша сабақтарда оқу мəселелерiн енгiзу мен оларды шешу-
ге қолайлы жағдайлар түзiлсе.

Көпшiлiкке таныс мəселелi оқу артықшылықтары: меншiктi 
шығармашылық əрекет жолымен бiлiм жинақтау, оқу еңбегiне 
жо ға ры қызығушылық, өнiмдi ой қабiлетiнің дамуы, оқудың 
берiк те əсерлi нəтижелiлiгi. МО кемшiлiктi тараптары – оқу-
шылардың танымдық iс-əрекеттерiн басқару қиындығы, көз дел-
ген мақсатқа жету жолында уақыттың көп сарп етiлуi, аса қа-
рқынды күш-қуат талабы. 

Бағдарламаластырылған оқу (БО) – орындалуы алдын ала 
жос  парланған нəтижеге жеткiзетiн бiрiздi амалдар (операция-
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лар) жүйесiне негiзделедi. БО басты мақсаты оқу үдерісiне бас-
шылықты жақсарту. БО оқушының таным жолындағы əр бір 
iлгерi қадамын бақылап баруға, қажет болса мезетiнде жəр дем 
беру мүмкіндiгiн ашатын бiлiм игеру техноло гиясын түзуге ба-
ғытталған. Егер бұл iске асса, оқушылар көптеген қиын  шы-
лықтардан, келеңсiз басқарыммен қабаттасып жүретін қы-
зық  сыну жұтаңдығынан жəне басқа да жайсыз салдарлардан 
құ тылады.

БО ерекшелiктерi келесiдей:
– оқу материалы жекеленген үлестерге бөлiнедi;
– оқу игерiлуi тиiс бiлiм жəне ой əрекеттерi үлестерiнен 

тұратын бiрiздi орындалатын қадам-тапсырмалардан құралады;
– əр үлес-тапсырма бақылаумен (сұрақ-тапсырма жəне т.б.) 

аяқталады;
– бақылау тапсырмалары дұрыс орындалса, оқушы мате-

риалдың жаңа үлесiн алады да оқу жолындағы жаңа қадамды 
орындауға өтедi;

– жауап дұрыс болмаса, оқушыға жəрдем берiледi, қосымша 
түсiнiктемелер алады;

– əр оқушы, өзбетiнше оқу жұмысын орындап, өз күш-қуатына 
сай жеделдiкте қажеттi материалды игерiп барады;

– барша бақылау тапсырмаларының орындалу нəтижесi хат-
талып, оқушының өзіне хабарланады (iшкi керi байланыс), пе-
дагогқа да жеткiзiледi (сыртқы керi байланыс);

– педагог оқу ұйымдастырушы қызметiн атқарады, егер 
оқушы қиналса, жəрдемшi (кеңесшi) де болады, жеке-дара оқыту 
жұмыстарын да орындайды;

– оқу үдерiсiнде БО арнайы құрал-жабдықтары (бағдар-
ламаластырылған оқу құралдары, тренажерлер, бақылау қон-
дырғылары, оқу-үйрету машиналары) пайдаланылады.

Компьютерлi оқу (КО). Жеке қолданымдағы электрон-
ды – есептеу машиналарының дамуы саласындағы қарқын ды 
iлгерiлеу педагогтарды компьютерлi оқудың жаңа технологи-
ясымен кезiктiрдi. Бұл оқу-тəрбие үдерiсiнің жаңа бағыттағы 
өзгерiстерiне арқау болды. Арнайы оқу бағдарламаларымен қам-
дастырылған компьютерлердi барша дидактикалық мiндет-
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тердi iске асыруға қолайластыра пайдалану мүмкін: ақпарат 
ұсынуға; оқу, бақылау мен нəтижелердi реттеп, түзетуде; 
дағдыландыру жаттығуларын орындауда, оқу үдерiсiнің дамуы 
жөнiндегi деректердi жинақтауда жəне т.б. Электронды – есептеу 
машинасын тиiмдi пайдаланудың басты бағыттары айқын дал-
ды: 1) жеке оқу пəндерi бойынша оқушылар үлгерiмiн көтеру 
(математика, ана тiлi, шет тiлдерi бойынша); 2) жалпы жəне ар-
найы қабiлеттер дамыту – көзделген мəселелердi шешу, өзбетiнше 
дербес ой топшылау. Бұдан да басқа оқу қызметтерiн орындауда 
компьютер машиналар орасан тиiмдi. Тестiлеуде, бағалау мен 
оқу үдерісін басқаруда мұғалiм уақытын ұнамды, педагогика-
лық қызмет тиiмдiлiгiн арттыруға қолқабыс көрсетедi.

Сонымен, қазiргi заман бастауыш мектебiнде оқудың бiрне-
ше түрі үйлесiмдiлiкпен қолданылуда: түсiндiрме – көрнекi, мə-
селелi, бағдарламаластырылған оқу түрлері.

Жiктемелi оқу

Оқу үдерiсiнде əр оқушы немесе оқушылар тобының мүм-
кіндiктерi мен қалауларын барынша ескеру мақсатында мек-
теп тəжiрибесiнде (дифференциалды) жiктемелi оқу жоғары 
тиiмдiлiкпен қолданылуда. Мектептегi жiктемелi оқу дың көз-
деген мақсаты – оқушыларды мүмкін болар бiлiм олқылық-
тарынан сақтандыру, дайындық деңгейлерiн үйлестiру, оқуға 
қызығушылық ояту. Оқушылар мүмкіндiктерi мен оқу дайын-
дығына сəйкестендiрiле жiктелген əр сабақтағы оқу мазмұнға 
өзгерiстер енгiзу, кей тапсырмаларды орындауда кезiгетiн 
қиыншылықтарды реттестiру, əдістемелiк қолдау шараларын 
пайдалану арқылы жүргізіледi.

Жiктемелi оқуды iске асыра отырып, мұғалiмнің атқаратын 
мiндеттерi:

– таңдалған оқу түрі қандай мақсатта, қай сабақтарда жəне 
қандай нақтылықпен орындалатынын анық бiлу;

– балалардың оқу жұмыстарына деген жалпы дайындығын 
зерттеп, ол жөнiнде нақ ақпаратқа қанық болу;

– жаңа материалдарды игеру мен жiктелген тапсырмалар ды 
орындауда кезiгетiн кедергiлердi күнi бұрын көре бiлу;
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– сабақтар жүйесiнде жеке-дара жəне топтық тапсырма-
лар ды орынды пайдалану жəне олардың тиiмдiлiгiн үздiксiз 
бақылап, талдап бару;

– оқудың келесi сабақтағы жалғасының қай сипатта 
жүргізілетінiн толық əрi нақты хабардар болу;

– жiктемелi оқуды науқандыққа айналдырмай, оқудың бү кiл 
барысында жүйелi қолдану.

Егер жiктемелi оқу нақты бір оқушыға бағышталса, же-
ке-дара сипат алады. Жеке-дара оқудың iске асуы оның қай 
балаға арналғанын анықтаудан басталады. Ал мұндай оқу ең 
алдымен мектеп оқуына дайын болмаған не дайындығы кем 
шəкiртке қажет. Мектеп оқуын ендi бастаған балалар арасын да-
ғы айырмашылықтар елеулi келедi – кейбiреулерi түк бiлмей тiн 
əрi ебедейсiз болса, ендi бiреулерi қайсы бiр бағытта толықтай 
қалыптасқан бiлiм жəне ептiлiктермен көзге түседi. Педагог 
оқушылар əрекет-қылығына мұқият назар сала отырып, олар-
ды мiндеттi түрде сараптап өткiзедi де оқу мүмкіндiктерi дең-
гейiн анықтап, əрбiрiмен бөлек жұмыс тəсiлдерiн өткізеді. Мұн-
дайда ата-аналармен кеңесу де қажет.

Оқуға қиналатын балалар ерекше қамқорлықты қажет етедi. 
Оқуды қиындастыратын бiрнеше себептер тобы анықталған:

– көңіл-күй – ерiктiк аймағы мен жалпы тұлғалық дамуы 
шектелiп, инфантилизм жағдайына түскен балалар. Мұндай 
оқушылар жасы жеткенiмен оқу iс-əрекеттерiне болымсыз ке-
ледi. Бұл балалармен оқу-тəрбие жұмыстарын жеке-дара жүр-
гізіп, арнайы жаттығулар арқылы қалыптасқан тұлғалық 
кем шiлiктер дің бастау себептерiне мəн беру қажет, оқу iс-əрекет-
терiне сəйкес тұлғалық қасиеттердi дамытып, қатар ла ры сана-
тына жетiл дiру үшiн арнайы жаттығулар жасап, дағдылық 
қалыпқа келтi рудi естен шығармаған жөн.

– қозғалыс-қимыл ептiлiктерiнің қалыптасу деңгейi төмен 
балалар. Бұлар жазу, сызу, басқа да əрекеттердi қиыншылықпен 
игередi. Дене шынықтыру, сурет, еңбек сабақтары олар үшiн 
үл кен азап. Себеп – баланың енжарлығы не қаламауында емес, 
əре кет-қимылдарының дамымауында. Мұндайда баламен же-
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ке-дара жұмыс жасау əбден қажет. Арнайы жаттығулармен 
кемшiлiктердің бастау себептерiн қалпына келтiрiп, тиiстi 
бұлшық еттер қызметiн орнына түсiрудi əдейi жоспарлаған 
көңілге қонымды. 

– кеңiстiктi байқастыру қабiлеттерi дамымаған бала лар. 
Бұлар ақыл-есi дұрыс, бiрақ есептеуге жоқ, геометриялық фи-
гураларды айыра алмайды, құрастыру iстерiне орашолақ. Бұл 
қиындықтарды жеңудің жолы балалармен жеке-дара жұмыс 
жүргізіп, сызу өрнектерiн, геометриялық бейнелер (шеңбер, 
үшбұрыш, ромб жəне т.б.) салдырып, жад бойынша сурет-
тер мен құрастыру ойындарына тартып, дағдыландыру қажет. 
Көмек ке ата-аналарды да тартқан тиiмдi. 

– жад, ес бұзылыстарына кезiккен балалар. Бұлар матери-
алды қайталап айтып бере алмайды, қарапайым тақпақты жат-
тауға əлi келмейдi, ал математикалық тапсырмалар орындауға 
тiптi жоқ. Мұндай оқушылармен жеке-дара бағдарлама негi зiн-
де қосымша дəрiстер ұйымдастырып, iс-əрекеттерiн жаттық тыру 
жолында мүмкін болар барша əдістердi – көрнекiлiктен бас тап, 
арнайы «тiрек» тəсiлдердi пайдалану керек.

– оқу, жазу қабiлеттерi кем, дисграфия құбылысынан күйз-
елiске түскен балалар. Бұл оқушылар дыбыс жəне əрiп айыр-
машылығын аңғармайды, əрiп пен сөздердi жазу жолда ры на 
түсiре алмайды, дыбыстарды шатыстырып, сөздердi дұрыс оқуда 
қиналады. Егер баланың мұндай жағдайы арнайы оқу-тəр-
биенi қажет ететiн сырқатпен байланысты болмаса, педагог бұл 
мəселенi жеке-дара оқу iстерiн ұйымдастыру жолымен шешуi 
мүмкін.

– сөйлеу қабiлетi кешеуiлдеп дамыған, дислекцияға 
ұшыраған балалар. Бұл кемшiлiк бала тiлiнің дамуына сəйкес 
сезiмдiк кезеңде ересектердің тiл өсiру жұмыстарына дұрыс 
мəн бермегендiгiнен болады, нəтижеде бала дыбыстай алмайды, 
өз ойын сөзбен жеткiзуде көп қиыншылықтарға ұшырайды. 
Мұ ны сезген педагог оқушымен жеке-дара оқу қызметтерiне 
мейлiнше көп назар аударғаны жөн. 

– жалпы дамуының жетiспегендiгiнен оқу үлгерiмi төмен 
ба лалар. Бұл кемшiлiк бала тұрқының əлжуаздығымен байла-
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нысты, тез шаршайды, жұмыс қабiлетi төмен. Осыдан оқу, басқа 
да жүктемелердi көтере алмайды. Мұндай оқушыларға арнайы 
режим қажет, ерекше күн тəртiбi түзiлiп, қысқартылған оқу гра-
фигiмен мектепке қатынау мүмкіндiгi берiлуi керек.

Жiктемелi оқу негiзiнен ықшам топтар мен жеке оқушыға 
арналған тапсырмалар бойынша ұйымдастырылады. Бұл үшiн 
келесi тəсiлдердi қолданған жөн:

– сынып оқушыларының бəрiне бiрдей тапсырма мазмұны 
ұсынылады, бiрақ үлгерiмi жоғары оқушылардың тапсырма ны 
орындау уақыты қысқартылады;

– сынып оқушыларының бəрiне бiрдей тапсырма маз мұны 
ұсынылады, бiрақ үлгерiмi жоғары оқушылар орындайтын тап-
сырмалар күрделiрек жəне көлемi жағынан ауқымдылау;

– тапсырма бүкiл сынып оқушыларына жалпы, бiрақ үлге-
рiмi төмен оқушыларға жұмыс орындауды жеңiлдететiн кө-
мек шi материалдар берiледi (тiрек, сұлба, алгоритм, кесте, бағ-
дарламаластырылған тапсырма, үлгi, жауап жəне т.б.);

– сабақтың бiр кезеңiнің өзiнде үлгерiмi күштi, орта ша жə не 
төмен оқушылар үшiн əрқилы мазмұндағы тапсырма лар ұсы-
нылады;

– оқушылардың өздерiне бiрнеше теңдей тапсырмалар iшi-
нен бiрiн таңдап алу құқы берiлдi. Мұндай жұмыс тəсiлi мате-
риалды бекiту кезеңiне орайластырылады.

Математика сабақтары тəжiрибесiнде, мысалы, келесiдей 
жiктеу əдістерiн пайдалануға болады: 1) өзiндiк жұмыстың бiр ба-
ламасын жеңiлдетiп, ықшам топтардың əрқайсысына күрделiлiгi 
үш деңгейде болуы мүмкін тапсырмалар ұсыну; 2) тапсырмаға 
қойылатын талаптарды жiктелген түрде, қажет болса, əр балға 
жеке тапсырма талаптарын қою; 3) тапсырма орындауда берiлетiн 
жəрдемдер түрі мен көлемiн де жiктеу жəне жеке-даралыққа бай-
ланыстыру. Сабақ барысында күштi оқушылар берiлген тапсыр-
маларды жылдам орындайды, ал қалғандары дəрiс уақытында 
не iстеуі керек? Мұндай жағдайды ескерген тəжiрибелi мұғалiм 
күрделiлiгi жоғары қосымша тапсырмаларды қамтып, жеке орын-
дау үшiн арналған үлестірмелер дайындайды. 

Жiктемелi оқу барысында мұғалiм есiнде болуы қажет жағ-
даят: үлгерiмi орташа жəне төмен оқушыларды тек жеңiлдетiлген 
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тапсырмаларға, ал күштi оқушыларды күрделi оқу жұмыстарына 
таңып қоймау. Балаларға жiктемелi тапсырмаларды қолданудың 
қажеттiгiн, бұл шараның уақытша, сынып үлгерiмi бiрқалыпты 
теңдескенше болатынын түсiндiру орынды. Қалай болғанда да же-
ке-дара, жiктемелi тапсырмалар берумен бiрдің сауатсыздығын, 
ал екiншiнің дарындылығын айыра көрсетiп, бала намысын 
қорлаудан сақ болған жөн. 

Сонымен, жiктемелi оқу барша балалардың бəрiне бiрдей са-
палы оқу мүмкіндiгiн ашады. 

Сабақ барысындағы жiктемелi оқу материал мазмұнына өз-
герiстер енгiзу, кей тапсырмалардың қиындықтары мен олар ды 
орындау уақытын үйлестiрiп, реттеу арқылы жүргізіледi. Со-
нымен бiрге бұл оқу формасының тиiмдiлiгiн арттыру мақса-
тынд а балалардың оқу мүмкіндiктерi мен дайындығына орай 
ар найы əдістемелiк шаралар жəне құрал-жабдықтарды пайда-
лану қажет.

 
Оқу формалары

Оқу ұйымдастыру формасы – мұғалiмдер мен оқушылар дың 
үйлесiмдi iс-əрекеттерiнің сырттай көрiнiсi, оқу мазмұнының 
тысқы «қорабы». Ол дидактикалық жүйелердің дамуымен пай-
да болып, жетiлiп барады. Оқудың ұйымдастырылу форма ла ры 
əрқилы өлшем-шектерге орай ажыралады. Оқушылар санына 
байланысты жеке-дара, ықшам топ, бүкiл сынып (фронтальды) 
оқуы болып бөлiнедi. Оқу орынына қарай мектептiк, мектептен 
тыс жəне экстернат формалары қалыптасқан. Мектептегi оқудың 
түрлері: сабақ, мектеп тəжiрибе алаңдарындағы жұмыстар, 
кеңестер, үйiрме жұмыстары жəне т.б., мектептен тыс оқулар: 
үйдегi өзiндiк жұмыстар, табиғат серуендерi жəне т.б., ал экстер-
нат – ақырында бiлiм құжатын алу үшiн емтихан тапсы румен 
бiтетiн өзбетiнше дайындық жүргізуге негiзделген ерекше оқу 
формасы. Оқу мерзiмiне бөлiнген уақыт бойынша педа гогтар, 
ата-аналар, оқушылардың өздерi таңдаған формалар пайдала-
нылуы мүмкін: мектептегi дəстүрлi сабақ оқуы – 45 минут, 
қысқартылған дəрiстер – 30-35 минут, оқушылар қалауымен 
ұйымдастырылған еркiн, «қоңыраусыз» сабақтар.
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Мектептің даму тарихында дидактика жүйелерiне байла  ныс-
ты əрқилы оқу формалары тəжiрибеден өткен: жеке-дара (ежел-
гi мемлекеттерде), жеке-дара жəне ықшам топ (ортағасырлық 
мектептерде), бiрiн-бiрi оқыту (Англиядағы белл-ланкастер 
жүйесi), оқушылар қабiлетiне орай жiктемелi оқу (мангейм 
жүйесi), бригадалық (20-жылдар кеңестiк мектептегi оқу), ерек-
ше атауды талап ететiн «трамп жоспары» оқуы: жалпы оқудың 
40% оқушылар үлкен топтарда (100-150 бала), 20% – кiшi топта 
(10-15 бала), ал 40% өзбетiнше оқуға пайдаланылған. Бастауыш 
мектеп мұғалiмдерi үшiн танымдық маңызы аса үлкен оқу фор-
масы – Дальтон жоспарлы дараластырылған оқу. Мұндай оқу ды 
енгiзген Америкадағы Дальтон қаласының мұғалiмi Э.Паркхерст 
(1887-1937). Дальтон жоспарлы оқуының ерекшелiктерi: балалар 
оқу мазмұнын, пəндердi өту ретiн, оқу жұмыстарын орындау 
уақытын өз қалаулары бойынша таңдаған. Оқу жылы басында əр 
оқушы белгiлi материалды өзбетiнше игеруi жөнiнде мұғалiммен 
келiсiм-шарт жасайды. Оқушылар жеке кабинет – лаборатория-
ларда отырып, оқу жұмыстарын орындайды, осыдан бұл оқу əдісi 
зертханалық жоспар атауын да алған. 20-жылдар бұл оқу форма-
сы бригадалы – лабораториялық оқу атамасымен кеңестiк мек-
тептерде кең қолданымда болды. Бұл формадағы оқу сипаты: 1) 
бүкiл сыныппен жалпы жұмыс; 2) бригаданың (оқушылар тобы) 
бiрлiктi iсi; 3) əр баланың жеке оқу жұмысы. Уақыт өтумен бұл 
оқу формасы өзiн ақтамады, мектеп дəстүрлi сынып-сабақтық 
оқу формасына қайта өттi.

Елдердің көпшiлiгiнде ХVII ғасырда пайда болып, 300 жыл 
дамумен əрi жетiлiп келе жатқан сынып-сабақтық оқу жүйесi 
қабылданған. Бұл жүйе ерекшелiктерi:

– жас деңгейi мен дайындығы бiркелкi оқушылардың 
құрам тұрақтылығы;

– əр сыныптағы оқу жұмыстарының жылдық жоспарға 
сəйкестiгi;

– оқу үдерiсiнің өзара байланысты кезегiмен өткiзiле тiн 
бөлiк терге (сабақтарға) жiктелуi;

– əр сабақтың тек бiр пəнге арналуы (монизм);
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– сабақтардың ұдайы ауысып баруы (сабақ кестесi);
– мұғалiм басқарымы (педагогикалық жетекшiлiк);
– оқушылардың əр түрлі жəне формадағы танымдық iс-əрекет-

терi (iс-əрекет баламалылығы).
Сынып-сабақтық форма басқа оқу түрлеріне қарағанда, бiр-

қатар артықшылыққа ие: материал, мазмұн қатаң ұйымды құ-
рылымда келтiрiлген; үнемдi, себебi бiр мұғалiм оқушылардың 
үлкен тобымен жұмыс жүргізедi; өзара оқу, бiрлiктi оқу iстерiн 
ұйымдастыруға, жарыстыруға, тəрбиелеп, дамытуға қолайлы. 
Сонымен бiрге бұл форманың оқу тиiмдiлiгiн көтеруге кедер-
гi болар кемшiлiктерi де баршылық, солардың арасында басты-
сы – «орташа» оқушыға бағытталуы мен жеке-дара оқу-тəрбие 
жұмыстарын жүргізуге мүмкіндiгiнің болмауы.

Сынып-сабақтық оқу формасы қазiргi мектептегi басты 
(негiзгi) оқу түрі. Бұдан басқа да əртүрлі атамадағы оқу түрлері 
де қолданылады, мысалы: көмекшi, сыныптан тыс, сабақтан 
тыс, үй жұмыстары, өзбетiнше жұмыс орындау, т.с.с. Көмек шi, 
қосымша формалар оқушылардың сынып-сабақтық оқу iсте-
рiн толықтырып, дамыта түседi. Олар қатарында: кеңестер, 
қосым ша дəрiстер, көрсетпе-нұсқау сабақтары, үйiрмелер, клуб 
жұмысы, сыныптан тыс оқу, оқушылардың өзiндiк үй жұмыс-
тары жəне т.б. Кейде сыныптан тыс оқу формалары қатарына 
та ным дық экскурсиялар, мектептің тəжiрибе алаңдарындағы 
жұмыстар, шеберханалардағы еңбек, өлкелiк саяхаттар, дене шы-
нық тыру жəне спорт жарыстарын да жатқызады.

Оқуды сынып-сабақтық жүйеде ұйымдастырудың басты 
элементi – сабақ. Сабақ (дəрiс) – оқу үдерісінің мағыналық, 
уақыт жəне ұйымдастырылу тұрғысынан бiтiмдi бөлiгi (кезеңi, 
сатысы, элементi). Қысқа мерзiмге мөлшерленгенiмен сабақ 
оқу үдерiсiнің ең күрделi де жауапкерлi сатысы: жекеленген 
дəрiстердің сапасынан ақырында мектеп дайыдығының жал-
пы сапасы қалыптасады. Сондықтан, мұғалiмдердің күш-қуаты 
оқу мiндеттерiн қысқа мерзiмде шешуге мүмкіндiк беретiндей 
сабақ технологиясын түзiп, енгiзуге бағытталады. Жақсы (сапа-
лы) сабақ беру – оңай iс емес – тəжiрибелi мұғалiмдердің өз дерi 
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де бiраз қиналады. Сабақ өткiзуге байланысты көп оқу жұмыс-
тары əлеуметтiк тапсырысқа, оқушылардың жеке қалау, қызығу 
қажеттерiне, оқу мақсаттары мен мiндеттерiне, оқу үдерiсiнің заң-
дылықтары мен принциптерiне тəуелдi. 

Сапалы қазiргi заман сабағын ұйымдастыруға қойылатын 
жалпы талаптар арасында аса маңыздылары: 
1) Ғылымның, озат педагогикалық тəжірибенің жетiстiкте-

рiн пайдалану, сабақты оқу-тəрбие үдерiсiнің заңдылық-
тары негiзiнде түзу.

2) Барша дидактикалық принциптер мен ережелердi тиiмдi 
үйлестiру.

3) Қызығулары, икемдiлiктерi мен қажеттерiн ескерумен оқу-
шылардың өнiмдi оқу-таным iс-əрекеттерiне орайлас 
жағдайларды қамтамасыз ету.

4) Пəнаралық байланыстар түзу.
5) Өткенде иегерiлген бiлiм, ептiлiктердi жаңа сабақ матери-

алдарымен байланыстыру.
6) Тұлғалық сапа-қасиеттердің даму сеп-түрткілерiн оятып, 

оқушылар белсендiлiгiн арттыру.
7) Оқу-тəрбие қызметтерiнің барша кезеңдерiнің қисын ды-

лығы мен эмоционалдығын ескеру.
8) Педагогикалық шаралар жəне құрал-жабдықтарын тиiмдi 

пайдалану.
9) Сабақты өмiрмен, өндiрiстiк қызметтер жəне оқушының 

өзiндiк iс-тəжiрибесiмен ұштастыру.
10) Тəжірибелік қажеттi бiлiм, ептiлiктер, дағдылар, ойлау мен 

iс-əрекеттің ұтымды тəсiлдерiн қалыптастыру.
11) Оқу ептiлiгiн жəне бiлiмiн үздiксiз толықтыра, жетiлдiрiп 

бару қажетiн қалыптастыру.
12) Жан-жақты нақтама, болжам жəне жобалау жұмыстарын 

жүргізіп, əр сабақты мұқият жоспарлау.

Əр сабақ бiрлiктi үш мақсатты көздейдi. Олар – оқытып, бiлiм 
беру; тəрбиелеп, кемелдендiру жəне дамыту. Сабаққа қойылатын 
жалпы талаптар осыған орай дидактикалық, тəрбиелiк жəне да-
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мыту тұрғысынан нақтыланып барады. Əрқандай дəрiстің ди-
дак тикалық талаптары келесiдей:

– əр сабақтың бiлiмдендiру мiндеттерiн нақты анықтау;
– сабақтың ақпараттық толымдылығын жетiлдiру, əлеуметтiк 

жəне тұлғалық қажеттерге орай оңайластыру;
– танымдық iс-əрекеттердің жаңашыл (инновация) техно ло-

гиясын енгiзу;
– əрқилы оқу түрлері, формалары жəне əдістерiн бiр-бiрiне 

ұтымды байланыстыру;
– сабақ құрылымын шығармашылықпен қалыптастыру;
– көптүрлі ұжымдық iс-əрекет формаларын оқушылардың 

өзiндiк жұмыстарымен ұштастыру;
– нақты – қызметтiк (оператив) керi байланыс пен басымды 

бақылау – басқаруды қамтамасыз ету;
– сабақ өткiзудегi ғылыми топшылау мен шеберлiк.
Сабаққа қойылатын тəрбиелiк талаптар:
– сабақтағы оқу материалдары мен танымдық iс-əрекеттердің 

тəр биелiк мүмкіндiктерiн анықтау, орындалуы нақ тəрбие-мақ-
саттарын қалыптастыру жəне көздеу;

– оқу жұмыстарының мақсаттары мен мазмұнына тiкелей бай-
ланысты тəрбиелiк мiндеттердi жоспарлау;

– балаларды жалпы адамзаттық құндылықтар аясында тəр-
биелеп, өмiрлiк қажет сапалар: ынталылық, ұқыптылық, жауап-
кершiлiк, тыңғылықтылық, дербестiк, еңбеккерлiк, зейiн дiлiк, 
адал дық, ұжымдылық жəне т.б. негiзiн қалау;

– оқушыларға iлтипат жəне ықылас танытып, педагоги калық 
əдеп талаптарын орындау, балалармен қызметтестiк қатынас  қа 
түсiп, олардың табыстарына қызығушылық бiлдiру;

– сабақты адамилық қатынастар, бiрлiктi қызмет, нақты тұл-
ғалық тəрбие ошағына айналдыру.

Барша сабақ түрлері мен формаларында ұдайы iске асыры-
латын дамытушылық талаптары:

– балалар оқу-таным iс-əрекеттерiнің, қызығуларының шы-
ғар  машылық ынталылығы мен белсендiлiгiнің ұнамды сеп-түр-
ткілерiн қалыптастыру əрi дамыту;
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– оқушылардың даму деңгейiн зерттеу жəне оны ескерiп бару, 
олардың «жақын уақыттағы даму аймағын» жобалау.

– оқу дəрiстерiн «iлгерiлестiрiлген» деңгейде жүргізу, оқу-
шы ларды өз даму барысындағы жаңа сапалық өзгерiстерге ын-
таландыру;

– оқушылардың сана-сезiмдiк, көңіл-күй жəне əлеуметтiк да-
муындағы «секiрiстерді» алдын-ала болжастыру, заман ауысу-
ларына орай оқу сабақтарын нақтылы əрекеттерге келтiрiп бару.

Жоғарыда аталғандарға қосымша сабаққа басқа да талап -
тар тартылады. Олар – психологиялық, басқару, санитар-ги гие-
налық, эстетикалық, этикалық, сонымен бiрге мұғалiмнің оқу-
шымен оңтайлы қатынасы жəне қызметтестiк талаптары.

Сонымен, сабақ – мектептiк оқу жұмысының ең көрнектi 
фор масы, оқу үдерiсiнің мағыналық, мерзiмдiк жəне ұйымдасу 
бiтiмiне ие бөлiгi. Сабаққа қосымша формалар қолдау, көмек 
бередi. Сабаққа қойылатын талаптар өте жоғары. Əр сабақта үш 
бiрлiктi мақсат орындалады: оқытып үйрету, тəрбиелеу, дамыту.

Сабақтар типi мен құрылымы

Көп санды да сан-алуан сабақ түрлерінің арасындағы жал-
пы ортақтас сипатты аңдастыру үшiн оларды топтастыққа 
келтiру (классифицировать) қажет. Əр сабақтың өзiндiк мақ-
сат тары мен мiндеттерi болғандықтан, əрқилы материалдар 
өтiлетiндiктен, бiр-бiрiне ұқсамас технологиялар мен əдіс те-
мелер қолданатындықтан олардың басын қосатын ортақ белгi 
табудың өзi оңай шаруа емес. Оқу негiзiн қалауға арқау болған 
шарттарды ескере отырып, сабақтардың бiрнеше типiн ажырата 
бөлу қабылданған:

– сабақтарды мазмұны жəне өткiзу тəсiлi бойынша топ-
тау. Мазмұндық жағынан, мысалы, математика дəрiстерi ариф-
метика, алгебра, геометрия сабақтарына ажыралып, ал олар өз 
iшiнде – теориялық не тəжірибелік болып бөлiнуi мүмкін. Өткiзу 
жолдарына байланысты – сабақ-саяхаттар, киносабақтар, өзiндiк 
жұмыс сабақтарына жəне т.б. жiктеледi.

– өткiзiлетiн оқу жұмыстарын логикалық мазмұны мен та-
нымдық iс-əрекеттер сипатына орай топтау. Бұл тұрғыдан 
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келесi сабақ типтерi бөлiнген: 1) кiрiспе, 2) материалмен алғашқы 
таныстыру, 3) жаңа бiлiмдердi игеру, 4) игерiлген бiлiмдердi тұр-
мыста қолдану, 5) дағдылар қалыптастыру, 6) бекiту, қайталау 
жə не қорытындылау, 7) бақылау, 8 ) аралас.

– жалпы жүйедегi дидактикалық мақсаттары мен сабақ 
ретiне қарай топтау. Мұндай ортақ сипатты сабақтар типi: 
1) аралас, 2) жаңа материалдармен танысып, оны игеру, 3) жа-
ңа ептiлiктердi қалыптастыру, 4) бiлiм, ептiлiктердi бекiту, 
5) қорытындылау жəне жүйелеу, 6) бiлiмдер мен ептiлiктердi 
тəжірибеде қолдану, 7) бiлiм мен ептiлiктердi бақылау жəне 
реттеп, түзету.

Əр сабақ өзiнің iшкi құрылымына, яғни жекеленген 
сатыларының бiрiздiлiгiне ие. Сатыланған дəрiс бөлiмде рiнің 
белгiленген тəртiбiне орай сабақ типi анықталады. Егер сабақ 
бiлiм мен ептiлiктердi орнықтыру мақсатын қоятын болса, бұл 
бекiту сабағы деп аталады. Сабақ түгелiмен осыған бағышталған 
оқу-таным жұмыстарын орындауға арналып, 45 минут уақыттың 
басым көпшiлiгiн қамтиды.

Бұл күндегi сабақ өзiнің кезең, сатыларының ара қатынасы 
мен iзбе-iздiлiгiне қарай формальдық сипатымен бағалан-
байды. Басты назар оның көздеген мақсаты мен оған жеткiзер 
құндылықтарына жəне танымдық iс-əрекеттерiнің тиiмдiлi гiне 
аударылады əрi осы тұрғыдан бағасы берiледi. Сабақ құрылы-
мын таңдау мұғалiмнің өз қалауында – оқу мен тəрбиенің жоғары 
нəтижелiлiгiн қамтамасыз ете алса, ниет ақталғаны. Əңгіме – 
ақырғы нəтижеде, яғни жалпы оқу-тəрбие үдерісінің мемле кет-
тiк бiлiмдену стратегиясының талаптарына сай өнiм беруi.

Қазіргі таңда бастауыш мектепте кең қолданымдағы дəстүрлi 
төрт сатылы сабақ құрылымы Коменский мен Гербарт заманы-
нан бiзге жетiп келген дидактикалық мұра; 1) жаңа бiлiмдердi 
игеруге дайындық; 2) жаңа бiлiмдер мен ептiлiктердi игеру;         
3) оларды бекiту жəне жүйелестiру; 4) тəжірибеде қолдану. Бұл 
құрылымға сəйкес сабақ типi аралас (комбинированный) деп 
аталады. Уақыт аралығына бөлiнген аралас сабақ кезеңдерiн тө-
мендегiдей өрнектеуге болады.



258

Жұмыс-
тарды 
ұйым-
дастыру

Өтiлген-
дердi

қайталау 
(жаңғырту)

Жаңа
мате-

риалдарды 
өту жаңа 
ептiлiк-

тердi қалып-
тастыру

Бекiту, 
жүйе-
леу, 

қолдану

Үйге 
тапсырма

2 мин. 10 мин. 25 мин. 5 мин. 3 мин.

Аралас сабақта мұғалiм бiрнеше мақсат, мiндеттердi орын-
дай алады. Оның кезеңдерi қалаған тəртiпте өзара байланысқа 
келуi мүмкін, осыдан ол икемдi, кең ауқымды, оқу-тəрбие шарт-
тарының шешiлуiне қолайлы. Осыдан, аралас сабақ типi мектеп 
тəжiрибесiнде басқа сабақ түрлеріне қарағанда анағұрлым 
кең тараған.

Аралас сабақ өмiршеңдiгiнің жəне бiр себебi – ол оқу-тəрбие 
үдерісi заңдылықтары жəне ой қабiлетi динамикасымен үн-
дес келедi, педагогтардың оқу үдерiсiндегi нақты жағдайларға 
икемдесе жұмыс алып баруына мол мүмкіндiктер ашады.

Бiр сабақта бiрнеше мақсат, мiндеттердi орындау мүмкіндiгiнің 
болуымен маңызды аралас сабақ, сонымен бiрге елеулi кем-
шiлiктерге ие: жеке-дара жұмыстарға ешбiр уақыт жетпейдi, 
жекеленген тұлға тəрбиесi көмескiленедi. Себебi аралас сабақ-
тың тəжiрибеге енгенiнен берi талай заман ауысты, түбегейлi 
өзге рiстер қылаң бердi: сабақта ұсынылатын бiлiмдер көлемi 
анағұрлым артып, балалардың оқуға деген қатынасы өзгердi, 
осыдан сабақтың барша кезеңдерiнің тиiмдiлiгi төмендедi. Ен-
дi оқу дəрiстерiнің нəтижелiлiгiн көтеру үшiн қандай да тек 
бiр iске бағышталған сабақ қажеттiгi туындады. Мұның салда-
рынан келесi сабақ түрлері тəжiрибеге келдi: жаңа бiлiмдердi 
игеру; жаңа ептiлiктердi қалыптастыру; бiлiм, ептiлiктердi 
қорыту жəне жүйелеу; игерiлген бiлiм, ептiлiктерiмен байланы-
сты қате-кемшiлiктердi реттеу-түзету; бiлiм жəне ептiлiктердi 
тəжірибеде қолдану. Аталған типтердің бəрi аралас сабақтардың 
ықшамдалған түрлеріне сəйкес келетiнiн байқау қиын емес. 
Сабақтың өз алдына ажыралған типтерiнің құрылымы əдетте үш 
бөлiмнен тұрады: 1) оқу жұмыстарын ұйымдастыру (1-3 мин), 
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2) негiзгi бөлiм (қалыптастыру, игеру, қайталау, бекiту, бақылау, 
қолдану жəне т.б.) (25-40 мин), 3) қорытынды жасау жəне үй тап-
сырмасын беру (2-3 мин).

Сонымен, оқу ұйымдастыру жағдайларының баршасына 
бiр дей пайдалы болатын қатаң құрылымды, əмбебап сабақ бо-
луы мүмкін емес. Келесi кезеңдерi: оқу ұйымдастыру, өткендi 
қайталау, жаңа бiлiм, ептiлiктердi игеру, қабылданған бiлiм-
дердi қорыту жəне үй тапсырмасын беру – бөлектенген аралас 
сабақ оқу-тəрбие үдерісінің негiзiне алынады. 

Бiрiгiмдi сабақтар

Бастауыш мектеп оқу жүйесiн жетiлдiруге бағытталған оқу 
формасы – бұл бiрiгiмдi (интегрированные) немесе бiрiгiмдi 
мазмұндық сабақтар. Мұндай дəрiстерде бiр тақырып төңірегiне 
бiрнеше пəн материалдары толықтай тұтастыққа келтiрiлiп, оқу-
шыларға ұсынылады. Бұл сабақтың бiрнеше артықшы лығы 
бар: оқу мазмұнының молдығынан игерiлетiн зат не құбылысты 
сабаққа енгiзiлген қызықты материалдардың арқасында жан-
жақты тануынан оқушы өз ойы мен сезiмдерiн кеңейте түсуіне 
мүмкіндік алады.

Ескертетiн жайт, бiрiгiмдi сабақтарды бiрiктiрiле түзiлген пəн 
курстарынан ажырата таныған жөн. Мұндай курстар бiрнеше оқу 
пəндерiнің бағдарламалық өзектi тақырыптар не басты ұғымдар 
төңірегiнде ұйымдастырылып, ұсынылуына жол ашады. Мы-
салы «Қоршаған орта» курсы физика, астрономия, химия, био-
логия ақпараттарын бастауыш сынып оқушылары түсiнiмiне 
қолайластырып, ұсынады.

Бiрiгiмдi дəрiстер басқа пəн материалдарын ауық-ауық ен-
гiзудi көздеген пəнаралық байланыстарды пайдаланатын дəс-
түрлi сабақтардан өзгеше. Бұл сабақтарда бiр тақырыпқа бағын-
дырылған əрқилы пəн ақпараттары бiлiмдiк топқа (блоки) 
келтiрiледi. Сондықтан бiрiгiмдi сабақтың басты мақсатын дұ-
рыс анықтап алу өте маңызды. Жалпы мақсат нақты анықталса 
ғана, iске асырылуы қажет материалдарды пəн мазмұнынан 
мүл тiксiз бөлiп алуға болады. Дегенмен, қазiргi таңда бiрiгiм-
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дi оқу материалдарына негiзделген оқулықтар жоқтың қасы, 
сондықтан бұл сабақ мазмұнын iрiктеу мен жүйелеу мұғалiмге 
үлкен қиындық туғызып отыр.

Тəжiрибе көрсеткендей, 1-сыныптың өзiнде-ақ төмендегi 
пəн материалдарының басын қосып, бiрiгiмдi сабақтарға негiз 
қалауға болады:

    Төңіректегi дүниемен таныстыру
Сауат ашу ———— Əн-күй
    Сурет 
 
    Айналадағы дүниемен таныстыру
Математика ———— Еңбек 
    Сурет 
    Дене шынықтыру 

2-сыныпта ана тiлiн оқу сабақтарының барысында оқу, сурет, 
төңіректегi дүниемен таныстыру, əн-күй; математика төңіре гiн-
де – қоршаған ортамен таныстыру, еңбек, сурет, дене шынық-
тыру; əн-күй дəрiстерiнде – оқу, сурет, қоршаған ортамен таныс-
тыру, дене шынықтыру жəне т.б. жекеленген сабақтарының 
мазмұнын бiрiктiруге əбден болады.

Бiрiгiмдi сабақтарды жоспарлау, ұйымдастыру жəне өткiзуге 
қойылатын талаптар төмендегiдей: 

– мұндай сабақтар жүйесiн əр сынып үшiн өз алдына бiр 
жылға мөлшерлеп белгiлеу;

– əр сабақты мұқият жоспарлау, басты жəне қосалқы 
мақсаттарын ажырата бiлу;

– сабақ жоспарын жобалап (талдау, iрiктеу, көп мəрте қайта-
лап тексеру), оны басты мақсатқа тiкелей қатысы бар материал-
дармен байыту;

– сабақ типi мен құрылымын, оқу əдістерi мен құрал-жаб-
дықтарын мұқият таңдау;

– балаларды заңдылықтарға сəйкес деңгейде əсерлендiру;
– бiрiгiмдi сабақтарды ұйымдастыру мен өткiзуге əрқилы оқу 

пəні мұғалiмдерi мен мамандарды тарту.
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Мазмұнды əрi мақсатты бағытталған бiрiгiмдi сабақтар мек-
теп оқуының үйреншiктi құрылымына бала үшiн ұнамды жа-
ңалық енгiзiп, пəн бойынша оқудың қатаң шектерiн босаң сы-
та ды, мұғалiм мен оқушының оқу мазмұны жəне формала рын 
таң дастыруына еркiндiк бередi. Бұл оқушыға бастауыш мектеп-
те игерiлуi тиiс аса маңызды түсiнiктер мəнi мен мазмұ нын те-
реңiрек ұғуға жəрдем бередi, пəндiк ұғым, құбылыс, үдерiс тер 
бiр  тұ тастықта қарастырылуымен бiрге жан-жақты талда-
нып, қа   был  данады. Жалпы оқу-тəрбие үдерiсiнде бiрi гiмдi 
са бақтар үлесiнің күннен-күнге артуы – заман талабына орай 
заңды құбылыс.

Сабақ дайындығы

Сабақ тиiмдiлiгi екi жағдаятқа тəуелдi: мұқият дайындық 
жəне шеберлiкпен өткiзу. Жоспарлы қаланбаған, жеткiлiктi 
пайымдастырылмаған, асығыс жобаланып, оқушылардың мүм-
кін дiктерiмен үйлестiрiлмеген сабақтан ешқандай сапа күтуге 
болмайды. Сабақ дайындығы – бұл алдын ала бiр топ шара-
ларды көздестiрiп, нақты жағдайда ең жоғары соңғы нəтиже нi 
қамтамасыз ете алатындай оқу тəрбие үдерісінің ұйымдасу фор-
масын таңдап бiлу.

Мұғалiмнің сабаққа дайындығы үш кезеңге бөлiнедi: ай қын-
дау, болжастыру, жобалау (жоспарлау). Кезеңдерде орындала-
тын бұл жұмыстар, əлбетте, мұғалімнің сабақ мазмұнына байла-
нысты материалдарды нақты бiлуiне жəне оқу əдістемесiнен 
жан-жақты хабары болуына тəуелдi. Дайындық жұмысындағы 
мұ ға лiм мiн детi – оқу материалын балалар мүмкіндiктерiне 
икем дес тi ру, жо ғ ары тиiмдiлiгiмен пайда келтiретiн танымдық 
қыз  мет пен ұжымдық бiрлiктi оқу еңбегiн ұйымдастырудың 
жол да рын iрiк тей бiлу. Сабақ жүргізудің ең тиiмдi деген 
бағдарын таң дау үшiн алдағы дəрiстің бүкiл жобасы мен есеп 
шотын ой дан өткiзу қажет. Бұл орайда сабақтың дайындық 
алгоритмi негiзге алынады: алгоритм қадамдарын бiрiздi орын-
дау – са баққа байланысты маңызды жағдаяттар мен шарттардың 
бəрiн ескерiп барудың кепiлi.
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Алгоритм шарттарын iске асыру сабақ төңірегiндегi нақты 
жағдайларды анықтаудан (нақтама) басталады. Осыған байла-
нысты мұғалiмнің орындайтын қызметi: балалар мүмкіндiк-
терiн, олардың əрекет-қылықтарының сеп-түрткілерiн, сұ ра -
ныс тары мен бейiмдiлiктерiн, қызығулары мен қабiлеттерiн, 
қа жеттi бiлiм жəне ептiлiк деңгейiн, оқу материалының сипа-
ты мен оның ерекшелiктерiн жəне тəжірибелік маңыздылы-
ғын айқындап алу. Соны мен бiрге сабақ жұмыстарының бар ша 
түрлерін – тiрек бiлiмдердi қайта жаңғырту, жаңа мате риалды 
игеру, оны бекiту мен ептiлiктердi бақылау жəне түзету – зерделi 
талдауға салу. Егер мұғалiм нақтама шарттарын орындай алма-
са, сабақтың табысты болуына сенiм арта алмайды.

Сабақ жұмыстарының дамуы мен оның барысы алдын ала 
болжастыруға (прогноз) тəуелдi. Болжаумен мұғалiм алдағы 
сабақты ұйымдастыру мен өткiзудің əрқилы жолдарын са-
ралап, олар арасынан ең тиiмдiсiн таңдап алады. Болжасты-
рудың қазiргi заман технологиясы сабақ тиiмдiлiгiнің сандық 
көрсеткiшiн келесi тəсiлмен анықтауға мүмкіндiк бередi. Сабақ 
мақсатымен белгiленген бiлiм (ептiлiк) ауқымы – 100% -ға 
теңеледi. Кедергi жағдаяттар, əлбетте, бұл мұратты көрсеткiштi 
кемiтедi. Шығын көлемi осы мұратты көрсеткiш санынан алы-
нып, нəтижеде көзделген педагогикалық сұлба бойын ша өткi-
зiлетiн сабақ тиiмдiлiгiнің шынайы көрсеткiшi анықта лады. 
Егер бұл көрсеткiш педагогты қанағаттандыратын болса, ол 
сабақ дайындығының соңғы кезеңiне – жоспарлауға кiрi седi, ал 
олай болмаса – дəрiс ұйымдастырудың жетiліңкiреген жо лын 
iздестiруге мəжбүр болады.

Жоспарлау – сабақ дайындығының қорытындылау са ты сы. 
Оның нəтижесi – сабақтық жоспар. Еңбек жолын ендi баста ған 
педагог сабақ конспект – жоспарын толық əрi кеңейте жазуға 
мiндеттi. Бұл тəжiрибеден туындаған заңды талап: жоспар лан-
ған сабақтың барша ұйымдастыру жүйесiн толық түсiнiп бiлмей, 
педагогикалық шеберлiк деңгейiне көтерiлу ешбiр мұғалiм маң-
дайына жазылған емес. Сабақтағы жұмыстардың көпшiлiгi мұға-
лiм үшiн үйреншiктi, қалыпты əрекетке айналған шақта ғана са-
бақ жоспарын қысқарта жазуға болады.
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Қай педагогтың да, мейлi ол жас маман болсын, мейлi – үлкен 
тəжiрибеге ие болсын – сабақ жоспарында келесi оқу сəттерi 
хатталғаны жөн:

–  сабақ өткiзу күнi мен жоспардағы тақырып номерi;
–  сабақ тақырыбының атамасы мен ол өткiзiлетiн сынып 
белгiленуi;

–  сабақтың оқу, тəрбие жəне дамытушылық мақсаттары мен 
мiндеттерi;

–  сабақ құрылымы мен оның сатыларына байланысты оқу 
жұмыстарының өткiзiлу тəртiбi жəне бiрiздiлiгi;

–  оқу кезеңдерiне мөлшерленген сабақ уақытын шамалап 
бөлiстiру;

–  оқу материалының мазмұны;
–  сабақтың əр бөлiгiндегi оқу жұмыстарын iске асыру 
əдістерi мен тəсiлдерi;

–  сабақ өткiзуге қажет оқу құрал-жабдықтары;
–  үйге тапсырма.
Сонымен, сабаққа дайындала отырып, мұғалiм оқу бағдар-

ламасын жəне бiр көзден өткередi, оқулық материалымен та-
нысады, қосымша əдебиеттердi қарастырады, жiктемелi жəне 
жеке-дара оқуға қажет материалдарды құрастырады, оқу құ рал-
жабдықтарын (кесте, сұлба, жоба, үлестiрмелер) iрiктейдi, сабақ 
əдістерi мен тəсiлдерiн таңдайды, дəрiс типi мен құрылымын 
анықтап, осылардың бəрiн өзiнің сабақтық конспект – жоспарын-
да хаттайды.

Үй тапсырмалары

Оқу үдерiсiнің маңызды да ажыралмас бөлiгi – оқушылардың 
үйдегi өзiндiк жұмысы. Онық мақсаты – сабақта игерiлген бiлiм 
мен ептiлiктердi кеңейту мен тереңдете түсу, қайта жадқа са-
лып, ұмытудан сақтандыру, шəкiрттердің жеке бейiмдiлiктерiн, 
дарынын əрi қабiлеттерiн дамыту. Үйдегi өзiндiк жұмыс оқу 
бағ дарламаларының талаптарына сай түзiлiп, оқушылардың қы-
зы ғулары мен қажеттерiне, олардың даму деңгейiне орайласты-
рылады. Бұл жұмыс балалардың өз дербестiгiне, саналылығына, 
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белсендiлiгi мен ынтасына негiзделедi. Дұрыс ұйымдастырыл ған 
өзiндiк үй жұмысының есесi, сыныпта орындалатын оқу жұ мыс-
тары есесiнен бiрде кем болмайды. 

 Өзiндiк үй жұмысы аса маңызды дидактикалық қызмет тердi 
орындайды. Дəлiрек айтсақ:

– сабақта қабылданған бiлiмдер мен ептiлiктердi бекiту;
– сыныпта өткен оқу материалын кеңейту жəне тереңдету;
– жаттығуларды өзбетiнше орындау ептiлiктерi мен дағды-

ларын қалыптастыру;
– бағдарламалық материал шеңберiнен ауқымды көлемде, 

бiрақ оқушы мүмкіндiктерiне сай келетiн жеке-дара тапсырма-
ларды орындау арқылы дербес ойлау қабiлетiн дамыту;

– жеке-дара бақылаулар, тəжiрибелер орындау; сабақта жа ңа 
тақырыпты өту үшiн табиғи материалдар, герба рийлер, сурет тер, 
газет жəне журнал кесiндiлерi жəне т.б. негiзiнде оқу құралда -
рын жинау жəне дайындау;

Əдетте, өз бетiнше орындалатын оқушылардың үй жұ мыс-
тары оқу тапсырмалары түрінде берiледi. Мұндай үй тап сы-
маларының түрлері: 

–  оқулық мəтiнiмен жұмыс iстеу (оқу, түсiну, түсiнiксiз сөз-
дердi, тiркестердi терiп жазу);

–  жаттығуларды орындау, мəселелердi шешу;
–  графикалық жұмыстар орындау (сурет салу, контур карта-

ларды сызу жəне т.б.);
– жануарларды, өсiмдiктердi, табиғат құбылыстарын бақы лау 

бойынша тəжірибелік жұмыстар;
– қарапайым дербес тəжiрибелер өткiзу;
–  қажет материалдарды жаттап алу.
Мектеп тарихы қай жағдайда да үй жұмыстарын тапсы ру-

дың оқушылар үшiн пайдалы екендiгiн дəлелдеп келе жатыр. 
Сабақта өтiлген бiлiмдер үйде жүйелi қайталанып тұрмаса, тез 
ұмытылады. Ал дербес үй жұмыстарынан бас тарту мiндеттi 
түрде оқу сапасының төмендеуiне əкелiп соқтырады. Педагогтың 
мiндетi үй жұмысынан бас тарту емес, ал оған орынды, тиiмдi 
бас шылық жасау. Үй тапсырмалары тек бiрiншi сыныптағыларға 
ғана берiлмейдi, себебi пəндiк сабақтар əр күнi өтетiн бол ған-
дықтан бiлiмдер ұмытылмайды. Мұғалiмнің парызы екiншi-
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төртiншi сыныптағы оқушылардың үй тапсырмаларының орын-
далуына жəрдемдесу, сонымен бiрге оқушылардың үй жүктемесiн 
мүмкін болған жоғары нормативтi деңгейде алып бару. 

Ең жоғары жүктеме нормативтерi

Сынып 1-шi 2-шi 3-шi 4-шi

Мектептегi 
сабақ саны 3-4 4 4-5 5-6

Үй жұмысы
(сағат саны) Жоқ 1 1 1,5

Бұларға қосымша дербес үй жұмыстарын пайдалана отырып, 
мұғалiм келесi талаптарды орындауы тиiс:

–  үй жұмыстарын өз бетiнше жəне мұқият орындауға тың-
ғылықты ынталандыру;

– үй жұмыстарын бүкiл сыныптың зейiндi қабылдауымен 
ұсыну;

– үй жұмыстарын орындау жөнiнде түсiнiктемелер беру;
–  оқушылардың қызығу ынтасын оятатын шығармашы лық 

жұмыстарды көбiрек пайдалану;
–  үй жұмыстарын жекешелендiру жəне жiктемелi жүргізу;
–  үй жұмыстарының оқушы мүмкіндiктерiне сай болуын 

ескеру;
– сабақта үй жұмыстарының орындалуын жүйелi тексе рiп 

бару;
–  үй жұмыстарын орындауға орай ата-аналармен байланыс 

түзу.
Озат мұғалiмдер балаларға үй жұмыстарын орындаудың тө-

мен дегiдей ережелерiн ұсынады:
1. Мектептен қайтқан соң тамақтанып ал, таза ауада дем ал 

немесе ата-аналарыңа үй жұмыстарында көмек бер.
2. Үй жұмыстарын белгiленген уақыттарда орындап жүр.
3. Тұрақты жұмыс орның болсын. Үй жұмыстарын орын-

дауға қатысы жоқ нəрселердің бəрiн жұмыс орныңнан жиысты-
рып қой. Жазу құралдарыңды дайындап ал.
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4. Жұмыс жоспарын ойластыр.
5. Алғашқыда күрделiрек тапсырмаларды орында, содан соң 

жеңiл жұмыстарға өт.
6. Алдымен ережелердi қайтала, содан кейiн жаттығуларды 

орындауға, мəселелер мен мысалдарды шешуге кiрiс. 
7. Жоспар бойынша жұмыс істе, асықпа.
8. Жұмыс арасында қысқа уақыт демалыс үшiн үзiлiстер 

жаса, бөлменің ауасын тазартып тұр.
9. Соңында iстелiнген жұмыс дұрыстығын тексер.
10. Кiтаптарыңды, дəптерлеріңдi – ертеңгi мектепке қажет-

тердің бəрiн сөмкеңе жинап сал.
Сонымен, оқушылардың дербес үй жұмыстарын жүйелi əрi 

тұрақты мұқият ойластырмай, жоғары сапалы оқу нəтижесiне 
қол жеткiзу мүмкін емес. Бастауыш сыныптардағы оқушылар-
дың өзбетiнше үй тапсырмаларын орындау жұмыстарын ұйым-
дастыру, сонымен олардың танымдық қызығуларын арттыру 
– мұғалiм қызметтерiнің аса маңыздыларынан. Үй жұмыстарын 
жүр гізуде мұға лiм белгiлi ережелердi ұстанады, сол арқылы олар-
дың оқу шылар үшiн қажеттi жəне тартымды болуын қамтамасыз 
етедi.

Өзіңiздi тексеріңiз

1. Оқу типi деген не?
2. Жаттанды оқу мəнiн қалай түсiнесiз?
3. Түсiндiрме-көрнекi оқу формасы мəнiн ашыңыз?
4. Мəселелi оқу деген не жəне оның технологиясы қандай?
5. Бағдарламаластырылған жəне жiктеулi оқу қалай өткiзiледi?
6. Оқу ұйымдастыру формасы деген не?
7. Оқу формасын ұйымдастыру белгiлерi қандай?
8. Оқу формалары тарихына шолу жасаңыз.
9. Сынып-сабақтық оқу формасының негiзгi сипаттары?
10. Қосымша оқу формалары қандай?
11. Дəрiске қойылатын талаптар қандай?
12. Дəрiстің қандай мақсаттарын бiлесiз?
13. Дəрiстің iске асуын қамтамасыз етушi жағдаяттар қандай?
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14. Сабақта орындалатын тəрбиелiк жəне дамыту талаптары 
қандай?

15. Сабақтың типтерге бөлiну себептерi неден?
16. Сабақ түрлерін топтастыру негiздемелерiн атаңыз.
17. Аралас сабақтың артықшылығы жəне кемшiлiгi неде?
18. Жаңа бiлiмдi игеру сабағының құрылымы қандай?
19. Жiктеулi оқудың мəнi не?
20. Қандай балаларды жiктеулi жəне жекеленген оқуға тарту 

қажет?
21. Сабаққа дайындық кезеңдерiнің мазмұнын ашыңыз.
22. Күнделiк сабақ жоспарында хатталатын жағдаяттарды 

атаңыз?
23. Үй жұмысына қойылатын талаптар қандай?
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10-ТАРАУ

БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕГІ ТƏРБИЕ ҮДЕРІСI

Жоспар:

Тəрбие үдерiсiнің ерекшелiктерi
Тəрбие қызметiнің құрылымы

Тəрбиенің жалпы заңдылықтары
Тəрбие принциптерi

Тəрбие мазмұны

Тiрек конспект-сөздік

Тəрбие (воспитание) – 1) тəрбие мақсаттарына жетуге бағыш-
талған тəрбиешi мен тəрбиеленушi арасындағы басқарымды 
жəне бақылаулы, өзара ықпалды ниеттелген тұлға қалыптастыру 
үдерісi. 2) Көзделген мақсатқа бағыттаушы тəрбиешi мен тəр-
биеленушi арасындағы өзара ықпалды қызметтестік (сотрудни-
чество).

Тəрбие теориясы – тəрбие үдерісін зерттейтiн педагогика 
ғылымының бiр саласы.

Мұғалiм жəне оқушы – оқу үдерiсiнің субъекттерi.
Тəрбиешi жəне тəрбиеленушi – тəрбие үдерiсiнің субъекттерi.
Жүйеленген тəрбие категориялары – мақсат, мiндеттер, 

тұжырым (концепция), заңдылықтар, жүйелер (системы), прин -
циптер, мектеп, бала, отбасы, мазмұн (ақыл-ой, мораль, эстети-
ка, еңбек, дене-тəн, құқ, экология, экономика), əдістер, тəсіл дер, 
жаб  дықтар, сеп-түрткілерi (мотивация), нақтама (диагнос тика), 
нəтиже.
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Тəрбие үдерiсiнің өзіне тəн ерекшелiктерi – бағдарлы мақ-
сат, көп жағдаяттылық (многофакторность), нəтиже қашық ты ғы, 
қозғалмалылығы (динамичность), ұзақ мерзiмдiлiгi, үздiксiздiгi.

Тəрбие үдерiсiнің қасиеттерi – кешенділік, баламалылық 
(вариативность) нəтиже күңгірттiгi, екi тараптылығы (тəр биешi – 
тəрбиеленушi, тəрбиеленушi – тəрбиешi), қайшылықтылығы.

Тəрбие үдерiсiнің мақсаттары: – жан-жақты дамыған 
икем   шіл тұлға қалыптастыру, жалпы адамзаттық құндылық-
тар негiзiнде азамат тəрбиелеу, шəкiрттi ғылым, мəде ниет, өнер 
құнды лық тарына етене араластыру, демократия лық қо ғам бағ-
дарын дағы өмiрлiк көзқарас баулу, тұлға қалауы мен əлеу мет-
тiк талаптарға сай қабiлет, ептiлiк, қызы ғу лар қалыптас тыру, 
əлеуметтiк қызмет – ортақтасу – тiлдесу қабiлетiн дамыту.

Тəрбие үдерiсiнің кезеңдерi – 1. Қажеттi талаптар мен ереже-
лердi түсiну, қабылдау (осознание); 2. Бiлiмдердің наным-сенiм-
ге (убеждения) өтуi. 3. Сенiмнің сезiммен бiрiгуi. 4. Iс-əрекет пен 
сезiмнің əрекет-қылықта көрiнуi.

Тəрбиедегi негiзгi қарама-қарсылық – жаңа қажеттiктер 
мен оларды қанағаттандыру мүмкіндiктерi арасын дағы айыр-
машылық.

Тəрбие тиiмдiлiгiн қамтамасыз етушi жағдаяттар – қалып-
тас қан қатынастар, мақсат пен сол мақсатқа жету əрекеттерi ара-
сындағы сəйкестiк, тəрбиелiк əрекеттер (тəжірибе) мен тəрбиелiк 
ықпалдар үйлесiмдiлiгi, шынайы жəне субъектив жағдаят та-
рының өзара үйлесiмдi əсерлер бiрлiгi, сырттай тəрбиелiк ықпал 
мен өзiндiк тəрбие қарқындылығы.

Тəрбие принциптерi – тұлға болмысын ескеру (личностный 
подход), жеке тұлғалық жəне қоғамдық бағыт-бағдарлардың 
ұштастығы, тəрбиенің өмiрмен, еңбекпен байланысты болуы, 
ұнамды үлгi-өнегенi арқау ету, тəрбиелiк ықпалдар бiрлiгi.

Қазіргі заман тəрбиесiнің негiзгi идеялары – тəрбие мақ-
саттарының шынайылылығы (реализм); балалар мен ересекте-

рдің бiрлiктi iс-əрекетi; өзiндiк таным мен азаматтық, кəсiптiк 
жəне адамгершiлiк танымдар арасындағы үйлестiк; тəрбиенің 
жеке, нақты адамға бағытталуы, бала еркiндiгiн дəрiптеу, 
тəрбиенің ұжымдық сипатын қолдау;
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Тəрбиенің iзгi мүддесi – адамның өмiрлiк мiндеттерi – азамат, 
маман-кəсiпкер, отағасы (семьянин) болуға дайындау.

Тəрбие мазмұны – жүйелi бiрiгiмге келген бiлiмдер, наным-
сенiмдер, дағдылар, көзқарастар, тұлғалық сапалар мен бiтiстер, 
тұрақты əдеттер.

«Бала тəрбиесi – бұл көрсе қызар ер-
мек емес, ол ауыр жан күйзелiсiн, күш-
қуат, ұйқысыз түндер мен аса көп ойла-
стыруды қажет қылатын тапсырыс»’. 

Я.Корчак

Тəрбие үдерiсiнің ерекшелiктерi

Жалпы педагогикалық үдерiсте тəрбие жұмыстары да өз өрi-
сiн табады. Бұл үдеріс, əдетте, дербес сипатты құбылыс ретiнде 
қа рас тырылады, себебi ол өз ерекшелiктерiне ие болуымен оқу 
үде рісiне де, даму үдерісiне де жанаса бермейдi. Тəрбие барысын 
зерттеушi педагогика саласы тəрбие теориясы деп аталады. Егер 
оқу үдерiсiнің субъекттерi мұғалiм мен оқушы есептелетiн болса, 
тəрбие үдерiсiнің қатысушылары – тəрбиешi мен тəрбиеленушi. 
Бастауыш мектепте оқуды да, тəрбиенi де жүргізетiн бiр тұлға – 
маман педагог.

Тəрбие – мақсатты жүйеде тұлға қалыптастыруға бағыт-
талған үдеріс, яғни арнайы ұйымдастырылған, тəрбие мақса-
тын iске асыруға бағышталған тəрбиешi мен тəрбиеленушi 
арасындағы басқарымды əрi бақылаулы өзара ықпалды iс-
əрекет қатынастары.

Тəрбие бiрнеше ерекшелiктерге ие. Оның ең басты ерекшелiгi 
– мақсатты бағытталуы. Тəрбие ұйымдасуынан күтiлетiн 
жоғары тиiмдiлiк оның алдына тартылған мақсаттың балаға 
жақын əрi түсiнiктi болуынан. Мақсат бiрлiгi, өзара қыз мет-
тестiк осы заманғы тəрбие үдерiсiнің негiзгi сипатын құрайды.
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Тəрбие үдерісi – көп жағдаятты, оның құрамында субъектив 
жəне шынайы себептер ықпал-əрекетке келедi. Ескеретiн жəйт – 
тəрбиешi iс-əрекетi тек шынайы заңдылықтарымен анықталып 
қалмайды. Себебi тəрбие – өнер, ал өнер тəрбиешi тұлғасына, 
оның даралығына, тəрбиеленушiлермен түзген қатынасына орай 
туындайды. 

Тəрбие үдерiсiнің күрделiлiгi одан күткен нəтиженің нақ ты 
ұстамға келмей, оқу үдерiсiндегiдей дер мезетiнде көрiнбеуiнде. 
Тəрбиелiк пен тəрбиесiздiк қалыптардың жүз беруi аралығы нда 
қажеттi тұлға қажеттерiнің ұзаққа созылған қалыптасу кезеңi 
жатыр. Себебi бала əртүрлі ықпалдарға кезiгiп, оң да, терiс те 
тəжiрибе жинақтайды. Ал тəрбие осы жинақталған тұлғалық 
тəжiрибеден келеңсiз сапаларды шығарып тастап, олардың ор нын 
ұнамды қасиеттермен толықтырып барады. Мұның оншалы қты 
оңай болмайтыны баршаға аян. Тəрбиенің жəне бiр күрделi лiк 
себебi оның өте қозғалмалы (динамичность) болуында, осыдан 
тəрбие үдерісi жылдам ауысады, тез өзгерiске келедi.

Тəрбие үдерiсiнің айтарлықтай ерекшелiгi – ұзақ мерзiм-
дiлiгiнде, яғни адам тəрбиесi – өмiр бойы тоқталмайтын iс. К.Ге-
ль веций: «Мен əлi үйренудемiн, менің тəрбием бiткен емес. Ал 
ол қашан бiтедi? Тəрбиеленуден қалған күнi, яғни мен өлген-
нен соң. Менің бүкiл өмiрiм, шынын айтсам, бiртұтас ұзақ 
тəрбие». Адам санасында мектептегi тəрбиенің қалдыратын iзi 
аса бедерлi, себебi адамның жас шағындағы жүйке жүйесi өте 
икемшiл əрi қабылдағыш келедi. Дегенмен, мектептегi жақсы 
ұйымдастырылған тəрбие үдерiсiнің өзінен де жылдам табыс 
күту жаңсақтық: тəрбие өз нəтижесiнің тiкелей ықпал сəтiнен 
бiршама уақытқа созылуымен сипатталады.

Тəрбие үдерiсiнің жəне бiр ерекше сипаты – оның үздiк-
сiздiгiнде. Мектеп тəрбиесi – тəрбиешi мен тəрбиеленушi ара-
сын дағы бiрi екiншiсiмен ұштасып, жүйеге келтiрiлген өзара 
ықпалды қатынас əрекеттерi. Егер тəрбие үдерісi үзiлiске түссе, 
науқан дыққа негiзделсе, тұрақталып келе жатқан əдеттердi бе-
кiту орнына, бала санасында қайта-қайта жаңа «жол дар» қалып-
тастыруға мəжбүр боламыз.
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Тəрбие үдерісi – кешендi, яғни бұл сипат тəрбиенің мақсат, 
мiндет, мазмұн, форма мен əдістердің ажыралмас бiрлiгiн аң-
да тады, оның тұлға қалыптасуының бiртұтастығы идеясына 
бағыныштылығын бiлдiредi. Тұлға сапа-қасиеттерi өзара бөлек-
тенбей, бiрлiкте, бiрiгiмдi, бiр уақытта кемелденiп жатады, 
осыдан оған бағытталған педагогикалық ықпалдар да кешенді 
си патта болуы қажет. Айырым жағдайларда тəрбиешi талап 
деңгейiне сəйкес болмай жатқан тұлға қасиетiне көбiрек назар 
салғаны жөн. Мысалы, бастауыш сынып оқушысында зейiндiлiк, 
шыдамдылық, байқағыштық ж.т.с.с. қасиеттердi қалыптастыруға 
көбiрек көңіл бөлiнедi. Тəрбиенің кешенділік сипаты бiрқан-
ша маңызды педагогикалық талаптар орындауды, тəрбиешi мен 
тəрбиеленушiлер арасындағы ықпалдасты əрекеттердi мұқият 
таңдап, ұйымдастыруды қажет етедi.

Нəтиже баламалылығы мен екiұштылығы да осы тəрбие үде -
рісін ерекшелейтiн сипат. Бiр жағдайда теңдей тəсiлдердi қолдан-
ғанның өзiнде қолға кiрер нəтиже əрқилы болуы мүмкін. Мұның 
себебi – тəрбиеленушiнің даралығы, əлеуметтiк тəжiрибесi мен 
тəр биеге болған қатынасы. Тəрбиелеушiлердің кəсiби дайындық 
дең гейi, олардың педагогикалық шеберлiгi, тəрбиеленушiлермен 
қатынас жасай бiлу ептiлiгi де – тəрбие барысы мен нəтижеге 
күштi əсерiн тигiзедi.

Тəрбие – екi тарапты үдеріс. Мұның тосындылығы үдерiс-
тің екi бағытта бiрдей – тəрбиешiден тəрбиеленушiге (тура бай-
ланыс), тəрбиеленушiден тəрбиешiге (керi байланыс) қарай 
жү  руiнде. Үдерiстi басқару, негiзiнен, керi байланыс арқылы 
орын далады, яғни тəрбиеленушiлерден келiп түскен ақпараттар 
негiзiнде оқу, тəрбие нəтижесi анықталып барады. Керi байланыс 
ақпараттары неғұрлым көп болса, тəрбиешiнің тəрбиелiк ықпалы 
соғұрлым күштi болады. 

Тəрбие үдерісi қарама-қарсылықты келедi. Осыдан тəрбие 
диалектикасы (дамуы) iшкi жəне сыртқы қайшылықтармен 
анықталады. Осы қайшылықтар тəрбие үдерiсiнің үздiксiз ағы-
мын қамтамасыз етедi. Тұлға қалыптасуының барша сатысын-
да көрiнетiн iшкi қайшылықтар жаңа қасиеттер мен оларды 
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iске асыру мүмкіндiктерi арасындағы айырмашылықтардан 
туындайды. «Бiлемiн» жəне «бiлмеймiн», «бар» жəне «жоқ» 
араларындағы сəйкессiздiк баланы белсендi iс-əрекет орындауға, 
тəжiрибе өрiстетуге, жаңа бiлiмдер мен қылық-əрекет форма-
ларын игеруге, қалыпты талаптар мен ережелердi тануға ынта-
ландырады. Тəрбие қызметi – тұлға қалыптасуын дұрыс бағытқа 
түсiру, ал бұл тəрбиеленушiлерге қозғау салатын күштердi, 
олардың қажеттерiн, сеп-түрткілерiн, өмiрлiк жоспарлары мен 
құндылықты бағыт-бағдарларын терең бiлуге тəуелдi.

Тəрбие үдерiсiнің бағыты мен нəтижесiне сыртқы қарама-
қарсылықтар да күштi ықпал жасайды. Мысалы, мектеп пен 
от басы, педагог пен ата-аналар арасындағы келiспеушiлiктер 
осы сыртқы қайшылықтардың нақты дəлелi. Тəрбие барысында 
кезiгетiн көптеген қиыншылықтар астарында халықтың «мол-
даның айтқанын iсте, iстегенiн iстеме» дегенiндей, адам аузы нан 
шыққан лебiз бен оның жасаған қылығының жарасымды болма-
уы жатыр.

Тəрбиешi мiндетi – тəрбиелiк ықпалдардың баршасын өз мой-
нына артып, үдеріс басшылығын жеке өз қолына топтастыру 
емес. Керiсiнше, педагог iс-əрекетi неғұрлым демократизм мен 
шы  ғармашылық еркiндiкке негiзделсе, оның ұйымдастыру жəне 
бағыттау күш-қуаты да əсерлi келедi. Үдеріске байланысты шарт-
тар мен жағдайлар ескерiлсе, өз əрекеттерiнің салдарын мұ қият 
талдап, одан дұрыс қорытынды шығара алса, тəрбиешi қыз  метi 
əрқашан табысқа кенеледi.

Оқу-тəрбие аймағындағы қайта құрулар, демократияластыру 
мен гуманизациялау идеялары мектеп өмiрiнен шынайы орын 
тауып, қарапайым адамилық сезiмдердің – балаға қамқорлық, 
сүйіспеншiлiк пен мейiрiмдiлiк – үстем болған күнiнде ғана 
iске асуы мүмкін. Сондықтан бүгiнгi таңдағы тəрбиешi алдын-
да тұрған аса маңызды мiндет – тəрбиеленушiнi педагогикалық 
ықпалдарды шын көңілiмен қабылдауға ойыстыру. Педагоги-
калық бағыттау өте əдiптi, жайбарақат, елеу-сiз, мүмкіндiгiнше 
баладан жасырын жүргізілгенi жөн. Бала тəрбиесiне төнген 
тоқпақ болмай, оған достық ниет, лебiз бiлдiре тəрбиелеу қажет.
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Сонымен, тəрбие үдерісi жалпы педагогикалық iстер желi сiн-
де оқу жұмыстарымен бiрге жүріп отырады. Бұл қызмет бiрқан-
ша өз ерекшелiктерiне ие, сондықтанда өз алдына педагогика-
лық сала ретiнде дербес қарастырылады. Тəрбие үдерiсiнің 
атау лы ерекшелiктерi: көпжағдаяттылығы, қозғалмалылығы, 
ұзақ мерзiмдiлiгi, күрделiлiгi, баламалылығы, екiұштылығы мен 
нəтиже алшақтығы.

 
Тəрбие үдерiсiнің құрылымы 

Тəрбие үдерісi қалай жасалатыны, оның iшкi құрылымы 
қандай екенiн бiлу оңай емес. Себебi бұл үдерiстің өте күр де-
лiлiгiнен оның құрылымдық өлшем-шектерiде сан-алуан. Тəр-
бие құрылымын ажыратып тануда бiз осы үдерiстің мақсат тары 
мен мiндеттерiн, тəрбие үдерiсiнің мазмұнын, оның өту жағ-
дайларын, тəрбиешi мен тəрбиеленушi ара-қатынас та рын, 
тəр  биелiк iсте қолданылған əдістер мен форма ларды, үдерiс тің 
уақыт шектерiндегi даму кезеңдерiн арқау етiп жүрмiз. Аталған 
құры лымдық негiздердің кейбiрiнің сипаттамасын берейiк.

Тəрбие үдерiсiнің құрылымы өз мақсаттары тұрғысы нан 
шешiлуi тиiс мiндеттер бiрiздiлiгiмен белгiленедi. Осы таңдағы 
бастауыш мектеп тəрбиесiнің бағыттары төмендегiдей:

– жан-жақты, үйлесiмдi дамыған адам қалыптастыру;
– жалпы адамзаттық құндылықтар негiзiнде тұлғаның 

адамилық сапаларын тəрбиелеу;
– оқушыларды ғылыми, мəдени, көркем өнерлiк құнды-

лықтарға араластыру;
– қоғамда болып жатқан демократиялық жаңалану мен 

тұлға құқықтары жəне мiндеттерiне сəйкес өмiрлiк көзқарас, 
бағыт тəрбиелеу;

– оқушы мүмкіндiктерi мен ниеттерiн, қоғам талаптарын 
бiрлiктi ескерумен оның бейiмдiлiгiн, қабiлеттерiн жəне қызығу-
ұмтылыстарын дамыту; 

–  жеке тұлғалық жəне əлеуметтiк мəндi, көп түрлі қызмет, iс-
əрекеттердi ұйымдастыру;

–  тұлғаның əлеуметтiк аса маңызды қызметi – қарым-
қатынасын дамыту.
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 Өз даму барысында тəрбие үдерісі белгiлi сатылардан өтедi. 
Тəрбие үдерiсiнің бiрiншi сатысы – оқушылардың өзінен та-
лап етiлген қалыптар мен əрекет-қылық ережелерiн түсiнiп, 
ұғуы. Бұл талап орындалмай, көзделген тұлғалық əрекет-қылық 
қалыптасуы мүмкін емес.

Гуманистiк педагогика тұжырымы: балаларға ненi, не үшiн 
жəне не себептi осылай iстеу керектiгiн жалықпай, шыдам  мен 
түсiндiру қажет. Əрекет-қылық қалыптарын игерудің негiзгi 
жолы осы.

Бiлiмнің нанымға айналу қажеттiгi – басқаша емес, нақты 
осы əрекет-қылық типiнің қажеттiгiн түсiнуден. Наным – өмiрлiк 
басшылыққа алынатын белгiлi принциптер мен дүниета ным-
ға негiзделген тұғырлы көзқарастар шоғыры. Наным болмаған 
жерде тəрбие үдерісi қауқарсыз, дамуы баяулап, ұнамды нəтижеге 
жете бермейдi. Тəжiрибе көрсеткендей, бала кiшi жастың өзiн де 
көп нəрсенi бiледi, мысалы, мұғалiммен сəлемдесу керек, бiрақ 
кей балалар мұны iстемейдi. Себеп: бiлiк бала жанының азығы 
– наным деңгейiнде меншiктелмеген. Тəрбие алғашқы «бiлiм» 
кезеңiнде тоқырап, «наным» кезеңiне жетпей қалған.

Сезiмталдық тəрбиесi – тəрбие үдерiсiнің түпкiлiктi де аса 
маңызды жəне бiр элементi. «Сезiмсiз адам – кесек, махаббатсыз 
адам – есек» – деп ұлы ғұлама А. Науаи айтқандай, адами көңіл 
шар пулары, яғни эмоция жұтаң ортада, ақиқат iзденiсi жоқ, 
тiптi болмайды да. Ал балалық шақтағы көңіл сезiмi – əрқандай 
əрекет-қылықтың қозғаушы күшi. Сезiмдi əрлендiре, əрi оны 
арқау етумен тəрбиешiлер көзделген талаптар мен ережелердің 
дұрыс та тез қабылдануын қамтамасыз ете алады.

Алайда, тəрбие үдерiсiнің басты кезеңi – iс-əрекет қаншама 
ғанибет сұхбат, кеңес, түсiндiрулер мен уағыздар болғанымен, 
олардан түсер нəтиже жоқтың қасы. Егер бала өз еркiндiгiн 
дербес жəрия ету мүмкіндiгiнен ажыралса, егер ол қателесiп, 
сұрiне «маңдайын жарға ұрмаса», егер ол iс-əрекетке тiкелей ара -
ла сып тəжiрибе топтамасы, əрекет-қылықтың көзделген нұс қау-
талаптарын ұқпайды. Осыдан да балаларға барынша мол ақыл   ға 
сай еркiндiк берiп, олардың қылық-əрекетiн iспен бай ланыс-
тыра, бiлдiрмей əрi əдептiлiкпен түзетiп, реттеп бару қа жет. 
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Тұр мыста, мектеп тəжiрибесiнде бұл тəрбие кезеңi таза күйiн-
де дербес өтпейдi, ол əрдайым көзқарас, наным, сезiм дердi 
қалыптастыру iстерiмен бiрге орындалып барады. Тəрбие үдерісi 
құ рылымында педагогикалық мақсатқа сай, жоғары деңгейде 
ұйым дастырылған бала iс-əрекетiне, тəжірибелік жұмыстарына 
не ғұр лым көп мəн берiлсе, тəрбие тиiмдiлiгi соғұрлым арта 
түседi.

Сонымен, тəрбие үдерісi барша кезеңдердi өтуi тиiс, сонда ға-
на ол тиiмдi. Ал нəтижелiлiкке сүйенiш болар кезеңдер – бiлiм, 
наным, сенiм – тұрмыстық iс-əрекетпен ажырамас байланы сты 
болуы заңдылық.

 
Тəрбиенің жалпы заңдылықтары

Жалпы заңдылықтардың ықпал аймағы тəрбие үдерiсiнің 
барша жүйесiне əсер етедi əрi оның аса маңызды бiрлiктерi 
арасындағы байланыстарды танытады. Бiрақ тəрбие үдерісi, бiз 
бiлетiндей, педагогикалық үдерiстің құрамды бөлiгi болуы мен 
осы үдеріс заңдылықтарына тəуелдi келуi табиғи құбылыс. Бұл 
үдерiсте даму жəне қалыптасу заңдылықтары əрекетке түседi. 
Бұдан шығатын қорытынды – тəрбие ісі аса күрделi де көп 
түрлі сипатқа ие. Тəрбие нəтижесі үшiн өте қажет нəрсе: тəр бие 
үдерiсiнің тиiмдiлiгi (өнiмдiлiгi) мен тəрбие саласын анықтай-
тын оның сипаттары жəне шарт – жағдайлары арасын дағы бай-
ланыстардың қалай түзiлетiнiн түбегейлi бiлу.

Тəрбие тиiмдiлiгi келесi жағдаяттарға тəуелдi: 
– қалыптасқан тəрбиелiк қарым-қатынастарға. Балаға деген 

ықпал оның қоршаған ортаға, тəрбиешiге, тəрбиелiк əсерлерге 
қатынасына орай жасалады. Егер бұл қатынастар ұнамды бол-
са, мəселе тумайды. Ал егер бұл қатынас керағар си патта бол-
са, тəрбие тежеледi, одан келетiн нəтиже болым сыз сипат алады. 
Сондықтан келеңсiз қатынасты əрекеттер алдымен жойылып, 
соң көзделген мақсатқа қарай қадам аттау орынды. Бастаудан 
тəрбиешi көзқарастары мен талаптарын оңды қабылдаған тəр-
биеленушi оларға икемдесiп үйренедi əрi сенедi, орынды та лап 
кейпiнде қабылдайды. Ал егер тəрбиеленушi өз тəрбиешiсiнің 
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талаптарын дұрыс деп таппай, одан күмəнданса, үдеріс бағыты -
ның қай арнаға түсiп, дамитыны белгiсiз. Гуманистiк тəрбие өсие-
тi: жақсы тəрбиелiгіңiз келсе, баланы бауырмалдықпен өзіңiзге 
жақындатыңыз.

– мақсат жəне оған жетiсуге бағышталған iс-əрекеттер 
арасындағы сəйкестiкке. Егер iс-əрекет, тəрбие жұмыстарының 
ұйымдасуы алға тартылған мақсатқа орайласпаса, тəрбие табы-
сты болмайды. Керiсiнше, ұйымдастырылған iстер мақсатқа 
тура келсе, қолданылған əдістер, формалар мен құрал-жабдық -
тар көзделген мiндеттер деңгейiнде болса, тəрбие үдерiсiнің 
тиiм дiлiгi де сəттi шығады.

– тəжірибе мен тəрбиелiк ықпалдар сəйкестiгiне. Тəрбие 
үдерісiне тəн құбылыс: тəрбиеленушi өз тəрбиешiсi айтқанының 
бəрiн істе тексеруге құштар. Егер осыдан бала өмiр мен алған 
бiлiмiнің, сөз бен iстің өзара сай болмағанын сезсе, түңілiске 
тап болады. Қалыптасқан тұрмыстық, өмiр жағдайларын əсте 
ақырын əрi бiрiздiлiкпен бiрте-бiрте ауыстырып бару жөн. 
Жылтың, мезеттiк табыс қуалау көп ұзамастан тəрбие мен 
өмiр сəйкессiздiгiн тайға таңба басқандай шұғыл жайып салады.

– объектив жəне субъектив жағдаяттардың бiрлiктi 
əрекетке түсуiне. Субъектив жағдаяттар құрамы: тəрбиешi лер 
мен тəрбиеленушiлер, олар арасындағы ықпалдастық, қа лып-
тасқан қарым-қатынастар, психологиялық климат жəне т.б., 
ал объектив жағдаяттар: тəрбиенi iске асыруға қажет шарт тар – 
эко но  микалық, материалды – технологиялық, əлеуметтiк, сани-
тар – гигиеналық жəне т.б. Əрқандай нақты тəрбиеге байланы-
сты аталған жағдаяттардың өзара ұштаса, күрделi бiрiгiмге ке луi 
тəрбие үдерісiне қайталанбас, өзiндiк сипат бередi. Сөйтсе де, 
тиiм дi тəрбиенi қамтамасыз ету үшiн оған қолайлы жағдай-
лар түзiлуi қажет.

 – тəрбие мен өзiндiк тəрбие қарқындылығына. Өзiндiк 
тəрбие – өз тұлғасын жетiлдiруге бағытталған оқушы iс-əре-
кетi. Өзiндiк тəрбие үдерiсiнде бала тəрбие үдерісінің субъек-
тi ретiнде танылады. Əрқандай өзiндiк тəрбие нақты оқушы 
өмiрiнің мазмұнымен, оның қызығулары жəне жасына сай 
қатынастарымен тiкелей байланысты. Өзiндiк тəрбие сырт тай 
тəрбиемен сабақтас əрi оның нəтижесi. Тəрбиеленушiнің өзiн-өзi 
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бағалай бiлуi, өзiнің ұнамды қылықтары мен келеңсiздiктерiн 
тануы, жеке өмiрлiк жоспарын iске асыруға кедергi болар жəйт-
тердi ерiк күшiн қосып жеңе бiлуі – өзiндiк тəрбиенің табыс ке-
пiлдерi. Ал оқушының өзiн жетiлдiре бiлуiнен, яғни өзiндiк тəр-
биеден мұндай кепiлдiктер дамып, ұлғая түседi.

– тəрбиеге қосарлана жүретін даму мен оқу үдерістерінің 
тиiмдiлiгiне. Белгiлi болғандай, егер екi үдеріс өзара байла-
нысты iске қосылса, онда олардың бiрiнің тиiмдiлiгi көтерiледi не 
кемидi де, екiншiсiне өз ықпалын тигiзедi. Осыдан тəрбие даму 
қарқындылығын асырып, ал даму ұтымды тəрбиеге жол ашады. 
Егер осы байланыс бұзылса, күрделi кедергiлер туындайды да, 
олар өз кезегiнде тұлғаның дамуына да, оқуына да, тəрбиесiне де 
жайсыз жағдайлар жасайды.

– педагогтың тəрбиелiк əрекеттерiнің сапасына. Бi лiк   тiлi гi 
кем, көлемi тұрғысынан жетiмсiз не мерзiмi нен кешiктiрiл ген пе-
дагог iстерi тəрбие қызметiнің төмен нəти жесiне себепкер болады.

– тəрбиеленушiнің «жан аймағына» жасалған ықпалдардың 
қарқындылығына. «Жан аймағы» дегенiмiз тұлғаның сеп-
түрткілер, қажеттер, көңіл-күй, сана-сезiм жүйесi. Тəрбие үдерi-
сiнде сыртқы ықпалдар оқушының iштей табыстарына, яғни 
са па-қасиеттерiнің ұнамды дамуына ауысады. Ал, егер осы 
ықпалдар ойға алынғандай күштi болса, бала қажеттерiне орай-
лас келiп, оның белсендiлiгiнің көтерiлуiне жəрдем беретiн 
болса, тұлғаның жеке сеп-түрткілерi мен мақсаттарының идеал-
ды күйден іс-əрекеттік нəтижеге ауысуы анағұрлым жеңiл əрi 
жылдам өтедi. 

 – педагогикалық ықпалдар мен тəрбиеленушiлер мүм-
кіндiктерi арасындағы үйлесiмге. Тəрбие үдерiсiнде дамудың 
бiркелкi болмау заңы көрiнiс бередi, себебi тəрбиеле нушi 
мүмкіндiктерi тəрбиешi талаптарына əрқашан сай келе бермейдi. 
Осыдан бiр теориялық бiлiмге байланысты мəселе, сұрақтарды 
еркiн де жеңiл шеше бiлетiн оқушы қызметтік тапсырыстар-
ды орындауда, қарпайым еңбек амалдарымен кезiккенде, дене 
шынықтыру жаттығуларын көрсетуде ебедейсiздiк байқатып, 
едəуiр қиналып қалады.

Сонымен, тəрбие заңдылықтары тəрбие үдерiсiнің жағ даят-
тары, шарттары мен нəтижелерi арасындағы басты байланыс-
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тарды бейнелейдi. Тəрбие тəжiрибесiнде нəтиженің қалыптасқан 
қатынастарға тəуелдiлiгi, мақсат пен iс-əрекет, нақты іс пен тəр-
биелiк ықпалдар, субъектив жəне объектив жағдаяттардың бай-
ламды əсерi, тəрбие жəне өзiндiк тəрбие қарқындылығы жəне т.б. 
өз дəлелiн тауып отыр.

Тəрбие принциптерi

Тəрбие үдерiсiнің принциптерi (тəрбие принциптерi)
– бұл тəрбие үдерiсiнің мазмұнына, əдістерiне, ұйымдасу 

жолдарына қойылатын негiзгi талаптарды айғақтайтын жалпы 
бастау тұжырымдары. Олар тəрбие үдерiсiнің анайылылығын 
аңдатып, педагогтарға нақты педагогикалық мiндеттердi шешуде 
бағыт-бағдар бередi. 

Тəрбие үдерісiне сүйенiш болар принциптер өз алдына жүйеге 
бiрiгедi. Осы жүйедегi гуманистiк педагогика принциптерi 
келесiдей:

– тұлғалық бағыт принципi;
– тəрбиенің жеке тұлғалық жəне қоғамдық бағыттарының 

бiрлiгi принципi;
– тəрбиенің өмiр, еңбекпен байланыстылық принципi;
– тəрбиеде ұнамды өнегенi пайдалану принципi;
– тəрбиелiк ықпалдар бiрлiгi принципi.
Тұлғалық бағыт принципi. Тəрбие үдерiсiнде тұлғалық 

бағыт принципi тəрбиеленушiлердің жас ерекшелiктерi мен 
даралығын, əсiресе жалпы жеке адами қасиет-сапалары мен 
мүмкіндiктерiн ескеру негiзiнде жеке iске асырылады. Адами 
қажет сапалар мəнi: тұлғаның өмiрлiк бағыт-бағдары, тiршiлiк 
жоспары, құндылықты бағамдары, қалыптасқан жандүниелiк 
ұстамдары, iс-əрекетi мен мiнезiндегi басымды сеп-түрткілер. 
Тұл ғаның осы аталған жетекшi сапаларынан бөлектене қарас-
тырылған жас не даралық ерекшелiктер (мiнез, темперамент, 
ерiк жəне т.б.) жоғары дəрежелi кiсiлiк қадiр-қасиеттердi 
қалыптастыруға бағышталған тəрбиенi қамтамасыз ете алмай-
ды, жас деңгейiн, даралық ерекшелiктердi бiлу маңызды, солай 
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да болса жоғарыда аталған сапалардың жетекшiлiк рөлiн тану 
ғана баланың жас мүмкіндiктерi мен жеке ептiлiктерiн дұрыс 
пайдаланудың көзiн ашады.

Тұлғалық бағыт принципiнің тəрбиешi алдына қоятын та-
лап тары: 1) тəрбиеленушiлердің жеке темпераменттiк ерек-
ше лiк терiн, мiнез бiтiстерiн, көзқарастарын, талғамдарын, 
əдет    терiн үздiксiз зерттеп, жете бiлу; 2) тəрбие үдерісін нақ та-
малаумен бiрге баланың ойлау қабiлетi, сеп-түрткілерi, ұстаным-
дары, өмiрлiк бағыты, өмiр мен еңбекке деген көзқара сы, құн-
дылықты бағамдары, тiршiлiк жоспарлары секiлдi тұлғалық 
сапалардың нақты қалыптасу деңгейiн түбегейлi тану; 3) əр 
оқушыны тұлғаның iлгерiлей дамуын қамтамасыз ету шi күш-
қуатына сəйкес əрi бiртелеп күр деленiп баратын тəрбие лiк 
iстерге ұдайы қатыстырып бару; 4) мақсатты iске асыруға кедергi 
болар себептердi өз уақытында анықтау əрi аластау, ал егер бұл 
мүмкін болмаса, жаңа жағдайлар мен шарттарға тəуелдi тəрбие 
бағытына дер мезетiнде өзгерiстер енгiзу; 5) барынша тұлғаның 
өз белсендiлiгiн арқау ету; 6) тəр биенi тұлғаның өзiн  дiк тəр-
биесiмен ұштастыру, оқушыға өзiндiк тəрбие мақсаттарын, 
əдістерi мен формаларын таңдауға жəрдем беру; 7) оқушыда 
дербестiк, ынталылық, өзiндiк iс-əрекет қабi лет терiн дамытуда, 
тек басшылықпен шектелмей, табысқа жеткiзер iс-əрекеттердi 
ұтым ды ұйымдастыру жəне бағыттай бiлу.

Осы талаптардың бiрлiктi орындалуы мектеп тəжiрибесiнде 
бұрыннан танымал жас ерекшелiктерi мен даралық ескеру 
прин циптерiнің қарабайырлығын жояды, тəрбиешiнi үдерiстің 
үстiрт белгiлерiне шегеленбей, тереңде жатқан мəн-мағыналық 
байланыстарға назар аударуға бағыттайды, осы үдерiсте көрiнетiн 
тəрбие заңдылықтары мен себеп-салдарлы қатынастарды тануға 
жетекшiлiк етедi.

Тəрбиенің жеке тұлғалық жəне қоғамдық бағыттарының 
бiрлiгi принципi. Озат ойлы педагогтар тəрбиенi «өсиет пен 
өнеге, сендiру жəне зорлау жəрдемiмен адамдарды сəби шақтан 
iс-əрекетке қосып, игерiлген ережелердi тұрмыста қолдануға 
үйретушi қоғамдық құрылым» (Г.Сент-Джон) ретiнде таныған. 
Əр дəуiрде бұл принцип мəнi ауысып барған: бiрде жеке тұлғалық 
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бағыты басымдау болып, кейде қоғамдық, мемлекеттiк бағыты 
же текшiлiк еткен. Алайда, тəрбиенің басты мiндетi – адамды бел-
сендi қоғамдық əрi рахаты мол жеке өмiрге дайындау – қай за-
манда да сақталып қала бередi.

Бұл принцип бойынша педагогтың барша қызметi өсiп келе 
жатқан əулет тəрбиесiн мемлекеттің тəрбиелiк стратегиясына 
сəйкес орындауға жəне əлеуметтiк үйлесiмге келген тұлғаны 
қалып тастыруға бағытталуы тиiс. Мемлекет қызметiндегi тұл-
ға ретiнде тəрбиешi тəрбие саласындағы мемлекеттiк тап-
сырысты орындайды. Егер мемлекет жəне қоғам мүдде лерi 
сəйкес келсе, азаматтардың жеке мүдделерiмен үйлесiмдi бол са, 
онда тəрбие принциптерi де тəрбие мақсаттары мен мiндет те-
рiнің саласында өзіне тиiстi орын алады. Ал бұл жағдай керiсiнше 
болса, принцип iске аспай қалады, себебi тəрбиешiнің тəжi рибе 
қорына толыққанды тəрбие үшiн қажет нақты деректер түспейдi.

Бұл принциптi iске асыру барысында əсiре ұрандаудан, 
желiкпе үндеулерден, бөспе сөзділiктен аулақ болған абзал, себе-
бi тəрбие ең алдымен құнды əрекет-қылық жəне қарым-қатынас 
тəжiрибесiн жинақтауға мүмкіндiк беретiн пайдалы iс-əрекет, 
қызмет үдерiсiнде жүзеге келедi. Алайда оқушы аралас қан 
нақты iс-əрекет (ойын, еңбек, қоғамдық iстер, оқу, спорттық жəне 
т.б.) тəрбиелiк мəнге ие болуы үшiн, оның субъектi – балада сол 
əрекетке деген қоғамдық құнды сеп-түрткілердi қалыптастыру 
қажет. Егер олар жоғары iзгiлiктi, қоғамдық мəн-мағынасымен 
елеулi болып келсе, əрекет-қылықтар нəтижесiнде орындала-
тын қызмет те үлкен тəрбиелiк ықпалға ие болады. Əр тұлғаның 
əлеуметтiк сапаларын орнықтыруда оқушылардың қоғамдық 
пайдалы еңбегi олардың мақсатты бағытталған сана-сезiмiн 
қалыптастыру iстерiмен ұштасуы қажет. Баланы қандай да iс-
əрекетке ойыстыруға қолданылған сөз, ауызекi нұсқау нақты 
тұрмыстық пайдалы қызмет пен ұнамды əлеуметтiк тəжiрибеде 
өз бекiмiн табуы тиiс.

Тəрбиенің өмiр жəне еңбекпен байланыстық принципі. 
Ежелгi Рим мектептерi өз оқушыларын. «Мектеп үшiн емес – 
өмiр үшiн» – ұранымен күтiп алады екен. Адамзаттың алғашқы 
қа дам дарының өзiнде-ақ адам тəрбиесiмен шұғылданған тұл-
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ға лар өмiр мен тұрмыстан ажыралған тəрбиенің мағынасыз бо-
ла  тынын түсiнген. Адам тұлғасын қалыптастыру оның iс-əре-
кетiмен, қоғамдық жəне еңбектiк қатынастарға келуiмен тiке лей 
тəуелдi байланыста. Адамның ұнамды сапалары еңбекте ғана 
дамиды: неғұрлым ол ауқымды, мақсатқа орай болса, тұл-
ғаның дамуы мен əлеуметтену деңгейi де жоғары келедi. Осы-
дан да тəрбиеленушiлердi қоғамдық өмiрге, əрқилы пайдалы 
iстерге араластырумен оларға болған ұнамды көзқарас пен 
қарым-қатынастарын қалыптастырып бару мiндеттi шара. Тең 
құқықты мүше ретiнде еңбек үдерісiне қатыса отырып, бала 
адам гершiлiкке баулынады, рухани жəне тəндiк дамуға келедi, 
еңбектің қоғамдық мəндi сеп-түрткілерiн ажырататын болады, 
өзiнің моральдық сапа-қасиеттерiн бекiтедi, одан əрi жетiлдiредi.

Тəрбиенi өмiрмен байланыстыру принципi педагогтар-
дан екi бағытта белсендi қызмет атқаруды талап етедi: 1) тəр-
биеленушiлердi адамдардың қоғамдық өмiрi жəне еңбегi мен 
қолма-қол əрi кең таныстырып, жалпы тұрмыста болып жат қан 
əлеуметтiк өзгерiстердi мезетiнде түсiндiрiп бару; 2) тəрбие-
ле нушiлердi шынайы өмiр қатынастарына тартып, аралас тыру, 
қоғамдық пайдалы iс-əрекеттердің сан-алуан түрлеріне қызы-
ғулары мен бейiмдiлiктерiне сəйкес қосып, оның нəтижесiнен ра-
хат сезiнуге баулу.

Аталған принциптi iске асыру барысында педагог орындауы 
тиiс мiндеттер төмендегiдей:

– қоғам мен адам өмiрiндегi еңбектің маңызын əр балаға жете 
түсiндiру;

–  материалды жəне рухани дүние өндiрушi еңбек адамдарына 
болған құрмет баулу;

–  шаршап-жалықпай еңбектену қабiлетiн дамыту, қоғам жə-
не өз мүддесi үшiн адал да шығармашылықпен iс қылу ниет-
терiн өрiстете түсу;

– қазiргi заман өндiрiсiнің жалпы негiздерi жөнiнде ақпарат 
жеткiзу;

– еңбек аясында өз басы мүдделерi мен қоғамдық мiндеттер-
дi үйлестiре бiлуге, қоғам қажеттерi мен өз ниеттерiне орай кəсiп 
таңдауға үйрету;
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– қоғамдық игiлiк жəне табиғат байлықтарына құндылық пен 
қатынас жасауға баулу;

– қоғамдық мүлiкке байланысты ысырапшылдыққа, жауап-
керсiздiкке, талантараждыққа, табиғат байлықтарына болған 
жыртқыштыққа төзбеушiлiк сезiмiн ояту.

Тəрбиенi өмiр жəне еңбекпен ұтымды ұштастыру мақсатында 
келесi ережелердi ұстанған жөн:

1. Желең сөз емес, оқушылардың нақты əрi қолынан келер iсi 
пайдалылау. Осыған орай тəрбиешi сабақ жəне сыныптан тыс 
жұмыстарға қойылатын талаптар бағдарламасын түзiп, оларды 
бiрiздiлiк принципi негiзiнде iске асырып баруы шарт. 

2. Өз əрекеттерiн жанұя талаптарымен үйлестiре отырып, 
тəрбиешi əр оқушыға оның басты мiндетi оқу екенiн жете 
түсiндiруi лазым. Бұған қосымша – үйге жəрдемдесу, əлi жете-
тiн басқа да тапсырмаларды орындау.

3. Бала, əдетте, қандай да iстi орындауға құштар; енжарлық, 
селқостық, iссiздiк – бала табиғатына жат құбылыстар.

4. Дəрiстер мен сыныптан тыс тəрбие жұмыстарында өлке-
тану материалдарын пайдаланған өте тиiмдi.

5. Ересектермен қатар еңбекке араласуынан балалар қол ға 
алған жұмыстарды жауапкершiлiкпен бағамдауға үйренедi, ал 
бұл олардың азаматтық сапаларының дамуына жəрдем бередi.

6. Бала тəрбие үдерiсiнде өз еңбегiнің басқа адамдарға, 
қоғамға қажет əрi пайдалы екенiн сезiнуi тиiс.

Тəрбиеде өнеге-үлгiнi сүйенiш ету принципi. Егер өз 
тəрбиеленушiсiнде педагог тырнақтай да жақсылық нышанын 
байқап, оны тəрбие үдерiсiнде пайдаланатын болса, оның шəкiрт 
жанына жол тауып, тезiрек табысқа жетуi сөзсiз. Дана педагог-
тар тiптi тəрбиесi жетiмсiз балалар мiнезiнде ұнамды бiтiстер та-
уып, оларды тəрбие мақсатына орай басқа да қасиет-сапаларды 
қалыптастырып, тұрақтандыруға шеберлiкпен қолдана алған. 
Ұнамды үлгi-өнегелердi сүйенiш ету принципiнің талаптары 
қарапайым: педагог баланың ұнамды мiнез бiтiсiн табады, оны 
пайдаланып, басқа, əлi қалыптаспаған не керi кеткен мiнез бiтiс-
терiн дамытады, қажеттi деңгейге жетiлдiрiп, өзге əрекет-қылық 
сапаларымен үйлестiредi.
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Баланың ұнамды сапалары (жануарларға мейiрiм, тума қайы -
рымдылық, ықыластылық, жомарттық жəне т.б.) келең сiз қасиет-
термен (уəдесiздiк, өтiрiк айту, ерiншектiк жəне т.б.) бiрге жүреді. 
Бiрақ түгелдей «бұзық» не тума «сүйкiмдi»’ бала болмайды. 
Адамдағы болымды қасиеттердi молынша көбейтiп, керi сапа-
ларды мүмкіндiгiнше азайту – тұлғаны игiлендiру жолын да 
тəрбие қолынан келер маңызды мiндет.

Тəрбиешi қызметі табысты болып, тез əрi ұнамды нəтижеге 
жетуi үшiн, ол келесi ережелердi ұстануы қажет:

1. Тəрбие үдерiсiнде дау-дамайға, тəрбиешi мен тəрбие-
ленушi арасындағы қайшылыққа, күш жəне көзқарас тайта-
ласына жол бермеу мiндеттi. Тек қызметтестiк, шы дам дылық 
жəне бала тағдырына мүсiркей араласумен ғана ұнамды 
нəтижелерге жету мүмкін.

2. Оқушы қылық-əрекетiндегi тек олқылықтар мен кемшiлiк-
терге ғана назар аудара беру қателiк. Əрдайым жақсы нышан-
дарды тауып, қолдау шарт. Əлбетте, келеңсiз сапаларды түзету 
қажет. Дегенмен, мүмкін болғанша, алдымен ұнамды қасиет тер-
дi анықтап, қалыптастырып, одан əрi оларды жетiлдiре түсу.

3. Педагогикалық тұрғыдан тəрбиеленушiлердің ұнамды 
қызығулары мен бейімдiлiктерiне (танымдық, эстетикалық, таби-
ғат жəне жануарларға қайрымдылық жəне т.б.) арқа сүйеген 
тиiмдiлеу, олар жəрдемiмен көптеген еңбек, имандылық, эсте-
тикалық тəрбие мiндеттерiн шешуге болады. Ұнамды үлгi-өнегенi 
пайдалану принципi тəрбие үдерiсiнің табиғатына берiлген же-
текшi өзектi таба бiлуге байланысты. Əр нақты жағдайға орай 
осы өзектi табу-бала тəрбиесi жолында жанпидалыққа түскен 
қай педагогтың да қолынан келетiн iс. 

4. Ұнамды тəрбие аясын (фон) түзу – өнеге пайдалану 
принципiнің жəне бiр шарты. Бұл ая құрамы – тəрбиеленушiлердің 
тiршiлiк, iс-əрекет ауқымы мен тəрбиелiк қатынастар мəнері. 
Байыпты, iскерлiк жағдай жасалып, əркiм өз iсiмен шұғылданып, 
басқаларға кедергi болмаса, еңбектену мен тынығу жоғары дəре-
жеде ұйымдастырылса, «қабырға да көмектесiп» дегендей сер-
гек те сенiмдi алға iлгерiлеу болады. Жұмыс орнының барша 
қолайлықтары алдын ала ойластырылып, үйлесiмдi əрекеттер 
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мен бiрдің екiншiге болған қамқорлығы сезiлсе, мұның бəрi қыз-
мет бабындағы адамға ұнамды əсер етпей қоймайды.

5. Қателіктерiнен үздiксiз тəрбиеге ұшыраған бала өзіне, өз 
күш-қуаты мен мүмкіндiктерiне сенуден қалады. Тəжiрибелi пе-
дагогтар ғұлама Гомерден қалған «Мадақ бар жерде – Жаратқан 
мен сəби жүреді» деген қанатты ойды ұстанып, балаға деген 
жылы, қолдау лебiзiн бiрде аямайды, болашақта қолға кiретiн 
жетiстiктерi үшiн де алдын ала мақтауға жомарт келедi. Олар 
баланың жақсы қылығын күнi бұрын жобалап, оның нəтижелi 
боларына баланы сендiредi, өз шəкiрттерiн қызметтес жолдаста-
рына айналдырып, қателескен жерiнде қол ұшы жəрдемiн бередi.

Тəрбиелiк ықпалдар бiрлiгi принципi. Бұл принциптен ту-
ындайтын мақсат – бала тəрбиесiне қатысы барлардың барша-
сын (жанұя, мектеп, мектептен тыс қоғамдық мекемелер, жал -
пы қауым) бiрлiктi iске қосып, тəрбиеленушiлерге өзара 
үйле с   тiрiлiп, келiсiлген талаптар қоюды жүйелеу. Егер мұндай 
бiр  лiк пен үйлесiм болмаса, тəрбие үдерi сiнің қатысушы  ла ры 
А.И.Кры ловтың кейiпкерлерi Шаян, Аққу жəне Шортан секiлдi 
əрекеттерiн жан-жаққа шашыратып алмауына кiм кепiл? Бұ-
дан үлкен зиян көретiн алдымен тəрбиеленушi: кiмге сенiп, кiмге 
еретiнiн бiлмей сарсаң болады, өзіне абырой тұтқан «пiрлерiнің» 
iшiнен жөндiсiн айыра алмай күйзелiске келедi. Ал мұндай 
жүктемеден белi қатаймаған баланы құтқару үшiн тəрбиелiк 
ықпалдардың бəрiн бiр арнаға келтiрiп, тұлғаға бағытталған 
күш тердің ұнамды əсерiн көтеру – тəрбиелiк ықпалдар бiрлiгi 
принципiнің басты талабы.

Аталған принциптi iске асыру ережелерi тəрбиешiге өз 
қыз метiнің барша саласында кезiгетiн жағдайларды ескеруге 
көмектеседi.

1. Тəрбиеленушi тұлғасы отбасы, жолдас достары, төңірегiн-
дегi ересек адамдар, қоғамдық мекемелер мен оқушылар ұжымы 
жəне т.б. ықпалында қалыптасады. Осы сан қыйлы ықпалдар 
арасында бiршама маңызды рөл сынып ұжымы мен тəрбиешi 
тұлғасына тиiстi болатынын еске ұстай отырып, басқа да тəр-
биелiк əсер көздерi болатынын ұмытпаған жөн. Сыныптағы 
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оқушылар мен тəрбиешiден болатын талаптардың бiр-бiрiне қай-
шы келмей бiр бағытта болғаны аса қажет.

2. Тұлға қалыптастырудағы бас жетекшi – отбасы. Өз 
баласының даралық ерекшелiктерiн тереңнен сезiну, оның тəр-
биесiнде қайталанбас жол таба бiлу мен сол тəрбиеге мейiр, 
жүрек жылуын қосу тек ата-аналарға ғана берiлген шеберлiк. 
Бұл тұрғыдан оларды ешқандай тəрбиешi-педагог не оның iстерi 
ауыстыра алмайды. «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің», – 
деп қазақ бекерге айтпаған. Осыдан, талап – отбасымен қажет 
байланысты қолдап, қуаттау, бекiте түсу, қай тəрбиелiк мəселе 
болса да, оны ата-аналармен бiрлесе шешу.

3. Тұрмыста осы тəрбиеге байланысты кейде табиғи тəр-
биелеушi жанұя ресми тəрбиешi талаптарын ұнатпай қалатын 
да жағдайлар кезiгiп қалады. Көп жағдайда ата-аналар өз ба-
лаларын шектен тыс еркелетiп, олардың енжарлыққа түсуiне 
қолқа болады да педагогтардың сол бала тəрбиесiндегi барша 
жетiстiктерiн демде желге ұшырады. Мұндай келiсiмсiздiктердi 
жоюда бала тəрбиесiн оңды жолға қоялық дегендердің бəрi 
ортақтастық табуға ынталы болғаны жөн.

4. Кейде тəрбиешi ұжым, қоғамдық ұйымдар пiкiрлерiмен 
келiспей, өз əрiптестерiн сынға алатын жағдайлар да болып 
қалады. Бұл балалар көзқарастары мен нанымдарына əсер етпей 
қоймайды. Сондықтан бала тəрбиесi мекемелерiнің мүшелерi 
өзара келiсiмде, бiрлiктi қызмет жүргізгенi жөн.

5. Ұштастық пен бiрiздiлiк принциптерi талаптарына орайлас 
дəрiстерге жəне оқудан тыс тəрбие жұмыстарын бiр жүйеде алып 
барған орынды. Тəрбие жұмысында бұрыннан орныққан ұнам-
ды қасиет-сапаларды ескерген жөн. Педагогикалық ықпалдар 
мен талаптар бiртiндеп күрделенуі керек. Бiрлiктi талаптар дың 
орындалуы жолында отбасы мен ата-аналарға тiкелей кеңес шi 
– тəрбиешi-педагог.

6. Тəрбиелiк ықпалдарды үйелестiру тəсiлi – тəрбиеге қатысты 
адамдардың, қызмет түрлері мен əлеуметтiк мекемелердің басын 
қосып, күш бiрiктiру. Осыдан да тəрбиешi қоғамдық мекеме лер, 
əлеуметтiк қауымдастықтар жəне отбасымен байланыс түзуде 
шаршап-шалдығу бiлдiрмегенi жөн.
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Сонымен, тəрбие принциптерi – тəрбие үдерісінің мазмұнына, 
əдістерiне, ұйымдасуына қойылатын негiзгi талаптарды анық-
таушы жалпы бастау тұжырымдары. Бүгiнгi таңдағы гуманистiк 
педагогика ұстанған принциптерi: тəрбиенi нақты тұлғаға 
бағыттау; жеке жəне қоғамдық тəрбие бағыттарын үйлестiре, 
бай ланыстыру, тəрбиенi өмiр жəне еңбекпен ұштастыру; тəр-
биелiк ұнамды үлгi-өнегенi арқау ету; тəрбиелiк ықпалдарды бi-
рiктiре, пайдалану.

Тəрбие мазмұны

Тəрбие мазмұны – бұл белгiленген мақсаттар мен мiн дет  -
терге сəйкес меңгерiлуi тиiс бiлiм, ептiлiк, дағды, көзқарас пен 
на ным дар қоры, тұлғаның мiнез бiтiстерi мен тұрақты əдет-
терiнің жүйесi. Ақыл, тəн-дене, еңбек жəне политехникалық, 
инабаттылық пен имандылық, эстетикалық тəрбие – бəрi бiр-
дей бiртұтас педаго гикалық арнада тоғысып, тəрбиенің басты 
мақсаты – жан-жақты əрi үйлесiмдi дамыған тұлғаны қалып-
тастыруға қызмет етедi.

Қазіргі өтпелi заманда тəрбиеге деген көзқарас əлi тұрақта-
май тұр. Нақты стратегия болмағандықтан мектеп жəне басқа да 
тəрбие мекемелерi дағдарыста. Солай да болса, дағдарыс тан 
шығудың жолы ретiнде бүкiл қоғамдағы сияқты мектептегi гума-
низация жəне демократия бағыты бiрден-бiр дұрыс деген пi кiр 
орнығуда. Бұл күндегi тəрбие үдерiсiнің мəнiн түсiнуде төмен де 
келтiрiлген идеялар негiзге алынады:

1. Тəрбие мақсатының шынайылығы (реализм). Бүгiнгi 
таңдағы тəрбиенің нақты мақсаты – адамды оның өз ба сы -
ның тiлек, қабiлет жəне дарынына сəйкес жан-жақты дамыту. 
Бұл мақсатты iске асыруда сүйенiш болар құрал – оқу шыға 
мəдениеттің тiрек негiздерiн игерту. Осыдан, тəрбие маз-
мұнындағы өзектi ұғым – тұлғаның «тiрек мəдениетi». Бұл 
əр адамның өз тiршiлiк жəне өмiрлiк салты мен əрекет жолын 
таңдастыра бiлу мəдениетi, яғни жалпы бiлiктiлік жəне адам-
гершiлiк сапа-қасиеттерi қоры: дүниенi тану бiлiмдерi мен 
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оған қатынасы; инабаттылық жəне имандылық қылық-əрекетi; 
адамилық қатынастары мен еңбектену мəдениетi; демокра-
тиялық жəне құқықтық, экономикалық жəне экологиялық, 
көркемөнер жəне тəн-дене, отбасы қатынастары мəдениетi.

2. Ересектер мен балалардың бiрлiктi iс-əрекетi. Аға 
ұрпақ есiнде: кеңестiк педагогика талаптарына сəйкес педагог 
пен оқушы қызметi өзара ажыралатын: педагог мiндетi – оқу-
шы лар үстiнен қарап, олардың жұмысына басқарым беретiн де, 
оқушылар – мұғалiм нұсқауларын бұлжытпай орындауға мiн-
деттi болатын. Мұндай жүйе тыңғылықты нəтиже қамтамасыз 
етуде қауқарсыздық танытты, себебi тəрбиешi мен тəрбиелену-
шiлер əрекетiнде бiрлiк болмады. Гуманистiк педагогика педа-
гогтарды инабаттылық өнегелерiн балалармен бiрге тiзе қоса 
iздестiруге бағыттап, ең жоғары рухани жəне еңбек мəдениетi 
үлгiлерiн iрiктеуге, соның негiзiнде өзiндiк құндылықтар, жеке 
өмiрлiк қалып талаптары мен заңдылықтар қалыптастыруға 
ойыстырады. Тəрбие мұраты арқауына қол жетпейтiн «ай, жұл-
дыз» емес, нақты өмiр қажетiне тиiстi құндылықтар алынуы тиiс.

3. Өзiндiк дербестiкке жету.
Тəрбие мiндетi – берiк сенiмге ие, демократиялық көз-

қарастары мен өмiрлiк бағыты бекiген бiртұтас тұлғаны 
қалыптастыру. Осыдан тəрбие мазмұнының аса маңызды бiр-
лiгi – адамның өмiрлiк өз дербестiгiне жету мəдениетi. Өзiндiк 
тiршiлiк дербестiгi – жеке кəсiби не азаматтық дербестiк мəнi-
нен ауқымдылау. Бұл тұрғыдан əр адам өз өмiрi мен өз бақы-
тын өз қолымен тұрғызатын жасампаз шебер. Əр адам өзiмен-өзi 
үйлесiмге келсе ғана, оның азаматтық, кəсiптiк жəне инабат-
тық-имандылық дербестiгi шыңдала түседi.

4. Тəрбиенің нақты тұлғаға бағытталуы.
Барша тəрбиелiк жұмыстардың өзегi бағдарлама, жабдықтар 

немесе əдістер мен формалар емес, – бала – бiздің барша пед-
а гогикалық қызметтерiмiздің мəнi де ең жоғары мiндет – 
мақ саты да сол. Тəрбие мiндеттерi – сол нақты баланың дара 
бейiмдiлiктерi мен қызығуларын, мiнезiн, өз қадiрiн тану сезiмiн 
дамыту. Тəрбиеленушiнің жақын-жуық мүдде лерi мен қызы-
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ғуларынан оның ең жоғары рухани қажеттерiне қа  рай iлгерiлi 
қозғалысты дамыта түсу – тəрбие үшiн басты көрсет пе жəне 
негiзгi ереже болуы тиiс.

5. Еркiндiлiк.
Тəрбиеленушiлердің өз қалау еркiндiгi болмай, тəрбиенің 

мəн-мағыналық идеялары: рухани даму, өмiр кедергiлерiн жеңу, 
өз қадiрiн ардақтау, сонымен бiрлiктi қызметтестiк қажеттiгiн 
түсiну – орындалуы мүмкін емес. Зорлау не жоғары нұсқау негi-
зiнде ұйымдастырылған тəрбие үдерісi баланы да, мұғалiм-
дi де адамгершiлiк ыдырау (деградация) дағдарысына ұшыра-
тады. Баланы «тəрбиелен» деп, мəжбүрлеу мүмкін емес. Егер 
тəрбиешi балалық қызығу мен асқақ арманға, жолдастық-достық 
сезiм мен азаматтық борышқа, дербес өзіндiк қызмет пен шығар-
машылыққа сүйене алса, тəрбиеленушiнің еркiндiгi мен ерiктiк 
қуаты барынша жарқырай көрiнiп, тұлғалық дамуын дағы 
жетекшi күштерге айналады.

6. Ұжымдылық.
Бастауыш мектептегi тəрбиелiк жұмыстар мазмұны ұжымдық 

тұрғысынан да өзгерiстерге түсе бастады. Ендi ұжым тəртiп ор-
натушы басты орган, кезiккен мəселенi шешуге тəрбиешi көмек-
шiсi болу сипатынан қала бастады. Əлбетте, балаларды бiрлiктi 
өмiр сүруге, қызметтес болуға, туындаған мəселе лердi бiрлесiп 
шешуге баулу қажет. Дегенмен, бiрдей ерiктi, тəуел сiз адам 
еш қандай ұжымға бағынбайды. Демократиялық тəрбие мен 
ұжымдық тəрбиенің өзара ажыралатыны да осы тұста. Ұжым дық 
тəрбие, қазiргi заман көзқарасында, қаншама тиiмдi болға ны-
мен, жеке тұлғалықты басуға, оның рухани, адамгершiлiк күш-
терiн бұғаулауға бағытталған.

Мектептің демократиялық болашаққа ұмтылысы тəрбие 
мазмұны мен əдістерiнің жаңалану кепiлi, ол:

– тұлғаны көп iшiнде еленбей қалудан сақтап, оның жан-
жақты дамып, жарқырай көрiнуiне ықпал жасайды; 

– жаттанды бiлiмдермен шектелмей, дүниенi жете тану мен 
қайта құруға бастау бередi;

– əмiршiлдiк пен жатырқаушылықтан шынайы адамгершi лiк 
қарым-қатынас жəне қызметтестiкке жетелейдi.
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Бұл идеялардың iске асуы үшiн iс жүзiнде тəрбие қалай ұйым-
дастырылуы қажет? Бүгiнгi таңда тəрбиеленушiге «адам ондай 
да мұндай тəрбие алуы қажет» – деп уағыз айту жеткiлiксiз. 
Бала «Ал оның неге қажетi бар, одан не түседi?» – деп қарсы 
сұрақ қояры сөзсiз. Шетелдiк тəрбие жүйелерiнде ең алдымен 
осы тұрмыстық мүдделер (не үшiн? неге қажет? не бередi?) 
алға тартылып, тəрбие мазмұнына ұнамды қатынас жасауға 
күштi себепшi болады. Бастауыш мектеп тəрбиешiсi жоғарыда 
қойылған сұрақтарға жауап бере бiлуi тиiс, сонымен балалар-
ды тəрбиенің артықшылығына түсiндiре сендiрiп, мектепке, жал-
пы тəрбиеге болған күмəндерiнен арылту қажет.

Ұтымды ұйымдастырылған тəрбие адамды өмiрдегi үш ба-
сты рөлге – азамат, еңбеккер, отбасы иегерi болуға дайында-
уы тиiс. Аталған тұлғалық сапаларды қалыптастыруда бас тауыш 
мектептің маңызы орасан: өсiп келе жатқан ұрпақ өкiлiнің нақ-
ты қасиеттерiн баулып, дарыту кiшi сыныптар үлесiне тиген.

Азаматтық сапалар:
Ел, қоғам, ата-ана алдындағы борыш сезiмi, яғни азаматтық 
мiндеттердi атқару.
Ұлттық мақтаныш жəне отаншылдық сезiмi. Ана тілді, 
Мемлекеттің Ата Заңын, мемлекеттiк өкiмет органдарын, 
Елбасы-Президенттi, мемлекеттiк рəміздердi сыйлау.
Ел тағдырына жауапкершiлiк.
Қоғамдық тəртiп, бiрлiктi өмiр кешу мəдениетi.
Елдің ұлттық байлығына, тiлiне, мəдениетi жəне үрдістеріне 
ыждағатты қатынас.
Қоғамдық белсендiлiк.
Демократиялық принциптердi ұстану.
Табиғатқа қамқорлық.
Өзге адамдар құқықтары мен еркiндiгiн құрметтеу.
Белсендi өмiрлiк бағыт-бағдар.
Құқықты мойындау жəне азаматтық жауапкершiлiк.
Адалдық, шыншылдық, қайырымдылық, мейiрбандық.
Өз iстерi мен қылықтарына жауапкершiлiк.
Тарих тəлкегiмен шет елдерге орын тепкен қандастарға 
бауырмалдық.
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Интернационализм, басқа ұлт өкілдеріне, ел халықтарына 
сый, құрмет.
Қазіргі заман еңбеккерi сапалары
Тəртiптiлiк жəне жауапкерлiк.
Еңбектенуге қабiлеттiлік жəне ұқыптылық.
Жалпы жəне экономикалық бiлiмдер.
Саяси бiлiмдер.
Еңбекке шығармашылық қатынас.
Табандылық, тапсырыстарды жылдам да тез орындауға 
ұмтылыс.
Кəсiптiк мақтаныш, шеберлiкке құрмет.
Саналылылық, кiшiпейiлдiлiк, ұқыптылық.
Еңбек тəжiрибесi.
Кеуiлдi өндiрiс мəдениетi.
Еңбекке, өмiрге, бiрлiктi қызметке əсемдiк қатынас.
Ұжымдылық, бiрлiктi еңбек ептiлiгi.
Ынталылық, дербестiк.
Ел, қоғам игiлiгi үшiн көп əрi жемiстi еңбектенуге дайын болу.
Iскерлiк пен тапқырлық.
Еңбек нəтижелерiне жауапкерлiк.
Еңбек адамдары мен өндiрiс шеберлерiне құрмет.
Отбасы иегерi сапалары:
Еңбеккерлiк, жауапкершiлiк.
Əдептiлiк, кiшiпейiлдiлiк, қарым-қатынас мəдениетi.
Көпшiлiк арасында өзiн ұстай бiлу.
Мұнтаздық, ұқыптылық, гигиеналық дағдылық.
Денi сау, салауатты өмiр салтында белсендiлiк.
Бос уақытын көңілдi өткiзе бiлу.
Жан-жақты бiлiмдiлiк.
Құқықтық талаптар мен заңдарды бiлу.
Тəжірибелік психологияны, этиканы бiлу.
Бала тəрбиесiнен хабардар болу.
Некеге тұруға, отбасы мiндеттерiн орындауға дайындық.
Ата-аналар мен қарияларға құрмет.
Байқағаныңыздай, бастауыш мектеп мұғалiмi тəрбиенің маз-

мұндық бiрлiктерiн ойдан шығарып не сырттан терiп жатпай-
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ды. Бұлардың бəрi тұрмыстық мəселелерді шешу қажеттiгiнен 
туын  дайды. Тəрбиешi бастуыш мектептің барша кезеңдерiне ар-
нап, болашақ азамат, еңбеккер, отбасы иегерiн қалыптастыруға 
бағышталған жүйелi тəрбиелiк жұмыстар жоспарын түзедi. Бар-
ша мектептердегi түгел, қатарлас сыныптардағы тəрбие маз мұ-
нын күнi бұрын тəптiштеп белгiлеу ешқандай бағдарлама қо-
л  ы    нан келмейдi. Осыдан да шамалап белгiленген тақырыпқа 
сүйе не отырып, əр педагог мазмұнның нақты бiрлiктерiн тəрбие 
мақсаттарына, нақты жағдайлар мен оқушылардың тəрбиелiк 
дең гейiне орай анықтайды.

Сонымен, қоғамның түбегейлi өзгерiстерi заманында тəр-
биелiк нақты бағдарлама түзiп, тəрбиешiлерге дайын жобалар 
ұсы ну қиын. Дегенмен, бiзге қоғамның даму бағыты мен болашақ 
мектептің алға қойған басты мiндетi – өсiп келе жатқан əулеттi 
қай бағдарға дайындау қажеттiгiн белгiлеу. Бастауыш мектептегi 
тəрбие негiзi – жан-жақты үйлесiмдi дамыған тұлға қалыптастыру, 
ал мазмұнның нақты бөлiмдерi – азамат, еңбеккер, отбасы иеге-
рiнің өмiрлiк маңыз ды сапаларын тəрбиелеу төңірегiнде топта-
стырылады.

Өзіңiздi тексеріңiз

1. Тəрбие деген не?
2. Тəрбие теориясы деген не?
3. Қандай тəрбие категорияларын бiлесiз?
4. Тəрбие үдерiсiнің бағдарлылығын қалай түсiнесiз?
5. Тəрбие үдерiсiнің күрделiлiгi нелiктен?
6. Тəрбие үдерiсiнің кешенді болуының себебi неде?
7. Тəрбие үдерiсiнің құрылымы қандай?
8. Тəрбиенің жалпы заңдылықтарын сипаттаңыз.
9. Тəрбие принциптерi деген не?
10. Олардың ерекшелiктерi қандай?
11. Тəрбиенің қоғамдық бағытталуы деген не?
12. Бұл принциптің талаптары қандай?
13. Тəрбиенің өмiрмен байланыстық принципiнің мəнi не?
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14. Осы принциптің ерекшелiктерi қандай?
15. Ұнамды үлгi-өнегенi арқау ету принципiнің мəнiн түсiн-

дiріңiз.
16. Тəрбиенің нақты тұлғаға бағытталу принципiн қалай түсi-

несiз?
17. Бұл принциптi iске асырудың жолдары қандай?
18. Тəрбиелiк ықпалдар бiрлiгi принципiнің мəнi қандай?
19. Бұл принциптi қалай орындар едіңiз?
20. Тəрбие үдерісi мазмұны деген не?
21. Тəрбиенің iзгi мiндеттерi – азамат, қызметкер, отағасы тəр-

биелеу мəнiн түсiндiріңiз.
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11-ТАРАУ

БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕГІ ТƏРБИЕ ƏДIСТЕРI МЕН 
ФОРМАЛАРЫ

Жоспар:

Тəрбие əдістерi мен формалары
Сана тəрбиесi əдістерi

Iс-əрекет ұйымдастыру əдістерi
Ынталандыру əдістерi

                Тəрбие формалары

Тiрек конспект-сөздік

Тəрбие əдісi – 1) көзделген мақсатқа жету жолы, тəсiлi; 2) тəр-
биеленушiлер санасына, еркiне, сезiмiне, мiнезiне ықпал жасау 
əрекетi; 3) тəрбие тəсiлдерi мен құрал-жабдықтар жүйесi.

Тəрбие мақсаты – тəрбиеленушiлерде мүдделi сапаларды 
қалыптастыру.

Педагогикалық шеберлiк шыңы – тəрбие əдістерiн түзу, 
таңдау жəне дұрыс қолдана бiлу.

Тəрбие тəсiлi – нақты тиiмдiлiкке жеткiзушi жеке əрекет, жал-
пы əдіс бөлiгi.

Тəрбие құрал-жабдығы – тəсiлдер жиынтығы.
Тəрбие əдістерiнің топтасу негiзi – 1. Сана қалыптастыруға 

бағытталуынан. 2. Iс-əрекет ұйымдастыру мақсатынан. 3. Ынта-
ландыру мүддесiнен.

Сана қалыптасу əдістерi – насихат, хадис əңгімелерi; iзгiлiк-
этикалық тақырыпты əңгімелеу; түсiндiру-сендiру; этикалық 
сұхбат, үлгi-өнеге, елiктiру.



295

Тəрбиелiк iс-əрекет ұйымдастыру əдістерi – жаттықтыру 
(упражнение), талап қою, дағдыландыру (приучение), тəрбиелiк 
жағ даяттар түзу əдісi.

Ынталандыру əдістерi – мадақтау, жазалау, жеке бас пайда-
сына елiктiру (субъективно-прагматический метод).

Тəрбие формалары – тəрбие үдерiсiнің мазмұндық, ұйым-
дасу тəсiлдерiнің сырттай көрiнiсi. 

Тəрбиелiк iстер – тəрбиеленушiлердің нақты iс-əрекетiн 
ұйымдастыру мен iске асыру формалары.

Тəрбиелiк iстер түрі: əлеуметтiк бағыттағы iстер (тəртiпке 
үйрету); адамгершiлiк тəрбиелеу iстерi; оқу еңбегiне үйрету; 
эстетикалық тəрбие iстерi; дене шынықтыру, салауатты өмiр сал-
тына үйрету iстерi; экологиялық жəне еңбекке баулу iстерi.

«Мұғалiмдiк (ұстаздық) еткен 
адамның өлшеуi (əдісі) тым өктем бол-
масын жəне тым асыра босаңсытқан 
төмендiкпен де болмасын. Егер тым 
қатты, үнемi ызғарымен болса, онда 

оқушылар мұғалiмiн жек көретiн халге 
жетедi. Егерде өте босатып жiберген 
кiшiпейiлдiлiк болса, онда оқушылар 
жағынан мұғалiмдi кем санау, оның 

ғылымына жалқау қарау қаупi туады’’. 

   Əл-Фараби

Тəрбие əдістерi мен тəсiлдерi

Тəрбие əдістерi дегенiмiз тəрбие көздеген мақсатқа жетудің 
жолдары, тəсiлдерi. Мектеп тəжiрибесiне орай əдістердің жəне 
бiр анықтамасы – қажеттi сапаларды қалыптастыру мақсатымен 
тəр биеленушiлердің санасына, еркiне, сезiмiне жəне қылық-əре-
кетiне ықпал жасау тəсiлдерi. Əдiстер түрі сан-алуан да шексiз 
көп. Ал оның нақты көрiнуi өз шəкiрттерiнің бiлiмдiк күш-қуаты 
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мен жалпы мүмкіндiктерiн жете танып, оларды өтiлетiн материал 
сипатына байланыстырып жəне басқа да көп оқу жағдаяттарын 
зерделi саралай бiлген педагог əрекетiне тəуелдi. Қай тұлға, 
қанша тұлға араласса, əдіс формасы да сондай əрi сонша – бұл 
заңдылық. Əлбетте, əдістердің бəрi бiрдей тиiмдi деп айту қиын. 
Ол үшiн сол əдістің түзiлу, қолдану жағдайларын бiлу қажет. 
Нақты мақсатқа байланысты дайындалған көп əдістердің iшiнен 
бiреуi ғана тиiмдi болуы мүмкін. Тəрбие тəжiрибесi алдымен 
ежелден келе жатқан дəстүрлi əдістерге арқа сүйегендi тəуiр 
көредi. Алайда көптеген жағдайларда олардың да тиiмсiз болып 
қалатыны бар, сондықтан да тəрбиешi əрдайым тəрбиенің нақты 
шарттарына сай келер көздеген мақсатқа үлкен үнем жəне мол 
табыспен, жылдам жеткiзетiн жаңа əдістердi iздестiруге мəжбүр. 
Тəрбие əдістерiн құрастыру, таңдау жəне дұрыс қолдану – 
педагогикалық шеберлiк шыңы.

Тəрбие тəсiлi – жалпы əдіс бөлiгi, нақты жақсаруға жет кiзетiн 
жеке əрекет. Көркемдеп айтатын болсақ, тəсiл – тəрбиешiнің өз 
шəкiрттерiмен бiрге мақсатқа тезiрек жету үшiн таптап өткен 
соқпағы. Егер осы тəсiлмен басқа да тəрбиешiлер пайдалана ба-
стаса, тəсiлдер уақыт озуымен даңғыл жолға – əдістерге айна-
лады. Əдiстер мен тəсiлдер байланысының тығыз екенi осыдан 
көрiнедi.

Тəрбие құрал-жабдықтары. Тəсiлдер жеке ықпалдарды 
байқатса, құрал-жабдықтар сол тəсiлдердің жиынтығынан 
құралады. Мысалы, еңбек – тəрбие құралы, ал көрсету, еңбектi 
бағалау, жұмыс қателiгiн бiлдiру – тəсiлдер. Сөз (кең мағынада) 
– тəрбие жабдығы, ал iлiкпе сөз, əзiл ескертпе, ескертпе теңеу 
– осы жабдық құрамындағы тəсiл. Бұл тұрғыдан кейде тəрбие 
əдісiн көзделген мақсат үшiн қолданылатын тəсiлдер мен құрал-
жабдықтар жүйесi деп те айтады.

Əдiс баламалары өте көп. Олар арасынан мақсаттар мен нақты 
жағдайларға сай келетiндерiн таңдап алу үшiн оларды қан-
дай да бiр ретке келтiрiп, топтастыру (классификациялау) қажет. 
Əдiстер классификациясы дегенiмiз қандай да белгiсi бойын-
ша бiр топқа келтiрiлген əдістер жүйесi. Осыған арқа сүйеп, пе-
дагог барша жүйенi анық бiлуiмен бiрге оның қажетi мен өзіне 
тəн сипаттарын тереңiрек түсiнедi.
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Тəрбие əдісi – көп өлшемдi құбылыс, оның жүйелесуiне не-
гiз болар белгiлер сан-алуан. Солар арасында аса танымал бол-
ғандарын атап өтейiк. Сипаты бойынша əдістер – сендiру, жат-
тықтыру, мадақтау жəне жазалау. Мұндағы «сипат» мəнi – əді стің 
бағыт-бағдарын, қолдану аймағын, ерекшелiктерiн ж.т.б. бi-
лдiредi. Сипаты бойынша ерекшеленетiн жəне бiр əдістер тобы 
– сендiру əдістерiн, оқушылардың iс-əрекеттерiн ұйымдас тыру, 
баланы ұнамды əрекет-қылыққа ынталандыру əдістерiн қамтиды.

Жақсы не жаман, тиiмдi не тиiмсiз əдіс болмайды. Бəрi оның 
қолданылуына тəуелдi. Əмiршiл не гуманистiк педагогика əдісi 
де жоқ. Бəрi маңызды, бəрi де қажет, бəрi де өте пайдалы болуы 
мүмкін, сонымен бiрге түкке жарамсыз келуi де ықтимал. Əңгіме 
сол əдістердің бағытталуы мен қолданылу ерекшелiктерiнде.

Сонымен, тəрбие əдістерi – мақсатқа жетудің жолы. Сипаты 
бойынша əдістер – сендiру, iс-əрекет ұйымдастыру, оқушыларды 
əрекет-қылыққа ынталандыру болып ажыралады. 

Дұрыс ұйымдастырылған тəрбиенің бiрiншi сатысы – 
оқушылардың өздерiнде қалыптасуы қажет əрекет-қылық қа-
лыптары мен ережелерiн бiлу (түсiну). Ең алдымен қандай да са-
паны туындатып, орнықтыру үшiн, сол сапаның мəн-мағынасын 
жете түсiнiп алу мiндеттi. Адамның көзқарастарын, ұғымдарын, 
наным-сенiмдерiн кемелдендiруге бағытталған əдістер тұлға са-
насын қалыптастыру əдістерi атамасын алған. Бұл топ əдістерi 
екiншi кезеңде iске қосылатын – сезiм, көңіл-күй толғаныста-
рын қалыптастыруда аса қажет. Егер оқушы педагогикалық 
ықпал ға бейтараптылық пен немқұрайлылық танытатын болса, 
тəрбие үдерісi баяулайды, мақсатқа жете алмайды. Егер оқушы 
қабыл даған идеясын өзiн толғантқан жарқын бейнеге айнал-
дыра алса ғана, оның бойында iзгi де жарқын сезiмдер туады. 
Өткен жылдар оқулықтарында бұл əдістер тобы сендiру əдістерi 
деп аталған, себебi оларды мiндетi – тұрақты наным-сенiмдер 
қалыптас тыру болған. Оқушы əрекет-қылығына дем беретiн 
оның бiлiмi мен бiлiгi емес, ең алдымен ол көзделген адами 
сапаның қоғамдық қа жеттiгi мен өзіне пайдалылығын танып, 
оны өз нанымы негiзiнде əрекет-қылыққа айналдыруға қажет, ал 
бұл сана қалыптасуымен бiрге жүретін психикалық құбылыс. 
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Тəр бие мазмұнымен белгiленген iс-əрекетке бала белсендi ара-
ласуға дайын болған жағдайда ғана қолданылатын əдіс өз нə-
тижесiн бередi.

Наным-сенiмге оқушыны əрқилы əдістермен жеткiзу мүмкін. 
Өткен ғасыр басындағы бастауыш мектептерде бұл үшiн 
тағылым-тарихи өсиеттер, хадистер мен тəмсілдер кең қол да-
нылған. Ал қорытынды (мораль) шығару баланың өз еркiне 
берiлдi. Өкiнiштiсi, бүгiнде бiз мұндай аса құнды əдістердi пай-
даланудан мүлде қалғанбыз, олардың орнына тура, қара байыр, 
ойға жетелемейтiн уағыздау əдісiне көшкенбiз. Құрғақ уағыз ай-
тып, шексiз бiр жақсы көрсетпе-нұсқау беруден түскен өнiм ша-
малы. Сондықтан, ұмыт болған əдістердi жаңғыртып, мұғалiмдер 
өз сабақтарында ислам хадистерiн, ақын-жыраулар тағылым-
дарын, шешен билердің ұлағатты кеңестерiн,ғұлама Абайдың 
«Қара сөздерiн» ж.т.б. тағылым-тəрбие көздерiн молынша пай-
далануда. Сондай-ақ əдептiлiк-имандылық тақырыбындағы əңгі-
мелер, ұғындыру, түсiндiру, əдептiлiк сұхбаттары, насихат-
тау, сендiру, көрсетпе беру əдістерi де өз қолданымын табуда. 
Сендiрудің аса маңызды əдісi – өнеге-үлгi. Əдiстердің əрқайсы-
сы өз ерекшелiгi мен қолданымына ие. Сырт көзге қарапайым 
көрiнгенмен, бұл топ əдістерiнің бəрi де жоғары педагогикалық 
бiрлiктi қажет етедi əрi жүйелi түрде басқа əдістермен бiрге 
қолданылады.

Этикалық тақырыптағы əңгіме – инабаттық мазмұнға 
негiзделген деректер мен оқиғалардың үлкен көңіл көте рің-
кiлiгiмен əсерлi баяндау əдісi. Сезiмге ықпал ете отырып, 
əңгіме моральдық бағамдар мен əрекет-қылық қалыптарының 
мəнiн түсiнiп, ұғуға жəрдемдеседi. Ол адамгершiлiк ұғым, түсi-
нiк терiнің мазмұнын ашып қоймастан, оқушылардың ина бат-
тылық талаптарына сəйкес болымды тұлғалық əрекеттерiне де-
ген ұнамды қатынас өрбiтiп, мiнез-құлықтың оңды өзгерiсiне 
ықпал жасайды. Əдептiлiк əңгімелерi бiрнеше қызмет жасайды: 
1) бiлiм көзi; 2) тұлғаның адамгершiлiк сапаларын басқалардың 
имандылық қасиеттерiмен толықтырады; 3) тəрбиелiк ұнамды 
үлгi-өнегенi өрнек ретiнде ұсынылады.
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Əдептiлiк əңгіме тиiмдiлiгi келесi шарттарға байланысты:
– əңгіме оқушылардың əлеуметтiк тəжiрибесiне сəйкес болу 

қажет. Ол – қысқа, түсiнiктi, балалар толғаныстарына орай;
– əңгіме көрнекiлiк əдісiн бiрге қолдану арқылы жүргізі ледi 

(көр  кемөнер туындылары, көркем фотосуреттер, халық өне рi 
бұйым  дары), əңгіме мазмұнын қабылдауға əн-күй үлкен жəр-
дем бередi;

– əдептiлiк əңгіме өткiзу үшiн қолайлы үй-жай, жағдай қажет. 
Қоршаған жай-жағдайлардың əсемдiгi мен ондағы дүние зат-

тары, олардың адам көңілiне көтеріңкi əсерi əңгіме тақырыбы 
мен мазмұнына сəйкес болуы қажет шарт. Педагогикалық құ-
рал-жабдықтар қорында қай жағдайда да жарасымды əңгімелер 
молшылық (шеру алаулары төңірегi, автокөлiктi саяхат бары-
сында, кең дала төсiнде не жайлы бөлмеде, үлкен қала алаңында 
немесе көктем бағында).

– əңгіменің əсерi кəсiптiк дайындыққа байланысты. Ебедей-
сiз, дөрекi тiлді адамнан шешен əңгімешi шықпайды, ондай-
дан бала құлағы тынып, қашуға мəжбүр болады.

– əңгіме мазмұны тыңдаушыларды елiктiруi шарт. Одан алған 
əсер көп уақытқа дейiн ұмытылмауы тиiс. 

Ұғындыру – тəрбиеленушiлерге эмоционал-сөздік ықпал жа-
сау əдісi. Бұл əдістің қолданылуы сынып ұжымы мен əр баланың 
тұлғалық сапаларын танып, бiлуге көзделген. Бастауыш мек-
теп балаларына қарапайым тəсiлдер мен құрал-шараларды 
пайдаланудың өзi жеткiлiктi. Кiшi жастағы оқушы «Осылай 
iстеу керек», «Осылай iстеп жатыр», – деп жай ескерткеннің 
өзiн де-ақ, педагог айтқанына ере салады. Ұғындыру əдісi, егер 
тəр биеленушi қандай да талаптың мəнiне жете алмай жатса, 
жаңа адамгершiлiк сапа жөнiндегi ақпарды ой елегiне түсiрiп, 
қабылдауға қиналса, яғни қалай болғанда да оның санасы мен 
сезiмiне түрткі салу қажетiнде қолданылады. Ал мектепте 
қоғамдағы жай, айқын да ақиқат ережелердi ежелеп түсiндiре 
ұқ тырудан аулақ болған жөн, мысалы, партаны сызба, тұрпайы 
сөз айтпа, еденге түкiрме ж.т.б. Бұл орайда ұғындыру емес, шек-
теу əдістерiн қолданған дұрыс. Аталған əдіс негiзiнен: а) жаңа 
моральдық сапа мен əрекет-қылық формасын қалыптастыру 
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əрi бекiту үшiн жəне б) тəрбиеленушiлердің қандай да болған 
қы лыққа дұрыс көзқарас-қатынасын қалыптастыру ниетiмен 
қолданылады.

Қандай да ұғымның орнығуы, баланы оған сендiре бiлуге 
байланысты. Сенiм кейде мұғалiм сөзін сын-сарапқа сала ал-
маудан шалыс, қателiктi болуы мүмкін. Сенiмнің санаға енiп 
жатқанын адам сезе бермейдi, осыдан ол ырықсыз сеп-түрткілер 
жетегiнде қалып, тұтастай тұлғалық сапаларын өзгертуiне тура 
келедi. Педагог сендiру əдісiн оқушыға нақты нұсқау-талапты 
қабылдату үшiн, басқа тəрбие əдістерiнің ықпал əсерiн күшейту 
мақсатында қолданады.

Тəрбие тəжiрибесiнде ұғындыру мен сендiруге қоса үгiттеу 
əдісiне де жүгiнуге тура келедi. Үгiттеу əрекетi тəрбиешi ұстан-
ған қатынас формасына түгелдей тəуелдi. Үгiттеу арқылы педа-
гог тəрбиеленушi тұлғасында ұнамды қалыптарды жобалайды, 
жақ сылық сенiмiн ұялатады, жоғары нəтижелерге жететiнiне 
сендiредi. Үгiттеуден болатын тиiмдiлiк тəрбиешi абыройына, 
оның жеке адамгершiлiк болмысына тəуелдi, өз сөздерi мен əре-
кет терiнің дұрыстығына кепiл бола алған жағдайда ғана оның 
үгiтi мақсатына жетедi. Бала тəрбиесiнде ұнамды үлгi-өнегеге 
ар қа сүйеу, мадақ, өз қадiрiн сезiну, ар-намысты қолдан бер-
меу секiлдi алғы шарттарды пайдаланған педагог қай күрделi 
жағдайда да үгiт жұмысының өз нысанына жетiп, жемiстi бола-
рына толық сенуiне болады.

Үгiттеу арқылы кейде оқушыны өз қылығынан ұялу, өкiну 
сезiмiне келтiруге болады. Педагог баланың мұндай сезiмдерiн 
оятып қана қоймастан, келеңсiз əрекеттерiн түзетудің жолда-
рын да көрсетедi. Бұл жағдайларда орынсыз əрекеттің, оның 
сал дарының мəнiн дəлелдi ашып берумен бiрге тəрбиеленушi 
мiнезiне ұнамды ықпал жасаушы тəрбие көздерiн тауып, қол-
данады. Кейде орынсыз қылық бiлместiктің салдарынан болады. 
Мұндайда үгiт ұғындыру жəне сендiрумен бiрге қолданылып, 
оқушы өз қателерiн мойындап, мiнезiн оң қалыпқа келтiргендей 
əсерде жүргізіледi.

Тəжiрибе кемiстiгiнен не балаға деген немқұрайлылықтан 
жоғары iзгiлiктi əдістер-əңгімелеу, ұғындыру, үгiттеу-дерексiз 
ақыл айту формасын алады. Мұндай «ақылгөйлiктен» тəрбие 
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мақсаты орындалмайды. Керiсiнше, бос сөзді мораль оқу бала-
ны қырсықтырып, айтқанға қарсы əрекет жасауға ұрындырады. 
Бұның мəнi – өздiгiнен əдіс бейтарап, əңгіме оны кiм жəне қайтiп 
қолдануында.

Əдептiлiк сұхбаты – екi тарап өкiлдерi – тəрбиешi жə не 
тəрбиеленушi қатысуымен болатын жүйелi де бiрiздi бiлi мдер 
талқысы. Сұхбаттың əңгімелеу мен көрсетпе беруден айыр-
машылығы – тəрбиешi өз сұхбаттасы – тəрбиеленушiнің пiкi рiн 
тыңдайды жəне онымен есептеседi, олармен болған өз қаты-
насын құқық теңдiгi жəне қызметтестiк принциптерi негiзiн де 
түзедi. Əдептiлiк сұхбаттарының негiзгi арқауы адамгершiлiк, 
инабаттық-имандылық мəселелерi. Сұхбат мақсаты – iзгiлiк 
ұғымдарын нығайту, тұрақтандыру, бұл бағыттағы бiлiмдердi 
қорытындылау жəне бекiту, адамилық көзқарастар мен сенiмдер 
жүйесiн қалыптастыру. 

Əдептiлiк сұхбаттары тəрбиеленушiлердi өздерiн толғантқан 
барша сұрақтар бойынша дұрыс баға шығарып, пiкiр жүргізуге 
жəрдем бередi. Болған жағдай, оқиғалар мен əрқандай қы-
лықтарды талқыға сала отырып, балалар олардың мəн-мағына-
сын жеңiл түсiнуге мүмкіндiк алады. Көп жағдайларда əдептiлiк 
сұх баттарды өткiзуге нақты дерек, оқиға, балалардың қылығы 
се беп болады. Мұндай сөйлесулердi болған оқиғалардың «iзiн 
суыт пай» не сол оқиғаның кiнəкəрi сəл өзіне келiп, «жүрегi ор-
нына» түсiп, мəн-жайды аңғаратындай болған соң ұйымдастыр-
ған жөн.

Əдептiлiк сұхбаттарының тиiмдi болуы келесiдей маңызды 
шарттарға тəуелдi:

1. Сұхбаттың мəселелi сипатта болғаны өте маңызды. Осыдан 
көзқарастар, идеялар, пiкiр сайыстары өрбидi. Тəрбиешi тосын, 
қалыпқа келмейтiн сұрақтардың туындауына себепшi болып, 
өз шəкiрттерiн оларға жауап iздеп, табуға баулиды.

2. Сұхбаттың жаттанды дайын не үлкендердің құлақ қа 
салған жауаптары бойынша өтуiне жол бермеңiз. Балалар ды 
не ойлағанын ашық айтуға тартыңыз, басқалар пiкiрiн сый-
лауға үйретіңiз, шыдаммен дəлелдi тұжырымдар топшылауға 
жетелеңiз.
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3. Сұхбатыңыз тəрбиешi көпiре сөйлеп, тəрбиеленушiлер 
үн демей тыңдайтын дəрiсбаянға айналып кетпесiн. Сұхбат 
барысында ашық та анық айтылған пiкiр балаларды дұрыс 
қорытындыға келтiредi. Əңгіме-сұхбат нəтижелiлiгi екi адам 
ортасындағы көңіл табысудан, пейiл жылуынан шығады.

4. Сұхбат үшiн таңдалған материал тəрбиеленушiнің эмо-
ционалдық кейiпiне сай болғаны жөн. Талқыланатын тақы рып 
оқушыларға жете түсiнiмдi болмай, олардан сөз-жарыс, пiкiр та-
лас белсендiлiгiн күту не талап етуге болмайды. Шынайы тəжi-
рибеге негiзделген сұхбат қана өзiнің болымды нəтижесiн бередi.

5. Сұхбат барысында барша көзқарастарды айқындап, са-
лыстыра бiлу қажет. Ешкiмнің де пiкiрiн жоққа шығаруға 
болмайды – бұл əдiлдiк, шынайлылық, қатынас мəдениетiнің 
iзгiлiктi белгiлерi.

6. Əдептiлiк сұхбатына дұрыс басшылық мəнi – тəр бие-
ленушiлерге өз ынта, əрекетiмен дұрыс шешiм қабыл дауға 
жəрдем беру. Бұл үшiн тəрбиешi болған оқиғаларға тəрбиеле-
нушi тұрғысынан көз салып, оның ойы мен сезiмiн түсiнуге ты-
рысуы қажет.

Сұхбат өзінен-өзi бола қалады деу – қате пiкiр. Жоғары ма-
манданған педагогтар əдептiлiк сұхбаттарын не болса соны сыл-
тау қылып, өткiзе салмайды, оған тыңғылықты дайындық жасай-
ды, шəкiрттерiн де байыппен дайындайды. Бастауыш мектеп те 
əдептiлiк сұхбаттары жалқылау (индуктив) жолымен жүргізі-
ледi: нақты деректер талқыланады, баға берiледi, содан соң жал-
пы қорытынды жасалады.

Жазықты балалармен сұхбаттасу үлкен кəсiби шеберлiктi 
қажет етедi. Мұндай əңгімелесу кезiнде екi ортада психо-
логиялық кедергi, түсiнiспестiк болмауы тиiс. Егер оқушы бол-
ған жағдайды дұрыс түсiнбейтiнi байқалса, оның намысына 
тимей, кемшiлiк-қателiгiн бетiне баспай, əрекет-қылығының 
ша лыс екенiн ұғындырып бағу қажет, көпшiлiк көзiнде бұл 
сұхбат қысқа да нұсқа, байсалды, əжуа-сықақсыз өткенi дұрыс. 
Өз тəрбиешiсiнің шынайы көңілiн, жəрдем пиғылын сезiнсе 
ғана, ол айтқан ақыл-кеңеске құлақ түредi, жазатайым болған 
келеңсiз iсiн ендi қайталамауға уəде бередi, қайтып ондай əре-
кетке бармайды да, оқушымен жекелеп сұхбаттасу тəрбиешi 
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мен тəрбиеленушi арасын дағы кейiп түсiнiстігiмен өтсе, оның 
толық нəтижеге жеткенi.

Үлгi-өнеге – өте əсерлi тəрбие əдісi. Бұл əдіс негiзiнде жатқан 
заңдылық: көрумен қабылданған санада тез əрi жеңiл бекидi, се -
бебi оны ойланып сөзбен таңбалап не таңбасын ауысты рып же-
тудің қажетi жоқ. Үлгi – бiрiншi, ал сөз – екiншi сигналдық жүйе 
деңгейiнде əсер етедi. Үлгi елiктеу үшiн нақты өрнек берiп, сана, 
сезiм, сенiмдi белсендiлік қалыптастырып, iс-əрекетке қоз ғау са-
лады. «Уағыз жолы ұзақ, үлгi жолы қысқа», – деген байыр ғы Рим 
ғұламасы Сенека. Бала өмiрiндегi тұңғыш жанды өрнек – ата-
ана, тəрбиешi, дос-жаран. Əдебиет, фильм кейiпкер лерi, тарихи 
қайраткерлер, ұлы ғалымдар да үлкен тəрбиелiк ық  пал жасайды. 
Үлгiнің психологиялық негiзi – елiктеушiлiк. Осы ған орай бала 
əлеуметтiк жəне инабаттық тəжiрибе жинақтайды. Кi шi мек-
теп жасындағы балалар өздерi аса ұнатқан адамдарға елiк тейдi. 
Сондықтан, баланың адамгершiлiк дамуына қамқорлық жа   сауда 
оның өнегелi ортаға араласуына басты назар аудару қажет.

Өмiр өнегесi ұдайы оңды болса, тiптi жақсы, бiрақ олай бола 
бермейдi, балаға əсер етушi керi өрнек аяқ астында. Оқушылар 
назарын өмiр, адам келеңсiздiктерiне аударып бару, болым-
сыз қылықтар салдарын талдап, олардан қорытынды шығару 
– мiндеттi шарт. Мезетiмен орынды пайдаланған керi үлгi 
тəрбиеленушiнi жаман қылықтан сақтандыруға жəрдем беретiнiн 
де ескерген жөн.

Тəрбие тəрбиешiнің жеке бала үлгiсiне, оның қылық-əре-
кетiне, қамқорлығындағы балаларға қатынасына, дүние таны-
мына, iскерлiгi мен абыройына тəуелдi. Ұстаз үлгiсiнің оңды 
ық палы оның сөзі мен iсiнің жарасымдылығына, балалар дың 
бə рiне бiрдей ақ пейiлдi қатынасына тəуелдi арта түседi. Бұл 
тəрбиешiнің беделiне, ол бастаған iстің жүйелiлiгi мен бiрiз-
дiлiгiне де байланысты.

Сонымен, сана қалыптастыру əдістерi тұлғаның iзгiлену тəр-
биесiнде маңызды рөл атқарады. Мұндай əдістер түрі: əдептiлiк 
əңгімелерi, түсiндiру, ұғындыру, əдептiлiк сұхбаттары, үгiт-
теу, сендiру, көрсетпе нұсқау, үлгi тəрбие əдістерiнің тиiмдi-
лiгi, олардың қалай қолданылуына, педагог таңдаған гуманистiк 
бағытқа тəуелдi.
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 Iс-əрекет ұйымдастыру əдістерi

Тəрбие көзделген əрекет-қылық (поведение) типiн қалып-
тастыруы мiндеттi. Тұлға тəрбелiлігi түсiнiк, ұғымнан көрiн-
бейдi, ол адамның нақты iс-əрекетiмен бағаланады. Бұл тұр-
ғыдан iс-əрекет ұйымдастыру мен қылық қалыптастыру тəрбие 
үдерiсiнің өзегi ретiнде қарастырылады. Əдістердің бəрi тəр-
биеленушiлердің тəжірибелік iс-əрекетiне негiзделеді. Мұндай 
iс-əрекеттi басқару үшiн педагог оны құрамды бөлiктерге 
жiктейдi: нақты iстер жəне қылықтар.

Қажеттi тұлға сапаларын қалыптастырудың жалпылан ған 
əдісi – жаттықтыру. Балада қалыптасатын қылық, əрекет тің 
қай-қайсысы да жаттығып, дағдыланудан. Балаға басқалардың 
қалай жазатынын əңгімелеп, жазуға, атақты күйшi өнерiн 
көрсетiп, домбыра тартып үйрету мүмкін емес. Осылайша тəр-
биеленушi мақсатты бағытталаған белсендi əрекетке ынта-
ландырмай, жоспарланған мiнез бiтiсiн де орнықтыруға бол-
майды. Жаттықтыру мəнi – талап етiлген əрекеттердi көп 
мəрте қайталаумен автоматты орындалу дəрежесiне жеткiзу. 
Жаттығулар нəтижесi – тұлғаның бекiген сапалары: əдеттер мен 
дағдылар.

Жаттықтыру iстерiнің тиiмдiлiгiн келесi шарттар анықтай-
ды: 1) жаттығулар жүйесi; 2) олар мазмұны; 3) түсiнiктiлiгi мен 
жеңiлдiгi; 4) көлемi; 5) қайталау жиiлiгi; 6) бақылау мен түзету; 
7) тəрбиеленушiлердің тұлғалық сапалары; 8) жаттығулардың 
орындалу мерзiмi мен орны; 9) жеке-дара, топтық, ұжымдық 
жаттығулар формасы; 10) жаттығу сеп-түрткілерi мен оған де-
ген ынта себептерi. Жаттығулар жиiлiгi, көлемi жəне жетiскен 
нəтижелер арасында тiкелей тəуелдiлiк бар: жаттығу неғұрлым 
көп орындалса, олар жəрдемiмен қалыптасушы сапалар да-
муы да соғұрлым жоғары келедi. Бұл тəуелдiлiк тұлғалық 
ерекшелiктерiмен реттелiп барады. Бiрдей тең деңгейлi сапаны 
қалыптастыру үшiн əр оқушының орындайтын жаттығулары-
ның саны əрқилы: бiр бала көзделген сапаға аз санды жаттығудан 
жететiн болса, екiншi бiреуiнде ондаған, жүздеген жаттығу 
əрекетi қажет. Сапа неғұрлым күрделi келсе, оған байланысты 
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əдеттердi қалыптастырып, тұрақтандыру үшiн соғұрлым көп 
жаттығу орындап, көп мəрте қайталау керек.

Жаттығулар жүйесiн жоспарлауда тəрбиешi ең алдымен өз 
тəрбиеленушiлерiнде қандай дағдылар мен əдеттердi қа лып-
тастыруы қажет болатынын ойластырып алғаны жөн. Жат-
тығулардың көзделген қылық-əрекетке сəйкес болу (адектив-
ность) – əдісiнен баланың өмiрлiк қажеттi, мəндi жəне пайдалы 
дағдылары мен əдеттерi қалыптасады. Сондықтан жаттығулар 
қалай болса, солай ойдан шығарылмай, өмiрден алынуы тиiс. 
Бiрiншi кезекте жалпы адамзаттық iзгiлi сапалар тұрғызушы 
жаттығулар пайдаланылады.

Тұрақты дағдылар мен əдеттер қалыптастыру үшiн жат-
тығуларды мүмкін болғанша ерте жастан қолданған дұрыс. Жас 
ағза қай əсердi де тез қабылдайды. Əдеттенген адам өз се зiмiн 
басқара бiледi, құмарлықтарына тоқтау бередi, өз ниет терiн 
басқалар мүдделерiмен салыстырып, бағалай алады. Ұстам -
дылық, өзiндiк бақылау, ұқыптылық, тəртiптiлiк, қаты нас мəде-
ниетi – бəрiде тұрақтанған əдеттер негiзiнде туындайтын iзгiлi 
адам сапалары.

Жаттықтыру əдістерiнің тиiмдiлiгiне себепшi маңызды шарт-
тардың бiрi – бiртұтас жаттығулар жүйесiнің бiртiндеп 
күрделене түсуі. Кiшi сынып оқушыларында мiнез-құлық мəде-
ниетiн қалыптастыруда келесiдей шамалап түзiлген iлгерiлi 
жаттығулар жоспарын ұсынуға болады. 

Сынып Тақырып 1-сабақ 2-сабақ 3-сабақ 4-сабақ
1-шi Мектеп -

тегi 
тəртiп

Сыныпта 
қандай
болу ке-
рек?

Мектеп-
ке бара 
жатқанда 
қандай 
болу керек?

Өзіңдi 
ұстай 
ала-
сың ба?

Ғажайып 
сөздер

2-шi Үйдегi 
тəртiп

Тазалық Ден-
саулық

Отбасы Өзiмiз
iстеймiз

3-шi Көшедегi 
тəртiп

Көше 
тəртiбiн 
сақтау

Жол
ереже-
лерi

Көшеде 
зейiндi 
болу

Бiздің 
аула
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4-шi Көпшiлiк
орындардағы 
тəртiп

Театрда Дастархан 
басында

Таңертеңгi 
мектепке 
дайындық

Қонақта

Гуманистiк тəрбиеде де қатаң əдістер қолданылады. Бiрақ 
əңгіме оны қалай пайдалануда. Осындай шешiмдi əдеттердің бiрi 
– талап. Тəрбие барысындағы талап тəрбиеленушi əрекетiнің 
ынталылығын көтеруге не оны тежеуге қажет. Талаптар тiкелей не 
жанамалы болып келедi. Тiкелей талап – анық, дəл, нақты. Жа-
намалы талапта əрекетке келтiретiн талаптың (кеңес, өтiнiш, 
сенiм, қолдау, құлақ-қағыс ж.т.б.) өзi емес, ал сол талаптан ту-
ындатын психологиялық жағдаяттар: толғаныс, күзелiс, мүдде, 
ұмтылыс. Жанама талаптар арасында аса көп қолданылатындары:

Кеңес-талап. Бала санасына ықпал жасаумен педагог қойған 
талаптың қажеттiгiн, пайдасын түсiндiредi. Мұндайда кеңестің 
қабылдануы не қабылданбауы педагог беделiне, оның оқушымен 
қатынасына тəуелдi.

Ойын талап. Əрқандай талаптарды қою үшiн тəжiрибелi мұ-
ғалiм баланың ойынға құштарлығын пайдаланады. Бала ойын-
ды қызығушылықпен орындай жүріп, өзi байқамай талап-
тар ды да қабылдайды. Бұл талап əдісiнің өте iзгiлiктi жəне 
тиiм дi формасы, бiрақ оны қолдануда аса жоғары педагогика лық 
шеберлiк қажет.

Сенiм талап. Мұндай əдіс, əдетте, сыйластық жайлаған орта-
да iске асады.

Өтiнiш талап. Педагог пен тəрбиеленушi арасында достық, 
жолдастық қарым-қатынас болған жағдайда өз тиiмдiлiгiн бередi.

Үйретiп көндiру – көзделген сапаны жылдам əрi жоғары 
деңгейде қалыптастыру үшiн қолданылады. Кейде бала мұндай 
талапты ауырсынады, өжеттiкпен қарсы шығады. Солай болса 
да, көндiру баланың өзi үшiн қажет. Гуманистiк педагогика адам 
құқына қарсы қатаң əдістердi қолданудан аулақ, дегенмен орын-
ды жерiнде бұл əдістi жұмсарта, басқа əдістермен, əсiресе ой-
ынмен бiрлестiре пайдаланғанды жөн санайды. Үйретiп көндiру 
жəне ойын екеуі бiрлесе, бала табиғатына сай келедi.

Жалгасы
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Үйретiп көндiру тəрбие үдерiсiнің барша кезеңдерiнде де 
тиiмдi, бiрақ бала дамуының алғашқы сатысында əбден қажет. 
Бұл əдістi пайдалану шарттары:

1. Тəрбие шарттарын екi тараптың да анық, дұрыс түсiнуi. 
Егер тəрбиешi алдына қойған көндiру мақсатының мəнiн, пайда-
сын жете пайымдамаса, онда əдіс баланы түгелдей бағындыру-
мен орындалады. Баланың өзi ненi қажетсiнетiнiн түбегейлi 
түсiнген жағдайда əдіс нəтижесiн бередi.

2. Қандай да талапқа көндiруде, айтар ойыңызды сөзбен 
анық, түсiнiмдi өрнектеңiз, ерекше пiкiріңiздi «олай бол да, со-
лай бол» деп қайырмаңыз. Дұрысы, «Көршіңе сəлем берсең – 
ол да жылы сə лем деседi», «Салақтың болашағы жоқ, тырнағы 
өскен, құлағы кiр – адам шошытады» сияқты насихат жолымен 
ұғындырған жөн.

3. Əрбiр уақыт аралығына қонымды, оқушы мүмкіндi гi не сай 
əрекет жоспарлаңыз. Асығыстық мақсатты жақындат пайды, 
керiсiнше, алыстатады. Алғашында дəл орындауға, кейiн тез 
орын   дауға үйретіңiз.

4. Қалай орындалуы, одан болар нəтиженi көрсете бiліңiз. 
Салақтық пен тазалықты, ұқыптылық пен салғырттықты нақ-
ты мысалмен көрсете түсiндiрiп, бала жанын қозғаңыз, өз тəр-
биесiздiгiнен ұялып, оқушы өзiнің келеңсiз əрекетiнен жеркенуi-
не мəжбүр етіңiз.

5. Көндiрудің бiрiздi жəне қатараса пайдалану жолын қол-
даныңыз. Егер тұлға сапаларын бiртiндеп, кезегiмен тəрбиелейтiн 
болсаңыз – уақыт жеткiзе алмаймыз. Барша сапаларды қатар 
қалыптастырып болмайды. Сондықтан, қай сапалар өзара табиғи 
байланысты болатынын анықтап, оларды бiрқатар тəрбиеле-
ңiз, екiншiде қай сапа қандай қасиетке негiз боларын бiлiп алып, 
оларды бір-бiрiне байланыстыра қалыптастырыңыз.

6. Көндiру тiлектестiк пен мүдделiлiкке негiзделген, бiрақ 
бiрқалыпты мұқият, үздiксiз бақылау бар жерде нəтижесiн бе-
редi. Бақылау оқушының өзiндiк бақылауына ұласуы қажет.

7. Көндiрудің педагогикалық тиiмдi нəтижесi ойынмен бiрге 
келедi. Бала белгiлi қағидаларды ойын барысында еш зорлықсыз-
ақ, өз қалауымен орындайды. Көндiру үшiн баланы ойынға тар-
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тудың себептерi: 1) қажеттi iс-əрекет мақсаты оқушылар үшiн 
тартымсыз болса; 2) мақсатқа жету жолы iс қисынына орай ба-
ланы жалықтыратын, қолайсыз болса.

Тапсырыстар беру – балаларды ұнамды қылық-əрекеттер-
ге жетелеудің тиiмдi жолы. Тапсырыстар түрі əрқилы: сыр қат 
жолдасынан хабар алып, оның оқуына жəрдемдесу; қамқор-
лыққа алынған бала бақшаға ойыншықтар дайындау; сынып 
бөл месiн мейрамға безендiру ж.т.б. Қажеттi сапаларды дамыту 
үшiн де тапсырмалар қолданылады, мысалы, нақтылығы мен 
ұқыптығы кем балаларға – дəл əрi орынды жасау əрекетi, шы-
дамсыздарға – байсалдылық талап қылатын жұмыстарды тап-
сырып тəрбиелеуге болады. Тапсырманың орындалуын ежелеп, 
түсiндiрiп жатудың қажетi жоқ.

Тəрбиелiк жағдайлар – арнайы жасалған шарттарға орай 
тəрбиеленушi iс-əрекетi мен мiнез-қылығын қалыптастыру əді-
сi. Тəрбиелiк жағдайлар (ситуация) тиiмдiлiгiн көтерудің екi 
жолын еске ұстаған жөн:

– жағдай жалған, жасанды болмай, нақты өмiрде кездесетiн 
қарама-қарсылықтары мен күрделiлiктерден құралуы тиiс. 
Тəр биешi əдейi жағдай туындатушы шарттарды түзедi, ал олар 
табиғи қалпында өтуi тиiс. Мектеп өмiрi мұндай шарттарға 
бай: «Оқушы –мұғалiм», «Оқушы – жол тəртiбiнің сақшысы», 
«Оқушы – ертеңгi серуен басшысы» ж.т.б. тосын жағдайлар. 
Мұғалiм ескертпесiн күткен тəрбиеленушi оған алдын ала дай-
ындалады, ал əрекет тосын болса, көп жағдайда бала мұғалiм 
айтқанына көнедi. Оқушының тосын қылығына мұғалiм кең-
пейiлдiлiк, қайырымдылық танытуы лазым. Бiрақ бұл жағдай-
дағы басты шарт: бала мұғалiм əрекетiн дұрыс түсiнiп, оны əл-
сiз дiк, сенiмсiздiк демей, жоғары адамгершiлiк тұрғысынан 
қабылдауы тиiс. Қай жағдайда да мұғалiмнің тəрбиелік əре кет 
дамуына тiкелей араласпағаны жөн.

Аталған əдіс басқа тəрбие əдістерiнің баршасымен тығыз бай-
ланысты.

Тұлға мiнез-қылығын қалыптастыру əдістерi тəрбиеде өте 
қажет. Олардың бəрi тəрбие үдерiсiнің өзегiн құрайды. Атап 
айтсақ, бұл əдістер: жаттықтыру, талап, көндiру, тəрбиелiк 
жағ дайлар (ситуациялар).
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Ынталандыру əдістерi

Тəрбиеленушiнi белгiлi iс-əрекеттi орындауға талаптанды-
ру ниетiмен қолданылатын əдістер тобында ынталандырудың 
орыны өз алдына. Бұл əдістің ежелден-ақ мадақтау мен жа-
залау түрі белгiлi. ХХ ғасыр педагогикасы жəне бiр өте əсерлi 
ынталандыру əдісi – жарыстыру, бəсекелестіру əдісiн алға 
тартып отыр. Кейiнгi он жылдықта дəстүрлi ықпал əдістерiне 
қосымша субъектив-прагматикалық əдістің тиiмдiлiгi жария-
лануда. Ғылыми зерттеулер мен тұрмыс нақтылағандай, бүгiнгi 
жастардың ерекшелiгi – өмiрге болған прагматикалық (пайда 
табу) қатынасы. Осыдан қазiргi заман оқушысы өзіне, өз жолда-
старына тəрбие маған не бередi, неге, қай уақытта ол қажет, 
одан түсер пайда қандай жəне қаншалықты деген сұрақтарды 
үстеме леп қоятын болды. Осы секiлдi пайда табу – прагматикалық 
бағытты ескере отырып, кей шет ел педагогикалық жүйелерi 
тəрбие үдерісін тəрбиешi мен тəрбиеленушi арасындағы 
нарықтық қатынас сипатында бағалайды. Ал мұндай қатынас 
өзегi – пайда. Əдiс əлi қалыптасып, ресми қабылданған емес, 
бiрақ тұрмыста тəрбиешi мен тəрбиеленушiлер арала рында 
түзiлетiн келiсiм-шарттар жүйесiмен бiртiндеп тұрақтануда.

Мадақтау – тəрбиеленушiлер əрекетiне ұнамды баға беру. 
Мадақтау ықпалы оқушының ұнамды көңіл-күй сезiмiн көте-
руге негiзделген. Осыдан да мадақтау балада өзіне деген сенiм 
орнықтырып, жұмысқа болған жағымды көңіл қатынасын оята-
ды, жауапкершiлiк арттырады. Мадақтау түрліше орын да луы 
мүмкін. Олар арасында тəрбие үдерiсiнде жиi қолданылатын-
дары – қолдау, қуаттау, алғыс жариялау, құрметтi құқықтар 
беру, мақтау қағаздары мен сыйлықтар беру ж.т.б.

Қолдау – мадақтаудың ең қарапайым түрі. Мұғалiм өз қол-
дауын ишарамен, iс-əрекетiне, қылыққа жоғары баға берумен, 
тапсырма беру арқылы сенiм арту, мұғалiмдер мен ата-ана-
лар алдында қуаттау арқылы бiлдiруiне болады. Мұның бəрi 
тəрбиешiнің өз шəкiртiнің табыстары мен кемшiлiктерiне болған 
зерделi, зейiндi қатынасын, олармен бiрге қайғы, қуаныштарын 
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бөлiсуден туындайтын адамилық қасиеттер. Құрмет пен сенiм ге 
жеткен бала өз күш-қуаты мен қара басының қадiрiн ардақ-
тай бiледi.

Бiршама жоғары деңгейдегi мадақ – бұл алғыс жариялау мен 
байрақтау – тəрбиеленушiде ұзаққа бекiген ықылас-ниетке се-
беп шi күштi де тұрақты көңіл шарпуларын (эмоции) пайда 
етедi əрi қолдайды, себебi мұндай мадақ түрлері ұзаққа созылған 
тыңғылықты еңбек нəтижесiн берiп қоймастан, жаңа, жоғары 
деңгей жетiстiгiн де танытады. Байрақтау салтанатты жағдай-
да, барша тəрбиеленушiлер, педагогтар, ата-аналар қатысуымен 
өткiзiлуi қажет. Бұл ынталандырудың сезiмдiк сипаты мен одан 
болатын толғаныстар əсерiн əрлендiруге себiн тигiзедi.

Қарапайымды бола тұра, мадақтау өте жауапкерлi де iс. Мадақ 
шектен тыс əсiреге айналып кетпей, орынсыз кем де болмауы ке-
рек. Санамен сарапталмаған əсiре мадақ баланы бұзады. Осыдан 
мадақтаудың психологиялық қырлары мен оның салдарын ескер-
ген жөн:

1. Мадақ-марапат сырттай көзге түсiп, əйгiлену ниетiмен 
емес, мақтаушы мұғалiм мен марапатталушы оқушының, яғни 
екi тарап  тың бiрдей жан дүниелiк қалауы мен қабылдауынан 
болуы шарт.

2. Мадақтау арқылы тəрбиеленушiнi басқа балаларға қарсы 
қойып алмауды да ойластырған жөн. Сондықтан тек табысқа 
жеткен оқушыны ғана мақтап шектелместен, шын ықыласымен 
еңбектенген, өз iсiне адалдық танытатындардың бəрiне де жылы 
лебiз, мадақ сөзді аянбаған жөн.

3. Мадақ қолдана отырып, кiм, не үшiн, қаншалықты сыйға 
тұрарлық екенiн сараптауды ұмытпаңыз. Əсiре мадақ астам-
шылдыққа апарады.

4. Əрқандай мадақ жеке тұлғалық ерекшелiктердi ескерумен 
берiледi. Өзіне сенiмi жоқ, үлгерiмi төмен оқушыны қол дап-қуат-
тау қажет. Қандай да ұнамды сапасын танып, педагог сол арқылы 
балада сенiм оятады, ұмтылыс пен дербестiк, кедер гiлерден се-
скенбеу қасиетiн баулиды. Өзіне тəрбиешi, төңі регiндегi адам-
дар сенiмiн артқан бала, өз кемшiлiктерiн де «жү гендеп», оңды 
жолға түсе бастайды.
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5. Бүгiнгi мектеп тəрбиесiндегi басты мiндеттерден жазбау. 
Мадақтау мəселесiн шешуде өз шəкiрттеріңiзбен пiкiр алы-
суды да жадтан шығармаңыз.

Жарыс бəсеке. Байқаңыз. Көп бала топтала қалса, сол бой-
да өзара бедел таластыра бастайды. Балалар табиғатына аса тəн 
құбылыс – бəсекелестiк. Төңірегiндегiлер арасында өз беделiн 
танытып, оны бекiту – əр адамның тума қажетi. Ал бұл қаже-
ттiлiктi iске асыру басқалармен жарысуды керек қылады. Жа-
рыс нəтижесi баланың ұжымдағы беделiн ұзақ уақытқа айқын-
дап, бекiтедi.

Жарыс əдісiмен баланың бəсекелiстiкке деген табиғи қа-
жеттiгiн жеке тұлғаға жəне жалпы қоғамға сай қасиеттердi бау-
литын тəрбие арнасына бұруға болады. Өзара жарыса жүріп, 
оқушылар қоғамдық қылық тəжiрибелерiн тез игерiп, тəн-дене, 
адамгершiлiк, эстетикалық сапаларын дамытады. Жарыс əсi-
ресе үлгерiмi төмен оқушылар үшiн аса қажет: өз нəтижеле рiн 
жолдастарының жетiстiктерiмен салыстыра отырып, өз бiлiм дерi 
мен ептiлiктерiн көтеруге болған қозғау күш алады, оқуы мен 
өзiндiк тəрбиесiне ден қоя бастайды. Жарыс ұйымдастыру – 
оңай iс емес: балалар психологиясын жете тану қажет, бiртұ  тас 
маңызды шарттар мен талаптарды ұстану əрi орындау керек. Жа-
рыс тиiмдiлiгi оның ұйымдастырылуында. Бұл үшiн жарыс  тың 
мақсаттары мен мiндеттерi айқындалады, бағдарлама түзеледi, 
баға өлшемдерi белгiленедi, жарыстыру шарт-жағдайлары жа-
салады, қорытынды шығарылып, жеңiмпаздар анықталады. 
Жа  рыс өзіне сай қиыншылықтармен, қызықты өткiзiлуi тиiс. 
Со ны  мен бiрге жарыс ережелерi соңғы нəтиже лердi бағалап, 
салыс тыруға келетiндей нақты болғаны жөн. Қорытындылау 
мен жеңiмпаздарды анықтау жариялы болып, бағалау өлшем-
дерi қарапайым, баршаға түсiнiмдi болғаны дұрыс. Жарыс бағ-
дары мен мазмұны айқын болуы тиiс. Бүгiнгi таңда мектеп тəжi-
рибесiнде сынып, мектептің озық оқушысы, пəн бiлгiрi атақтарын 
алу жарыстары өткiзiлуде.

Гуманистiк педагогика жазалауды да жоққа шығармайды, 
бiрақ оның шегiн, сипатын, орындалу жолдарын өзгертудi та-
лап етедi.
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Жазалау – келеңсiз қылықтарды шектеп, тежеу үшiн, бас қа-
лар алдында, өз тұрғысынан айыбын мойындау сезiмiн ояту 
мақсатында қолданылатын педагогикалық ықпал əдісi. Басқа 
тəрбие əдістер секiлдi жазалау да қылық-əрекеттердің сырт-
тай себептерiнің тұлғалық iшкi ықылас-ниеттерге ауысуына 
негiзделген. Мектеп тəжiрибесiнде жазалаудың келесiдей түр лері 
қолданылуда; 1) қосымша мiндеттер тапсыру; 2) кей құқықтар -
дан айыру не шектеу; 3) моральдық сөгiс, не айып тағу. Тəрбие 
барысында жазалаудың келесi формалары қабылданған: жақтыр-
мау, ескерту, сөгiс жариялау, алдын ала сақтандыру, айыпқа сай 
талап қою.

Жазалау əдісiнің тиiмдiлiгiн анықтаушы шарттар төмен-
дегiдей:

1. Оқушы «пiр» тұтқан абыройлы адам тарапынан болған 
жаза əсерлi келедi. Келеңсiз қылығы тек тəрбиешi емес, дос, 
жолдас тарының да жақтырмауына, ескертуiне ұшыраса, айып 
сезiмi күштiлеу болады. Сондықтан тəрбиешi ұжымдық пiкiр-
ге көбiрек жүгiнгенi жөн:

2. Бүкiл сыныпқа жаза қолдануға болмайды.
3. Жаза шешiмi қабылданса, ол орындалуы шарт.
4. Жаза тиiмдiлiгi оның оқушыға түсiнiмдi болып, оны 

əдiл деп қабылдауынан. Өтелген жаза қайтып еске алынбайды, 
оқушымен қалыпты қатынас жалғасын табады.

5. Жазала, бiрақ оқушының намысына тиюшi болма. Тəр -
биешi жа за ны өз жек көргендiгiнен емес, педагогикалық қажет-
тiктен қолданады. «Келеңсiз қылық – жаза» формуласы мүл тiксiз 
орындалуы шарт.

6. Жазалау мəселесiн шешерде негiзiнен келеңсiз қылықтарды, 
болымсыз мiнез бiтiстерi мен əдістердi шектеу, тежеуге бағыт-
талған тəрбие əрекеттерi тiзбегiн бiртiндеп қолданып, басты, 
мəнi нақты, ұнамды сапаларды орнықтыруға қаратылған iс-
əрекет терге өту қажет.

7. Жазалау əдісiн қолдануға негiз – дау-дамайлы жағдай (си-
туация). Бiрақ көрiнген орынсыз қылық пен ережеден ауыт қу 
жанжал туындатпайды, сондықтан, парықсыз жаза қолдана бе-
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руге болмайды. Жазалау мəселесiнде жалпы, барша жағдайға 
бір       дей жаза тағайындау мүмкін емес, əрқандай тəртiп бұзу өзi нің 
дара сипатына ие: оны iстеген кiм, қандай жағдайда болады, се-
беп терi не – осы жəйiттердi ескерумен жаза жеңiл не өте қатал 
болуы ықтимал.

8. Жазалау – өте ауыр да əсерлi əдіс. Жаза таңдаудағы педа-
гог қателiгiн түзету өте қиын. Сондықтан, жүз берген жағдай 
жө нiнде толық та анық түсiнiм болмағанша, асығыстықпен жа за 
қол дануға болмайды. Керi жағдайда жаза өз əдiлдiгi мен пайда-
сын жоғалтады.

9. Педагогикалық үдерiстегi жаза – кек алу құралы емес. Бала-
да жазаның оның өз пайдасы үшiн қолданылып жатқанына се-
нiм тудырыңыз. Əрқандай жаза əр баланың жеке ерекшелiкте рiне 
орай қолданылғаны дұрыс.

10. Жазаның жеке балаға, оны даралығына сай қолдануы – 
əдiлдiктен ауытқу емес. Бұл өте маңызды мəселе. Егер педагог 
оқушының жеке тұлғалық ерекшелiктерiне мəн беретiн болса, 
жаза да, мадақтау да жiкке келедi, ал, егер ол тек келеңсiз қылық-
тың өзіне мəн берiп, қай тəрбиеленушi тарапынан болғанына на-
зар аудармаса, жаза түрлері жiктелiнбей қолданылып, тұлға  лық 
бағыт заңдылығына қайшы келедi. Мұғалiм өз педагогика лық 
көзқарасын балаларға түсiндiруi шарт, сонда ғана шəкiрттер 
жаза əдiлдiгiн мойындайды.

11. Əртүрлі жаңа педагогикалық əдептiлiктi, жас кезеңдерi 
пси  хо логиясын, сонымен бiрге тек жазамен iстi оңғаруға болмай-
тынын түсiнген жөн. Осыдан да жаза басқа тəрбие əдістерiмен 
бiрлiктi қолданылады.

Субъектив-прагматикалық əдіс негiзi – тəрбиесiздiк пен 
бiлiмсiздiктің, тəртiп пен қоғамдық талаптарды өрескел бұзу-
дың пайдасыз екенiн түсiнуде. Қоғамдық жəне экономикалық 
қа ты  настар баланы ерте жастан қатаң бəсеке-тайталасқа қо-
сып, өмiрге тыңғылықты дайындық көруге мəжбүрлейдi. Осы-
дан да нарықтық экономикаға ертерек көшiп, дамыған елдер-
дегi мектептiк бiлiм мен тəрбие қарапайым тұрмыс-тiршiлiк 
қажетiне (утилитарное) бағытталып, басты мақсат – шəкiрттердi 
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оқу орнын бiтiрген соң жұмыс табу, тiршiлiк қамын жасау ға 
тəр биелейдi. Бiздің өткен кеңестiк дəуiрдегi тəрбиемiз, керiсiн-
ше, оқушыға бəрiн бiлдiрдi, бiрақ субъектив – прагматикалық 
тəрбиенi буржуазиялық деп жоққа шығарғандықтан, мектеп тү-
ле гi бiлгенiн тұрмыста қолдана алмай, жеке де, қоғамдық та пай-
даға жарамай қалды.

Педагогтар қоғамдық-экономикалық тарығуларды тəр бие 
мақ  сатында қолданады. Алдымен олар жоғары сапалы мектеп 
тəрбиесiнің əр адамның нарықтық əлемiндегi орны жəне жағ-
дайымен байланысты болатынын баса түсiндiредi, тəрбиесi 
төмен, бiлiмi кем адамдардың болашақта беделдi қызметтен, 
жоғары жалақыдан жұта болатынын, жұмыссыздар 
қатарында қалуы мүмкін екендiгiн нақты мысалдармен 
көрсетедi. Осыған байланысты тəрбие қатаң жеке тұлғалық ба-
ғытта жүргізіледi, себебi əр тəрбиеленушi мектеп бiтiруде ұнамды 
пiкiр, бағамен еленiп, жұмысқа орналасу мен оқуға түсу үшiн 
негiз қалайды. Бұлай болмағанда, жұмыс орын дары мен мекеме 
басшылары оны қызметке алмайды. Егер педа гог академиялық 
табыс, яғни педагогикалық үдерістегi жетiстiк əр оқушының 
қабiлетiне байланысты болатынын əрi ол табысты қолға түсiру 
бала даралығына орай екенiн жете түсiнсе, оның қолынан болым-
сыз түлек шықпайтынына кəмiл сенуге болады.

Субъектив-прагматикалық əдістің нақты iске асыру жолдары 
төмендегiдей:

– тараптар мiндеттерi анық көрсетiлiп, тəрбиешi мен тəр-
биеленушi арасында жасалған келiсiм-шарт (контракт);

– тəрбиешiлер жəне ата-аналар ортасында келiсiммен тү зiл-
ген жеке өзiндiк жетiлу бағдарламасы (өзiндiк тəрбие мазмұны);

– жеке қызығушылықты арттыру үшiн оқушылар қалау-
лары бойынша түзiлген төлемдi оқу-тəрбие топтары;

– құқық бұзуға бейiмдi балалармен тəрбие – сақтандыру 
жұмыстарын алып баруға арналған «тəрбиешiлiк топтары»;

– ең соңғы техникалық құралдар жəне электронды – есептеу 
ма шиналары жəрдемiмен тəрбиеленушiлердің мiнез-құлығын, 
əлеу меттiк дамуын үздiксiз бақылауға алу, яғни мониторинг 
жүргізу;
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– техникалық құралдармен жинақталған сандық жəне сапа-
лық көрсеткiштер нəтижесi негiзiнде тəрбиеленушiнің жеке-да-
ра даму бағытын анықтап, тұлғаның қажеттi қасиет-сапала рын 
алдын ала жоспарланған арнада тəрбиелеудің «жобасын» түзу;

– ұдайы өткiзiлiп тұратын ойын, жарыс, «ХХІ ғасыр көш-
басшысы» бəсекесіне байланысты əрбiр оқушының тəрбиелiк, 
əлеу меттiк кемел, азаматтық дəрежесiн анықтау үшiн ұйым дас-
тырылатын тест-байқаулар;

– тəртiп бұзушыларды жазалау мақсатында қолданылатын 
айыппұл төлету, құқықтары мен еркiндiгiнен айыру, əлеумет-
тiк-қоғамдық басымдықтарын (привилегии) алып тастау ж.т.б. 
секiлдi шараларды пайдалану.

Бұл əдіс, əзiрше елiмiз мектептерiнде кең өрiс ала алмай отыр. 
Дегенмен, тұрмысымызға қарқындай енiп жатқан əлеуметтiк 
жəне экономикалық өзгерiстер уақыт оздырмай, тəрбие үдерiсi-
нің маңызды шарттарының бiрi ретiнде субъектив-прагмати-
калық əдістің алғы шепке шығуы – заңды күтiлетiн құбылыс.

Қорытындылай келе, айтарымыз – ынталандыру əдістерiн-
сiз тəрбие үдерісінің қалыпты дамуы мүмкін емес. Осыдан, 
бүгiнгi таңда бастауыш мектеп тəжiрибесiнде мадақтау, жазалау, 
жарыстыру, бəсекелестіру, субъектив – прагматикалық əдістер 
кең қолданымда. 

Тəрбие формалары

Оқу қызметі секiлдi тəрбие үдерісi де белгiлi формада ұйым-
дастырылады. Бастауыш мектеп тəрбиесі сабақтағы оқу үде-
рісімен байланысты жүргізіледi. Дегенмен, сабақтан, сынып-
тан тыс ерекше жұмыс формалары да қолданылады – олар 
педагогикада тəрбиелiк iстер деп қабылданған. Тəрбиелiк iстер 
– тəрбиеленушiлердің нақты iс-əрекеттерiн ұйымдастыру жə-
не оларды жүзеге келтiру формасы. Тəрбиелiк iстер – жарқын 
еңбек пен ойынға, шығармашылық пен жолдастық қатынасқа, 
өмiрлiк арман мен қуанышқа толы бiрлiктi қызметтің орын-
далу формасы. Бұл формада тəрбиешiлердің өз оқушыларымен 
араласа əрекетке келу шарттары, құрал-жабдықтары мен тəсiл-
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дерi бiр-бiрiне ауысып, ажыралмас бiрлiк, тұтастыққа түсiп жа-
тады. Тəрбиелiк iстердің басты ерекшелiктерi – қажеттiлiгi, пай-
далылығы, орындалу мүмкіндiгiнің болуы. Əрқандай тəр бие 
үдерісi үздiксiз өтiп жататын тəрбиелiк iстер тiзбегi нен құралады. 

Тəрбиелiк iстер негiзiнде екi мүдде көзге түседi – iс-əрекеттiк 
жəне кешендiк. Алғашқысының тəрбие алдына қоятын тала бы – 
оқушылардың əрқилы iс-əрекеттерiн ұйымдастыру: танымдық, 
еңбектiк, қоғамдық, көркемөнерлiк, спорттық, құндылықты 
бағытталған еркiн қарым-қатынас түзу, ал екiншiсiнің алға тар-
татыны – барша iс-əрекет түрлерін табиғи бiрлiкке келтiре пайда-
лану. Тəрбиелiк iс бiр мезеттің өзiнде инабаттық, эстети калық, 
еңбектiк, сана-сезiмдiк ықпалдардың бiрдей əсерiнде болады. 

Орындалатын нақты iс мiндеттерi басым келген тəрбие мақ-
саты (əдетте, бұл инабаттық тəрбиесi) анықтайды. Əрқандай iсте 
тəрбиенің жалпы бағытымен (ақыл-парасат, дене шынықтыру, 
еңбектiк жəне т.б.) сəйкес өзектi тұжырым ажыралады. Тəрбие-
лiк iс мiндеттерiнің мағынасын ұғу – оның тиiмдiлiгiнің басты 
шарты. Ол мiндеттер ептiлiкпен түсiнiмге келтiрiлiп, оқушылар 
санасына жеткiзiлуi қажет. Өз ой, көзқарасыңызды балалар ға 
таңушы болмаңыз, қажеттi шешiм қабылдау керектiгiн балалар ға 
ұқтырыңыз, шешiмдi балалар өз «еншiсi» деп сезiнетiн болсын. 
Тəрбиелiк iстің қас жауы – енжарлық. Оқушылар мiнез-құлығына 
жiтi назар салсаңыз, олардың өздерi-ақ ненi өзгерту керектiгiн 
жайып салады. Тəрбиелiк iстер ойсыз елiктеудi көтермейдi, 
оларға тəн ерекшелiк – икемшiлдiк пен кең əрекет өрiстiлiгi. 
Сыныптардың, жеке балалардың бiр-бiрiне ұқсамастығын, 
қайталанбас өзгешелiктерiн молынша пайдалануға тырысыңыз. 
Қандай да iстi жобалай отырып, есіңiзде болсын – бiр сыныпта 
оңды iске асырылған тəжiрибе екiншi топта жарамды қайтала-
нуы неғайбыл. Жағдайға байланыстырылып, ретке келтiрiлмеген 
жоспар, жоба елiктеумен қолданылса, iстің нəтижесiз болары 
айтпаса да, түсiнiктi.

Тəрбиелiк iстердің көп түрлі болғаны жөн. Жарқын, тартым-
ды iстердi балалар есiнде ұзақ сақтайды, сондықтан бiр iстi көп 
мəрте қайталап, оқушыларды жалықтырудың қажетi жоқ, оның 
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пайдасы шамалы. Тəрбиелiк iстер көңіл-күй көтерудің қуатты 
се беп шiсi. Сезiм толғанысына түскен бала əрқандай ықпалды 
қабылдағыш келедi. Қай тəрбиелiк iсте болмасын, бала көңілiне 
жақын, оның жан əуенiмен үндес жəйттердi iрiктей бiлу шарт. 
Сол арқылы баланың ұнамды мiнез бiтiстерiн дамытып, орнық ты 
өмiрлiк бағдарын қалыптастырып, қоршаған болмыс шынды-
ғын дұрыс тануға баулу қажет. Бұл тəрбиелiк iс мəдениетiнің 
басты шарты. 

Тəрбиелiк iстi жоспарлауда педагог тəрбиеленушiлердің 
дайындық деңгейiн арқау етедi, олардың жас жəне даралық 
ерекшелiктерiн барынша ескередi. Күрделi, балаларға түсiнiксiз 
педагог бастамасы, ненің, не үшiн жəне нелiктен олай iстеу 
қажеттiгiн жөндi аңғармағандықтан, тəрбиелiк iс формальды 
шараға айналады.

Басты мақсаттары мен атқарар қызметтерiне орай тəрбиелiк 
iстер келесiдей бөлiнедi: этикалық, əлеуметтiк бағдарлы, эсте-
тикалық, танымдық, спорттық-дене шынықтыру, экология-
лық, еңбектiк ж.т.б. Əлбетте, мұндай ажыратуды шартты деп 
қарастырған жөн, себебi əрқандай тəрбиелiк iстің мақсаты ке-
шенді, көп тарапты.

Əлеуметтiк бағдарлы тəрбиелiк iстер. Бұлардың басты 
мақсаты – оқушыларда əлеуметтiк қарым-қатынастар (қоғаммен, 
заңмен, мемлекеттiк, үкiмет, құқық қорғау мекемелерiмен ж.т.б.) 
жүйесiн қалыптастыру. Мұндай тəрбиелiк iстерде баулына-
тын өзектi сала – тəртiптiлiк. Кiшi сынып оқушыла рына 
да түсiнiктi тəртiп, яғни саналы танылған қажеттiлiк ар қылы 
əлеуметтiк қатынастар бiртiндеп əрi байқаусыз игерiле бас-
тайды. Тəртiптiлiк əрекет-қылықта көрiнiс тауып, қоғамдық 
талаптар мен мiнез-құлық ерекшелiктерiнің саналы орындалу-
ынан белгi бередi. Тəртiп ұдайы ойланып əрекеттенуден болмай-
ды, бұл адамда қалыптасып, орныққан ойлау жəне əрекеттену 
қалыптарына сəйкес əдеттену салдарынан туындайды. Тəртiптi 
болуына орай бала əрқилы жағдайларда дұрыс бағыт алып, 
көздегенiне қол жеткiзедi. «Тəртіпке бағыну – бұл құлдық емес» 
деп батыр бабамыз Б. Момышұлы бекер айтпаған.

Тəртiптiлiк жолдасы – ұстамдылық, берiктiк, табандылық, 
байсалдылық. Еркiндiк бастауы да – тəртiптiлiк тiрегi. Бұл қа-
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ты нас сапасымен бiрге жүретін басқа да адамгершiлiк əдеттерiн 
естен шығармаған жөн. Олар – кiшiпейiлдiлiк, сыпай лылық, елге-
зектiк, зейiндiлiк, iштей жинақылық пен ұқыптылық. Адам сырт-
тай жинақы да қунақ əрекеттi көрiнуi мүмкін, бiрақ айналы-
сып жатқан iсiне iштей наным болмаса, нəтиже шықпайды. 
Тəртiп тiлiк тəрбиесi ең алдымен қоғамның моральдық принцип-
терiне сəйкестендiрiледi, ал екiншi жағынан – мектеп жұмысы 
өзгешелiктермен үйлестiкке келтiрiледi. Осыдан, мектептегi 
«оқушылар ережесi», «iшкi тəртiп ережелерi» оқушыларды 
тазалық сақтауға, ұқыпты киiнуге, салмақты, байсалды, өзара 
жəне үлкендермен сыйластықты болуға, өз қызметiнде адалдық 
танытуға мiндеттейдi.

Оқушылардың өмiрi мен iс-əрекеттерi мектептің ресми 
басшылығы тарапынан қабылданып бекiген күн тəртiбiмен 
реттелiп, басқарылады. Күн тəртiбi – бұл үздiксiз орындалып 
жататын тəрбиелiк iстер. Оның талаптарын орындау – тəрбие 
тиiмдiлiгiнің кiлтi. Күн тəртiбi тұлғаның тұрақты əдеттерiн тез 
қалыптастыруға көп жəрдемiн тигiзедi: балалар дұрыс еңбектенiп, 
уақытында дем алуға дағдыланады, өз мүмкіндiгi жетер жұ мыс 
көле мiн анықтауды үйренедi, гигиеналық талаптарды игередi. 
Күн тəр тiбiн сақтау ағзаның физиологиялық қызметтерiне 
оң ықпал жасап қана қоймас тан, адамның тəртiптiлiк жолы-
на түсуiнде де аса маңызды: белгiлi мiнез қылықтарына əдет-
тендiредi, тəртiп талаптарын орындау ептiлiктерi мен дағдыларын 
тұрақтандыруға көмектеседi.

Əдептiлiк тəрбие iстерi. Адамгершiлiк (инабаттық) тəр-
биесi қоғамдық мораль талаптарына сай адамилық сапаларды 
қалыптастыру мақсатында оқушы санасына, сезiмi мен мiнез-
құлығына бiр бағыт ты, жүйелi ықпал жасау арқылы орында-
лады. Инабаттық тəр биенің негiзгi мiндеттерi: 1) адамгершi-
лiктi сана қалыптастыру; 2) адам гершiлiктi сезiмдердi баулу жəне 
да мыту; 3) iзгiлiктi мiнез-құлық ептiлiктерi мен əдеттерiн орнық-
тыру. Жалпы адамзаттық құн дылықтарды қайта тiктеудің 
аса қажеттiгiнен мектептегi адамгершiлiк тəрбие мазмұны 
үлкен өзгерiстерге ұшырауда.
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Адам, қоғам үшiн басты құндылық – өмiр, тiршiлiк ету – 
Алладан берiлген құқық, сондықтан да əр пенде үшiн ардақты 
да мызғымас. Бала өзiнің жəне басқалар өмiрiне қастандық 
жасау қиянат болатынын ана сүтiмен бiрге сіңiрiп, өсуi қажет. 
Бүгiнгi таңда оқушылар арасында өз жанын өзi қиюшылық бе-
лең алып бара жатқандығы аса қатерлi, қоғамды толғандыра тын 
құ былыс, ислам аһлағы үшiн жан қию үлкен күнə есепте ледi. 
Өмiрдің қай қиыншылығында да тiршiлiктің амалын жасап, 
жан сақтау жолын қарастыру мiндеттi парыз.

Жəне бiр жалпы адамзаттық құндылық-еркiндiк. Бүгiнгi 
таңдағы өрiс алып жатқан демократия жағдайларында тұлға 
құқықтары мен еркiндiгiне қолдау беру – маңызды шарттардың 
бiрiне айналып отыр. Сонымен бiрге, демократия жолын-
да мектеп түлектерiнің басым көпшiлiгiнің мəдениетi мен 
тəрбиелiгiнің деңгей төмендiгi кедергiлiк етуде. Жұтаң мəде-
ниеттi адам қарым-қатынастың демокра тиялық мəнерін шектен 
тыс еркiндiк, басқалардың сезiмi мен ар-намысын таптау деп 
түсiнедi. Ал iс жүзiнде еркiндiк пен жауап кершiлiк, еркiндiк 
пен тəртiп ажыралмас ұғымдар. Жемiстi тəрбие, əсiресе кiшi 
жаста, шарттарының бiрi мектеп баласының тiл алғыштығы, 
ереже-тəртiпке бағына бiлуi. Бiрақ сөзсiз тiл алғыштықтан бала 
мүмкін болғанынша тезiрек жаупкершiлiк сезiну мен саналы 
қабылданған тəртiптiлiкке өтуi қажет.

Бүгiнгi таңда келесiдей адамгершiлiк сапалары: ана (қазақ) 
тілін құрметтеу, ұлтжандылық, отан сүйгіштiк, борыш, ар, намыс, 
парасаттылық, қайырымдылық, риясыздық өз маңыздылығын 
арттыра түспесе, ешбiр кемiген емес. Алдымызда тұрған тəрбие 
жүйесiнде оқушылардың жыныстық тəрбиесi мен еңбекке бау-
лу аса көкейкестi мəселелерге айналып отыр. Мəселе тым көп, 
əсiресе педагогтарды толғандыратын келеңсiз құбылыстар – 
оқушылар арасындағы нашақорлық, маскүнемдiк, жезөк шелiк, 
жыртқыштық пен жауыздық белең алуда. Бұлардың бəрi адам-
ның өзiн, оның адамгершiлiк аймағын, рухани жəне салауат-
тылық тұрғысынан тоздыруда. Адамның өзiн-өзi азғындатып, 
жою үдерісi жүріп жатыр. Сондықтан да адамгершiлiктi сақтап 
қалу талаптары басқа мүдделердің бəрiнен де жоғары болғаны 
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дұрыс. Бүгiнгi қоғам алдында тұрған басты да маңызды мəселе – 
жас ұрпақты осы апат аузынан аман алып қалу.

Аталған мəселелер əдептiлiк тəрбие iстерiнің негiзiн қалайды. 
Егер дене шынықтыру немесе этикалық тəрбиеде мақсатқа же-
ту жоғары ұйымдасқандық пен жүйелi iрiктелген тəрбиелiк 
iстерге тəуелдi болса, адамгершiлiк тəрбиесiнің нəтижеге жетуi 
күрделiлеу. Бұл орайда зерделi педагогтар пiкiрiнше, əдіс не 
фор маның маңыздылығын əсiрелемей, тəрбиеленушiнің жеке 
даралығын ескерген дұрыс. Əдептiлiк тəрбиесiндегi басты мақ-
сат пен нəтиже адамгершiлiктi мiнез-құлық қалыптастыру. 
Тəрбиелiк iстер күнделiктi өмiр жағдайларындағы адамилық 
қы лықтар тiзбегiнен құралады. Адамға қозғау салып, оның 
қылықтарын анықтап, оларға дем берушi ынталандыру сеп-түр-
ткілерi де маңызды келедi.

Ұнамды қылықтың ниеттi туындауы үшiн, оқушыда оларға 
деген қажеттiк қалыптар болуы шарт. Ал мұндай қажет тiктер 
моральдық қалып талаптары мен принциптердi игерiп, олардың 
жеке саналық жүйеге өтуiнен пайда болады. Адамгершiлiк 
қажеттер жəрдемiмен еркiн таңдау мүмкіндiгi, яғни адамилық 
басты мораль негiзi түзiледi. Еркiндiк адамгершiлiкке сай таң-
дау қабiлетiнің қатысуы да əдептiлiк тəрбие iстерiнің қызметiмен 
атқарылады.

Жүйеленген қылықтар бiрлiгi адамгершiлiктi əдеттер, яғни 
адамгершiлiктiк танытуға бейiм тұрақты қажеттiктер қалып-
тастырады. Əдеттер бiрлiктi тiршiлiк қамын жасау, мiнез-құлық 
мəдениетiне, тəртiптiлiкке бағытталса – қарапайым, ал қоғамдық 
жəне жеке тұлғалық маңызға не еңбек қажеттiгi мен оған дайын-
дық көруге бағыттаса – күрделi сипат алады. 

Соңғы жылдардағы озат педагогикалық тəжiрибе əдептiлiк 
тəрбие iстерiн ұйымдастыру мен iске асыруда ескерiлуi қажет 
құнды ұсыныстар берiп отыр.

1. Адамгершiлiк тəрбие үдерісін «науқандық күреске» айнал-
дырып жiберуге болмайды. Тəрбие «күрес» емес, ол күнделiктi 
тұр мыстық iстерден құралатын ұзаққа созылған көп еңбектердi 
талап ететiн жоспарлы жұмыс.
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2. Өмiрлiк – мəндi қажеттiлiк болмаған жерде тұлғаның адам-
гершiлiк сапалары қалыптаспайды. Сондықтан адамгершiлiк пi-
кiр, көзқарастар тайталасын туындатып отыру маңызды шарт. 
Тəр бие ленушiлердi əдептiлiк шарттарын бұзудың үлкен қате, 
ұят iс екенiн сезiнуге үйретіңiз.

3. Жақсылық ниетпен жасалатын iстерге, моральды iзгi 
мұрат қа ұмтылыс əрекеттерiнің көп болғаны – адамгершiлiк 
сапа тəрбиесiнің алтын ережелерi.

4. Адамгершiлiктi əдеттер қалыптастыруға бағытталған əдеп -
тi лiк тəрбиесiн жоспарлай отырып, бiрнеше əдеттi қатар тəр-
биелеуден аулақ болыңыз, себебi бұл көп күш-қуат пен өзiндiк 
бақылауды талап етедi; саналы сарапталған əрекеттердi орын-
ды қайталап бару қажет, алғашқыда – жиi, кейiн – баланы 
жалықтырып алмас үшiн – сирек; қайталаулар бала даралығына 
сай болғаны жөн; бiр адам үшiн оның саны аз, ал екiншi бiреуге 
көп қайталау қажет болуы мүмкін, мұндайда өткен тəжiрибенi 
де ескеру керек; ал жаман əдеттерден арылу ұзақ та қиын. Бұл 
жағдайда келеңсiз əдеттер себебiн анықтап, оған қарсы шаралар-
ды ойластыру, екiншi жағынан – жаман əдеттер орнын ұнамды 
қасиеттермен толықтыру қажет (мысалы, тұрпайлылықты – 
сыпайылықпен, жалған сөздіктi – шынайылықпен ж.т.б.). Бұл 
ретте бала келеңсiз əдеттердің қаншалықты зиян, жақсы əдет-
тердің – пайдалы болатынын түсiнуi тиiс.

5. Жоғары адамгершiлікті сапалар негiзi – жай, қарапайым 
əдет, əре  кеттер. Гуманизм (адамгершілік), адамдармен сыйлас-
тық, қайырымдылық, мəдениеттi мiнез-құлық дағдыларын – кiшi-
пейiл дiлiк, қарым-қатынасқа түсу, байыптылық, т.с.с.– тəрбие леп 
алмай, мүмкін емес.

6. Ұжымшылдық, азаматтық, саналы тəртiптiлiк жəне басқа да 
көптеген адамгершiлiк сапаларын тəрбиелеу үшiн бала санасы-
на нақты əдеттердің – басқаларға қамқорлық, өзгелер көңі лiн 
жұбата бiлу, өз менмендiк шарпуларына тиым сала бiлу, адам-
дар алдындағы борышты орындау, өз сөзі мен iсiне жауапкер-
шiлiктi болу ж.т.б.– мықтап орнығуына жағдай жасау қажет.

7. Жаман əдеттер де моральдық сапалар тұрғысынан ба-
ғаланады: айқайлап сөйлеу, басқаны тыңдамау, сөзін қақпай-
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лау, тырнақ тiстелеу, орынсыз қол сiлтей беру жəне т.б. Нақты 
мысалдармен тəрбиешi балаларға олардың болашақ өмiрi мен 
қызметте iлгерiлеуi бiр көзге жай, еленбейтiн қылықтар себе-
бi нен iске аспай қалуы мүмкін екендiгiн түсiндiргенi жөн.

Эстетикалық жəне дене шынықтыру тəрбие iстерi. 
Эстети калық (көркемөнерлiк) iстер – өмiрге, еңбекке, қоғамдық 
iс-əрекет терге, табиғатқа, өнерге, мiнез-құлық тануға болған 
эсте тикалық, əсемдiк қатынастар баулуға бағытталған қызмет-
шаралардың жалпы атауы. Эстетикалық тəрбиенің басты 
мiндеттерi – эстетикалық ұғым, бағам, пiкiр, мұрат, қажет тiктер, 
талғам, қабiлеттер қалыптастыру. Эстетикалық тəрбиелiлiк 
көрсеткiшi – əсемдiк мəдениетiн игеру. Рухани мəдениеттің бiр 
бөлiгi ретiнде эстетикалық мəдениет тек көркемөнер дегi ке-
леңсiз бен ұнамдыны, жақсылық пен жаманды айыру емес, бұл 
өмiрдің барша саласындағы: еңбекте, тұрмыста, адам əрекет-қы-
лығындағы əсемдiктi тану.

Эстетикалық қабылдаудың аса маңызды бiрлiгi – көңіл-күй 
(эмоциональность). Тəрбиелiк iстер сипаты этикалық тəрбие 
құралына, яғни табиғат, еңбек, адамаралық қатынастар, өнер 
ж.т.б. тəуелдi. Бұл орайда жастардың эстетикалық сезiмiне күштi 
ықпал жасаушы табиғаттың рөлi өте маңызды. Саяхат-се-
руендер, табиғатқа арналған көркемөнер туындыларымен та-
нысу – бұл табиғи қолданылатын дəстүрлi тəрбиелiк iстер. Де-
генмен, табиғат аясында серуен құру – əлi жеткiлiксiз. Бастысы 
– сол табиғат сұлулығын тани бiлу, оған қоса көңіл толғанысына 
келу. Мұндай қабiлеттер бiртiндеп дамиды. Тəрбиешi мiндетi 
– оқушылар назарын табиғаттың əсемдiк байлығына, оның 
формаларының үйлесiмдiгiне аударып, одан тек лəззат алып 
қана қоймай, сол байлық пен əсемдiктi қорғауға тəрбиелеу.

Оқу еңбегi – оқушылар еңбегiнің негiзгi түрі. Балалар осы 
еңбек əсемдiгiн тануға, оған араласудан қанағатын табуға, əр 
күнгi еңбек əрекетiнде эстетикалық жағдайлар жасауға үйрету – 
маңызды мiндеттер тiзбегiнен.

Эстетикалық тəрбие iстерiнің тұрақты көзi – өнер əлемi. Өнер 
туындылары «өмiр оқулығы» деп бекер айтылмаған. Өнерде қа-
былданған көркем бейне қоршаған болмыстың жалпыланған 
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құбылыстарының нақты формасын көрсетедi. Көркем бей-
не суреткердің ақиқатқа деген қатынас сезiмiн бiлдiрiп, адамға 
белсендi көңіл-күй қозғауын бередi. Бейнелi болуымен өнер 
адамдар санасына, сезiмi мен ерiк күшiне ықпал жасап, қоғам 
өмiрiнде маңызды роль атқарады. Өнер құралдарымен тəрбиелеу 
əрқашан тартымды да əсерлi. Көркем əдебиеттің эстетикалық 
ықпалы баршаға белгiлi. Педагог мiндетi – əдебиеттің көркемдiк 
əсерiн түсiнуде оқушыға жəрдем беру. Əдептi кеңес, орынды 
ұсыныс оқушыға кiтап мəнiн түсiнуге, əдебиет таңдауда белгiлi 
талғам қалыптастыруға көмектеседi. Керiсiнше, кiтап оқуға зор-
лау мен шек қою келеңсiз нəтижелерге бастау бередi.

Əн-күй баланың жас күнiнен серiгi. Классик – композитор-
лар туындыларының арқасында эстетикалық дамыған көптеген 
адамдар əулетi тəрбиеленген, осыдан балаларымызды мəңгi əсем 
əн-күйден жұтаң қалдыру – тəрбие жолындағы кешiрiлмес iс.

Оқу бөлмелерi мен мектеп төңірегiндегi тəртiп, тазалық сақтау, 
жоғары гигиеналық мəдениет ұстану да эстетикалық бағыттағы 
шаралардан. Əдемi безендiрiлген мектептің iшкi жəне сыртқы 
көрiнiсi оқушыларды салақтықтан қашырып, мəдениеттiлiкке 
баулиды. Барша сұлулық өзiмiзде, өзiмiз жүрген жерде екенiн 
үздiксiз оқушыларға ұғындырып отыру – педагогтар борышы.

Дене шынықтыру бағытындағы тəрбиелiк iстер мiндетi:        
1) денсаулық нығайту, тəн-дененің дұрыс дамуына жағдайлар 
жасау; 2) дене шынықтыру – спорттық бiлiмдердi игеру; 3) қоз-
ғалыс ептiлiктерi мен дағдыларын қалыптастыру; 4) қозғалыс 
сапаларын (күш, епшiлдiк ж.т.б.) дамыту; 5) адамгершiлiк сапа-
ларын (ержүректiк, табандылық, тəртiптiлiк ж.т.б.) тəрбиелеу; 
6) эстетикалық сапаларды (сымбат, отырыс-тұрыс мəдениетi 
ж.т.б.) қалыптастыру; 7) дене шынықтыру жəне спортпен жүйелi 
шұғылдану əдеттерiн баулу; 8) гигиеналық ептiлiктер мен дағ-
дыларды орнықтыру. Мұндай көп тарапты тəрбиелiк iстердi 
бiр лiктi орындау арқылы тəрбие мiндеттерiнің барша түрін бiр-
бiрiне байланысты əрi үйлесiмдi iске асырып тұруға болады.

Күнделiктi мектепте сабақтар алдынан өткiзiлетiн гим-
настиканың да маңызы үлкен. Ашық ауада өткiзiлетiн таң ғы 
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дене жаттығулары баланың жұмыс қабiлетiн көтерiп, жалпы 
тəн-дене салауаттылығын нығайтады. Дене шынықтыру толық  -
қандылығы олардың жүйелi ұйымдасуына тəуелдi. Дене шынық-
тыру мұғалiмi күнi iлгерi əр сынып оқушылары үшiн арнайы 
дайындалған жаттығулар кешенiн түзедi. Жаттығулар мектеп 
ерекшелiгi мен ауа райы жағдайларына сəйкестендiрiлуi тиiс. 
Таңғы гимнастиканың жалпы мазмұны жан-жақты дамытушы 
жаттығулардан құралады. Олар жай жүріс, жеңiл жүгіру, орында 
секiру, би жаттығулары жəне бүкiл сынып үшiн дайындалған ар-
найы ойындармен толығып барады. 

Оқушылардың күнделiктi сабақтар арасындағы таза ауада 
тыныстауын «қозғалмалы үзiлiстер» арқылы қамтамасыз ету-
ге болады. Мұндай үзiлiстерде 1-3 сынып оқушылары жүгіру 
жəне секiруге арналған қозғалмалы ойындармен айналысады. 
Жаттығулар мен ойындар оқушылардың сабаққа жетiп үлгеруi 
үшiн қоңырауға 5 минут қалғанда тоқтатылады.

Экологиялық жəне еңбектiк тəрбие iстерi. Бүгiнгi 
таңда экологиялық апат қатерi баршаны толғандыруда. Одан 
сақтанудың бiрден-бiр жолы – табиғат қорғау iстерiн түбегейлi 
жетiлдiру. Бұл орайда ұдайы жүргізілетін, табиғат қорғауға бағыт-
талған iс-əрекеттердің басын қосып, оларды еңбектiк тəрбиемен 
ұштастыру өте қажет шара. Мұндай тəрбиелiк iстердің бiршама 
уақыты экологиялық сауаттануға, яғни қажет бiлiмдер, пiкiрлер, 
түсiнiктер мен нанымдар қалыптастыруға арналады. Егер бала 
өзi жəне достарының жарқын болашағы ауа мен судың тазалығы-
нан екенiн түсiнсе ғана, табиғат қорғауға белсендi араласады.

Мұндай жұмыстардың негiзгi мəнi – нақты (мектеп төңі-
регiндегi, үй жанындағы) табиғат қорғау iстерi. Бұл тəрбиелiк 
iстер бойынша оқушылардың нысанға алатыны – адам тiр-
шiлiгiн қамтамасыз ететiн жер, су, ауа, жануарлар, өсiмдiктер 
жағдайлары. Аймақ қажеттiгi, жергiлiктi шарттар экологиялық 
тəрбие ұйымдасуын, бағыт жəне түрін анықтайды: «жасыл-
дар» қозғалысы, жас орман достары, құстар мен жануарлар 
қорғаушылары, сирек кездесетiн өсiмдiк сұрыптаушылары ж.т.б.

Сонымен, мектептегi сыныптан тыс жəне сабақтан тыс тəрбие 
жұмыстары арнайы ұйымдастырылған, үздiксiз орындалып жа-
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татын тəрбиелiк iстер формасында өткiзiледi. Тəрбиелiк iс оқу-
шылардың нақты iс-əрекетi формасында ұйымдастырылып, iске 
асырылады. Мақсаттары жəне қызметiне орай тəрбиелiк iстер 
ке лесi түрлерге ажыралады: əдептiлiк, əлеуметтiк бағдарлы, эсте-
тикалық, танымдық спорт – дене шынықтыру, экологиялық, 
еңбек тiк ж.т.б. тəрбиелiк iстердің мұндай бөлшектенуi тек шарт-
ты ғана, ал iс жүзiнде тəрбие сан қилы тəрбиелiк iстердің кешендi 
болуымен (комплекстi) орындалатын мiндет.

Өзіңiздi тексеріңiз

1. Тəрбие əдіс-тəсiлдерi деген не?
2. Тəрбие құрал-жабдығын құрайтын не?
3. Қандай белгiлерге орай əдістер топтастырылады?
4. Сана қалыптастыру əдістерiнің қай түрін бiлесiз?
5. Насихат, хадис əңгімелеу əдісiнің мəнi не?
6. Iзгiлiк тақырыпты сұхбаттар мəнiн ашыңыз.
7. Үлгi-өнеге əдісiнің мəнi неде?
8. Тəрбиелiк iс-əрекет ұйымдастыру жəне қоғамдық тəртiп 

тəжi  ри бесiн қалыптастыру əдістерiне сипаттама беріңiз.
9. Жаттықтыру əдісiнің мəнi қандай?
10. Дағдыландыру деген не?
11. Дағдыландырудың мəнi неде?
12. Тəрбиелiк жағдайлар түзу дегендi қалай түсiнесiз?
13. Ынталандыру əдістерi тобына кiретiндерге сипаттама 

бері ңiз.
14. Жарыстыру əдісiн қалай ұйымдастырар едіңiз?
15. Мадақтау деген не?
16. Жазалау дегендi қалай түсiнесiз?
17. Тəрбиелiк iстер деген не жəне олар науқандық тəрбие 

шарала рынан қалай ажыратылады?
18. Қай тəрбиелiк iстер əлеуметтiк бағдарлық?
19. Оқушылардың тəртiптi болуы неден?
20. Қандай тəрбиелiк iс iзгiлiктi болуы мүмкін?
21. Эстетикалық дене шынықтыру, еңбектiк ж.т.б. тəрбие iсте-

рiн ажырата сипаттама беріңiз.
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12-ТАРАУ

БАСТАУЫШ МЕКТЕПТІҢ НАҚТЫ ТҰЛҒАЛЫҚ 
БАҒЫТТЫ ТƏРБИЕСІ

Жоспар: 

Қайырымдылық жəне əлпешпен тəрбиелеу
Бала көңілiн түсiну

Бала беделiн мойындау
Бала болмысын қабылдау

Гуманист – мұғалiм ережелерi

Тiрек конспект-сөздік

Ұтымды тəрбие негiзi – балаға болған болымды қатынас.
Гуманистiк педагогика – өзiндiк рухани дамуды жалпы адам-

заттық құндылықтармен байланыстыруға негiзделген тұлға 
тəр бие сi.

Əмiршiл-əкiмшiл (авторитарная) педагогика – бала дер-бес-
тiгi мен еркiндiгiн басуға негiзделген тəрбие.

Нақты тұлғаға бағытталған (личностно-ориентированное) 
тəрбие – жеке адамның өмiрi, тұлғалық болмысы жəне қылық-
əрекетiн ескерумен орындалатын тəрбие жүйесi.

Тəрбие үдерiсiнің технологиялық құрамы: тұлға, нақтама, 
қызметтестiк, жауапкершiлiк, қолайлы жағдаяттар, бала мүм-
кіндiгi, ынталандыру, тəрбиешi, тəрбиеленушi.

Арақатынастар сипаты: түсiнiм, баланың iшкi жан дүниесiн 
сезiну, таным, баланы қайталанбас даралық деп бiлу, қабылдау 
(ба ла болмысына деген сыйластық нəтижесi).
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Гуманистiк тəрбиедегi бала сипаты: еркiн, белсендi, өз қа-
дiрiн бiледi, басқаны құрмет тұтады, ашық көңілдi, үйiршең, ын-
талы, тəуелсiз.

Гуманистiк педагогика принциптерi: тұлғаны құндылық 
деп тану, оған деген құрмет-сый, тəрбиенің тұлға табиғатына сəй-
кестiгi (природосообразность), мейірiмдiлiк пен аймалау (лас-
ка) – тəрбие негiзi.

Тұлғалық тəрбиенің өзегi – талаптарды орындауда зор лау 
мүлде жоқ, оларды орындауға толық мүмкіндiктер жасалған.

Педагог-тəрбиешi – баланың даму үдерісiне өзiн икем дес тi-
редi, ал оған тiкелей араласып, желiсiн өзгертуден мүлдем аулақ.

«Бала еркiн матамай, жаздыра бiлетiн, 
аяқ асты қылмай, ардақтай бiлетiн, 
жұмарламай, қалыптастыра бiлетiн, 
ерiксiз көндiрмей – үйрететiн, талап 

ете бермей – сұрайтын тəрбиешi ғана өз 
шəкiртiмен шабытты сəттер лəззатына 
бөленедi, емiренген назарымен перiштенің 
сайтанмен тайталасына ден қойып, ақ 
перiште жеңiсiне шаттана, көзіне жас 

алады’’.
    Я.Корчак

Қайырымдылық жəне əлпешпен тəрбиелеу

Тəрбие мəселесiнде қазақ бiр қалыпты бағыт ұстанған: ба-
ласын аса еркелете бермеген, сонымен бiрге аса қаталдық та 
танытпаған. Уақытына сай осылай болғаны да жөн едi. Алайда, 
демократия, жаңа экономикалық өзгерiстер жағдайларында бiз-
дің жастарымыз талай əдемi қасиет-сапаларға ие бола тұрып, 
өмiр, адамгершiлiк құндылықтарын, өзiн сезiну мен қара басы   -
ның қадiрiн тануда батыс тəрбиесiмен сусындағандарға қара-
ғанда əлсiздеу келедi. Бiздің баламыздың еркiндiгi тұсаулы, на-
зары төмен, өзiн жан-жақты тəуелдi сезiнедi. Көп жағдайда ол 
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енжар, ынтасыз, басқаның көрсетпесiн күтiп, өз пiкiрiн табанды 
қор ғауға шамасы жетпейдi. Əрине, мұның бəрi тəрбие нəтижесi, 
анығырақ айтсақ, – кемшiлiгi.

Еркiн, белсендi, өз қадiрiн сыйлай бiлетiн тұлға тəрбиелеу қа-
жеттiгi шетелдiк жəне өз елiмiздің озат тəжiрибесiн мұқият са-
ралауды талап етiп отыр. Тəрбиенің жоғары тиiмдiлiгi қандай 
себептерден жəне ненің есесiнен? Əлбетте, жоғары дамыған ел-
дерде экономикалық жағдай да, салт-дəстүр де, өмiрдің жалпы 
си паты адамның қай дəреже, деңгейде өсiп жетiлуiне өте күштi 
ықпал жасайтыны белгiлi. Бiрақ бұл тəрбиеге де байланысты. 
Зерделi назар салғанға, бұл орайда əдістің, форманың, жүйенің 
де тəрбиелiк ықпал əсерi шамалы. Бастысы – балаға болған бо-
лымда қатынаста.

Бiз бұдан бұрын тəрбиеленушiге деген қатынасты талап етiп, 
өз жетiстiктерiмен бұл таңдаудың дұрыстығын дəлелдеген гу-
манистiк педагогика принциптерiмен танысқанбыз. Оның нə-
ти желерiнің тиiмдi болғаны соншалықты, бұл күнде оған қа рсы 
тұрмақ түгiл, гуманистiк тəрбиенің пайдалы тəжiрибесiн жоқ қа 
шығару ешкiмнің де ойына келер емес. Тəрбие жүйелерiнің гума-
нистiк негiзге өтуi, елiмiздің оқу-тəрбие орындарында да бiр тiн-
деп iске асуда. 

Гуманистiк педагогика идеялары бiздің ел үшiн өте маңызды 
болып отыр. Белгiлi əлеуметтiк себептер нəтижесiнде ұрпақтар 
ара сындағы рухани байланыстардың табиғи тетiгi дағдарысқа 
ұшы рады. Аралық қашықтық ұлғая түстi. Ересектер жастардан 
бөлектенiп, олардың мүлтiксiз бағынышты болуын талап еттi. 
Ұзақ уақыт əйел-аналар ерлердің ауыр өндiрiстiк мiндеттерiн өз 
мойнына артып, өз балаларының толыққанды тəрбиесiнен қол 
үздi. Балалармен қатынас «мүмкін», «болмайды» төңірегiнен ас-
пады. Жанұя өзiнің басты қызығы-балаға деген шынайы мейiрден 
айрылады. Нəтижеде тұтастай бiр ұрпақ тəуелдi, еркiндiгі ма-
таулы, өз ой-пiкiрiне жұтаң, өзiнше шешiм қабылдап, оған жау-
ап бере алмайтындай дəрежеде өсiп ержеттi. Ал қазiргi заманда 
мұн дай ұрпақтың қолынан келерi – құлшылық, бағыныштылық.

Бiртектi мемлекеттiк тəрбие (ясли, бала-бақша, күнi ұзар-
тылған мектеп, интернат) баланың мұғалiмдермен, ересектер-
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мен араласа қатынас жасауына қажеттi рухани байланыстар 
дамуын шектедi. Балалар толыққанды өзiндiк рухани даму 
тəжiрибесiнен қол үздi.

Дəстүрлi ұйымдастырылған тəрбие үдерiсiнің бiзге ұнамайтын 
қырлары қандай? Бiрiншiден, мұндай тəрбие əмiршiл-əкiмшiл 
сипатты, яғни тəрбиешi үкiмi басым келiп, ал тəрбиеленушi 
тəуелдi, бағынышты күйде қалады. Екiншiден, бұл тəрбиенің 
гуманистiк тұрғыдан басты кемшiлiгi – шешiм қабылдайтын да, 
бүкiл тəрбие үдерісін басқаратын да тəрбиешi, ал тəрбиеленушi 
талаптарды бұлжытпай орындаушы ғана. Осыдан да бала – ен-
жар орындаушы, iстеп жатқан қызметiне селқос, немқұрайлы 
адам кейiпiнде тəрбиеленедi. 

Нұсқаулар педагогикасы тəрбиелiк ықпалды «талап – қабылдау 
– əрекет» байланысында қарастырады. «Түсiндің бе? – мұғалiм 
сұрағы.– «Ал, ендi орында!» – мұғалiм үкiмi. Əрқашанда, барша 
нəр се түсiнiктi бола бермейдi, ал не үшiн орындау қажеттiгi – тiп-
тi де түсiнiксiз қалады. Осылайша ұйымдастырылған əрекет-
қы лық оқушыны көнгiштiкке мəжбүрлейдi. Оқушы талапты 
орын дайды, бiрақ мұндай əрекетке мұғалiм не ата-ана нұсқауы 
бол ма ғанда барар ма едi? Өзiнше шешiм қабылдай алмайды, 
жауап кер шiлiк жоқ, салдарына жауап бермейдi. 

Əмiршiл тəрбие үдерiсiнің бұдан былайғы дамуы қалай бол-
мақ? Адам жасық, жiгерсiз болып өстi. Қайсы бiр кезеңде ересек-
тер дің оны басқаруға қауқары жетпей жатқанын байқаймыз. 
Бойы да, салмағы да, тебiндеп көрiнiп келе жатқан мұрты да 
өзiн ше бiр сый-құрметтi жасайды. Тəрбиеленушi сол сыйға өз 
күшi мен қол жеткiзуге тырысады. Уақытында берiлмегендi ендi 
ол тар тып алуға бейiмделедi. Осылайша бала үлкендердi сыйла-
удан қа лып, олардан өз бойын аулақ салуға ұмтылады. Мұның 
салда рынан болатын сезiмнің ең жоғары көрiнiсi – арсыздық пен 
ұятсыздық. Бiр мəрте пайда болып, тиiстi тежеуiне тап болмаған 
бұл сезiм таудан түскен қар селiндей жайылады. Зіңгiттей 
жетiлген баланы тоқтата алмайсың, «мiлисамен қорқытуға» ерте, 
қуып салғанда, қайда барады. Сый-құрметсiз бала тəрбиесiнің 
салдары осы. «Дұрыс тəрбие – қайырлы кəрiлiк, бұрыс тəрбие – 
көз жасы жəне қасiрет», – деп А.С.Макаренко бекер айтпаған.
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Өз бетiнше шешiм қабылдап, оның салдарына жауап беретiн 
ерiктi де еркiн тұлға қалыптастыру жолы басқаша. Алдымен 
ойлап, кейiн iске кiрiсетiн, əрекетi бiрдейiне дұрыс, зорлықсыз-
зомбылықсыз iс-жүргізетiн, тұлға таңдауы мен шешiмiн сый-
лап бiлетiн, оның бағыт-бағдарымен, көзқарас пiкiрлерiмен, 
қабылдаған шешiмдерiмен есептесе бiлу секiлдi қасиеттердi 
бойына сіңiрген адам тəрбиелеу қажет. Бұл талаптар нақты 
тұлғаға бағытталған гуманистiк тəрбиенің қолынан келер 
iс. Гуманистiк тəрбие ғана зорлықшыл педагогиканың қалып-
тасқан елiктемелерiн (стереотиптерiн) бiртiндеп ығыстырып, 
моральдық өзiндiк реттеулердің жаңа тетiктерiн қалыптас-
тыруы мүмкін. Тұлғаға, оның өмiрi мен қызметiне бағытталған 
тəрбие мұғалiм мен оқушы арасында балалардың тəрбиелiк 
ынталану белсендiлiгiн көтеретiн əрекеттер болған жағдайда 
ғана өз тиiмдiлiгiн бередi. Баланың «Мен мəжбүрмiн» күйiнен 
«Мен қалаймын» күйiне өтуi оның орындап жатқан iсiне деген 
жеке қатынасын пайда етедi. Ал бұған жету үшiн көптеген сіңiрi 
шығып, сiрескен педагогикалық əдеттерден арылуымыз тиiс.

Тұлғалық бағыттағы тəрбие – баланы ең жоғары құндылық 
ретiнде дəрiптеп, оны тəрбие үдерiсiнің өзегi деп танытатын тəр-
бие жүйесi. Басқа барша алғышарттардың (приоритет) бəрi де 
осы тұлға тəрбиесi төңірегiнде шоғырландырылып, iске қосы-
лады. Тұлғалық бағыттағы тəрбие гуманистiк педагоги каның 
белгiлi принциптерiне жүгінеді. Олар – тұлғаның өз құнды-
лығы, оған деген сый-құрмет, тəрбиенің табиғи сəйкестiлiгi, не-
гiзгi құрал ретiнде қайырымдылық пен əлпештің болуы. Бас-
қаша айтсақ, тұлғалық бағыттағы тəрбие арқауы – бала тұлғасын 
те рең құрметтеуге негiзделген тəрбие үдерісінің ұйымдасуы, 
оның жеке-дара даму ерекшелiктерiн ескеру, оны тəрбие үдерi-
сiнің саналы толыққанды əрi жауапкерлi қатысушы ретiнде тану. 
Бұл тəрбие мақсаты – бiртұтас, еркiн, əрекет-қимылында озат, 
өз қадiрiн бiлiп, басқалар қадiрi мен еркiндiгiн сыйлай бiлетiн 
тұлға баулу. 

Егер гуманистiк педагогика адам қажетiне орай тəр биенің 
жалпы бағытын белгiлесе, тұлғаға бағытталған тəрбие көз-
дел ген нəтижеге жету үшiн тəрбиешiге ненi жəне қалай iстеу 
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керектiгiн көрсететiн тəрбие үдерісінің технологиясы. Бұл тəр-
бие технологиясының басты ерекшелiктерi келесiдей.

Тұлғалық бағыттағы тəрбие өзегi – еркiндiк. Балалар қандай 
да талаптарды орындауға мəжбүрленбейдi. Мұның орнына əртү-
рлі жолдар мен жағдайлар түзiлiп, баланың өзi алға тартылған 
талап мəнiн түсiнiп, оны өз пайдасына қажет екенiн аңдап, 
қабылдап, орындауды қалайды əрi нəтижеге жетедi. Тəрбиеле-
нушi еркiндiгiне негiзделген тəрбиенi iске асырудың көптеген 
тиiмдi əдістерi қалыптасқан, бұл бағыттағы педагогикалық 
тəжiрибе үздiксiз жаңа жетiстiктердi қолға кiргiзуде.

Баланың даму заңдылықтарына арналған ғылыми зертте-
улер дəлелдегендей, мақсатты бағытталған тəрбие үдерiсiнде 
мəдениет қазынасынан саналы сусындаған жас ұрпақ өкiлi ғана 
толыққанды тұлға кемелiне жетедi. Бұл үдерiсте тəрбиешi мен 
тəрбиеленушi арасында үйлесiмдi ықпалды қатынас орнауы 
қажет, себебi мəдениет жəне жас ұрпақ арасын жалғасытырушы 
дəнекер қызметiн ересек атқарады. Тəрбиелiк ықпалдың жо-
ғары нəтижелi болуы үшiн педагог баланы өз шəкiртi, пiкiрлесi 
ретiнде қабылдауы қажет, сонда ғана бала өз қолы жəне қа лауы-
мен өзiн-өзi жасауда көмекшiге айналады.

Бала бойында мiндеттi қанағаттандырылуы тиiс əрқилы ұм-
тылыстарды қамтыған оның даралығы мен қайталанбастығы 
мойындалады, олай болмаған күнде даму шектеледi. Баланың 
көптеген сапалары астар түйсікте санада (подсознательное) 
орнығады. Ал олардың ашық сана деңгейiне көтерiлуi үшiн 
əлеуметтiк аймақ түзу қажет. Бұл жағдайдағы педагог ендi тек 
мұғалiм емес, ол – дəнекер, шəкiрттерiнің көмекшiсi. 

Педагогтың мiндетi даму ағымына араласып, оны өзгерту 
емес, сол үдеріске икемдесу. Сонда ол қажеттi деңгейде бала 
еркiндiгiн қамтамасыз етедi. Тəрбиешi баланың өзiндiк да-
муына жағдай жасайды, оның ұстаздық шеберлiгi де осында. 
Бұлай болғанда тəрбие өзбетiнше кетпей ме? Педагоги калық 
ықпалдарды босаңсыту бала дамуы iлгерiлi, ұнамды сипат-
та болса ғана, орынды. Керi жағдайларда педагогикалық билiк 
əбден қажет. Ересек үдерiстің табиғи ағымына араласады, оны 
дұрыс ұйымдастырады, сонымен тəрбие желiсiн шапшаң да-
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тады. Педагогикалық басшылық даналығы – қай мезетте арала-
су қажеттiгiн бiлу, қай кезеңде дамуға дем беру керектiгiн сезу. 
Ал, егер бала қиналып, қойылған мəселелерді өз күшiмен шеше 
алмайтын болса, тəрбиеге тiкелей араласып, қозғау салумен дер 
мезгiлiнде табысқа тезiрек əрi жеңiл жетуде оқушыға жəрдем 
беру қажет.

Тұлғалық бағытталған тəрбие ғана дамытушы мақсатты 
iске асыра алады, себебi осы тəрбие арқасында тəрбиеленушi 
өзiн тұлға ретiнде таниды, өзiнің барша мүмкіндiктерiн еркiн 
де жауапкерлiкпен жарыққа шығаруына мүмкіндiк алады. Ал 
мұндай нəтиже ересектер тарапынан балаға, оның қадiр тұтқан 
пiкiрлерi мен көзқарастарына сый-құрмет болған жерде ғана 
мүмкін.

Мектептерiмiзде дəстүрлi қалыптасқан қатерлi дерт – мұға-
лiмдерiмiз, қай сыныпты басқармасын, өз оқушыларын қа жеттi 
дəрежеде құрметтеп бiлмейдi. Мүмкін, бұл бiздің жылдар бойы 
қалыптасып, орныққан менталитетiмiзден шы ғар. Са намызға 
үйреншiктi сіңген. Дегенмен бағыт түбегейлi өзге  руi мiндеттi. 
Сонда ғана бала өзiн шындап қабылдайды əрi тани тын бола-
ды. Өйтпеген күнде бастауыш мектепте селқос қатынасқа етi 
үйренген оқушы жауапкерлiкпен есею үшiн күш салудан қалып, 
кемелдену қабiлетiнен айырылады.

Есіңiзге түсiріңiзшi, қай мұғалiм өзiнің бiрiншi сыныптағы 
шəкiртiне «сiз» деген сөзді қолданып, хабарласыпты. Ал, сай-
ып келгенде, бала төбесiнде тұрмай, онымен қатар арала-
сып, оның сенiмiне кiру үшiн жолдастық, достық қатынасты 
қалыптастыруымыз қажет. Солай болғанда ғана бала пейiлі-
ңiздi түсiнедi əрi дұрыс қабылдап, сiзбен тiлдесуге жəне қызмет-
тес болуға құштар болады.

Мектебiмiзде бар құбылыс – егер бала талап, тапсырмаларды 
қабiлетi жетпей, орындай алмаса, мұғалiм оны басып тастайды, 
намысын таптайды. Ал бұл өз қадiрiн қорғай алмаған бала-
ның тəрбиешiге деген қарсылығы мен өшпендiлiгiн туындата-
ды. Мадағын күткен мұғалiмiне болған қарсылығын бала ашық 
жариялай алмайды. Осыдан ол тəрбиешiсiне деген өкпесiн жа-
сыра, жия бередi. Нəтижеде болашақ дау-дамай негiзi қаланады, 
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ал ол соң екi тараптың да, тəрбиеге байланысты басқалардың да 
көп жүйелiк күйзелiске түсуiне себепшi болады. Мұның есесiне, 
құрттай да қайырымдылық болғанда – дау-дамайға зая болған 
күш-қуат iзгi жасампаздыққа жұмсалған болар едi. 

Қазіргі заман мектебiнде тəрбие əдісiн тұлға дамуындағы 
келеңсiз жəйттердi жою, қайта тəрбиелеу құралы ретiнде ға-
на тану орын алған. Ал ұнамды қасиеттер өзінен-өзi даритын 
сияқты, оған бiз мəн бере бермеймiз. Бұл – оқушыны тəрбие 
үдерiсiнің нысаны ғана деп бiлуден шығып отырған үйреншiктi 
таным. Тəрбиеленушi сол үдерiстiң белсендi субъектi екенiн 
мойындағымыз келмейдi.

Əлбетте, бала мейiр, көңіл жылуы бар, өз еркiнше əрекет-
тенiп, қол   дап-қуаттайтын ортаға ұмтылады. Егер бiз мектептi 
қашан да қайырым дылық ордасына айналдыра алсақ, он дағы 
шəкiрттерiмiз өздерiн ең бақытты адамдар сипатында сезiнер 
едi. Ал мектеп шуағы мен қуанышына бөленбеген бала – дүние-
дегi ең бақытсыз пенде.

«Сүйікті мектеп» технологиясы белгiлi. Мұндай мектеп 
иегерлерi – балалар. Олардың тəрбиешiлерi – қалаған мəсе ле-
лердi бiрге шешуге дайын ересек достары. Тəрбиешiлер өз шə-
кiрттерiмен бiрге ойын-сауық құрушы ғана емес, сол ойын дарды 
бiтпес қызыққа айналдыратын да, осы балаларға дос-жаран да 
– тəрбиешiлер. Қайталап айтарымыз, бала орын далуы қажет 
iстердi, орынды қылықтарды атқаруға пейiлдi болуы – басты 
шарт. «Iсте», «Орында!» секiлдi бұйрық талаптардан гөрi, педа-
гог баланың өз қалауын оятатын жөн – жосықтарды iздес тiргенi 
жөн. Ал мұның əдістерi көп-ақ. Мектеп жасына дейiнгi бала-
лар мiнез-құлығын зерттеген ғалымдар пiкiрiнше, балалар дың 
көпшiлiгi моральдық талаптарды (не жаман, не жақсы) өте жақсы 
бiледi де, алайда оларды саналы бұзуға дайын тұрады. Мұндай 
жағдаймен кезiккен мұғалiм не iстеуi қажет? Уағыз айтады, жа-
залайды, ал дағдыларды қайталап, бекiтуге шорқақ ке ледi. Бұл 
орайда тəрбиешiнің ұдайы естен шығарып, ескере бермей тiнi: 
бала қаншалықты саналы да тiл алғыш болғанымен өзi үшiн мəнi 
болмаған iстi орындауға құлық бiлдiре бермейдi. Ақылы жетедi, 
бiрақ қажетсiнбейдi. Сондықтан да балаларда қандай да қылық 
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əре кеттерің моральдық тұғырын қалау қа жет. Бұл мəселенің де 
талай орындалу жолдары мен тəсiлдерi баршылық. 

Бiр ғұлама мұғалiмдердің көбi қолданып жүрген, үйреншiктi, 
бiрақ əсерлi əдістi қолданыпты. Ол балалардан өзіне жəрдемшi 
болуларын өтiнiп, басқа балаларға мiнез-құлық ережелерiн 
үйре тiп, сол ережелердің орындалуына бақылау салуды тапсы-
рыпты. Байқағанымыздай, мəселе шешiмi тiкелей үйретiп, көн-
дiруден ерiктi «ереже ұсынушы жəне оны қорғаушы» ойы-
нына ауысты. Бұл жердегi жəне бiр ескерiлген жəйт – балалар дың 
бiр-бiрiне болған тiкелей ықпалы көп жағдайда ересектер ықпа-
лынан анағұрлым тиiмдiрек. «Бала-балаға» – өте нəтижелi əдіс-
теме, бiрақ мұның бiр маңызды шарты бар, ол – тəрбиелеп жатқан 
Адам өз «оқушысына» өткiзейiн деген ережелерiн алдымен өзi 
түсiнiп, қабылдауы қажет.

Сонымен тұлғалық бағыттағы тəрбие – гуманистiк педаго-
ги каның нақты технологиясы. Оның мəнi – бала ең асыл құн-
дылық, тəрбие өзегi. Бала өз даралығымен танымал. Нақты 
тұл ғаға бағытталған тəрбие гуманистiк педагогиканың бел гiлi 
принциптерiне негiзделедi. Олар – тұлғаның өзiндiк құнды лы-
ғы, оны құрметтей бiлу, тəрбиенің табиғи сəйкестiлiгi. Педагог 
тəрбие ағымына ықпалды араласпай, баланың даму жағ     дайла-
рына икемдесуi қажет. Балаларды қандай да көзсiз орын   дауға 
мəжбүр лемей, сол талаптың өз үшiн пай далы екенiн бала өз 
бетiнше түсiнiп, қабылдауына, оны өз қалауымен орындауына 
жағдайлар жасау керек.

Бала көңілiн түсiну

Бастауыш мектеп мұғалiмдерiнің кең тəжiрибесiне гуманис-
тiк педагогика идеялары нелiктен баяу енуде? Мұның басты 
екi себебi бар: 1) гуманистiк педагогика талаптарының жар-
тымсыз iске асырылуы жəне 2) əмiршiл педагогика елiктемелерi. 
Тұлғалық бағыттағы тəрбие талаптары мiндеттi орындалуы қа-
жет не месе одан толықтай бас тарту керек. Шамаланған, жарты-
лай гу ма низм, мөлшерленген қайырымдылық пен мейiр болмай-
ды. Бұл арада балалық максимализм принципi: бəрi менiкi не ме се 
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түк те керегi жоқ – үстемдiк етедi. Алғашқыда идея жетегiне ерiп, 
бiр демеге кiрiсемiз, бiрақ көп ұзамай қанат – энтузиазм талып, 
баяғы мандымас күйбеңiмiзге қайта ораламыз. Ойымызға тiптi де 
келмеген ізгі ниетке жат жайтқа (имансыздыққа!) дес беремiз: ба-
ланы алдап ертiп, кейiн жол-жөнекей тастай салдық. Сəби кө ңілi 
ендi ғана сенiп, гүл жара бастағанда, тəрбиешi шабыты құр-
дым кеттi. Бала үшiн бұдан артық жамандық бола ма?

«Бала көңілiн түсiну – əлi қиыншылықтан құтылу емес. Бала 
жанына араша боламын дей тұра, тəрбиешi талай мəрте өзiндегi 
қайырымдылықты тежеуге мəжбүр болады: бұғаусыз бала қы-
лықтарын оның жанына қас тəртiп тезiне салып тұсаулауына 
тура келедi. Осыдан, тəрбиешiнің жоғары бiлiктiлiгi, тəжiрибесi, 
қалыпты көңілi ауыр күйзелiстерге кезiгедi» – деп жазған едi 
Я.Корчак. Тəрбиешiге оңай емес. Əмiршiл педагогика бағы-
тында талай жыл iстеп, оған етене икемдескен тəрбиешiнің жаңа, 
соны жолға түсуi əбден қиыншылықты. Шүбəсіз да бейсана балаға 
деген құрмет ұзақты қалыптасады. Мұндай қасиетке болашақ 
тəрбиешiнi белсендiлiкпен баулу студенттiк шақтан басталады. 
Осыдан да гуманистiк педагогиканың барша талаптарының iске 
асуы ендi қалыптасып жатқан тəрбиешiлер əулетiнің мойнын-
дағы жүк екенiн сезiнiп, осы бағытта дұрыс ғылыми-теориялық 
жəне тəжірибелік iс жүргізуiмiз қажет.

Көбiне тəрбиешiлер өздерiнің «алғашқы əсерлену» сезiмiн 
баса алмайды. Жалпы бақылаулар дəлелденгендей, ол сезiм 
сан-алуан болуы мүмкін, тек қана «түсiну əсерi» емес. Ал 
арақатынаста сенiм орнап, жəрдем беру үшiн аса қажет қасиет 
– тұлға түсiнiмi. Ортаға сенiм кiрiп, орныққаннан соң ғана, 
тəрбиеленушiден оның нендей жағдайға кезiккенiн сұрауға бо-
лады. Мұғалiмнің «Не болып қалды?», «Не бəле iстеп қойдың?» 
ж.т.б. секiлдi қаһарлы айғайы баланы ашық жауапқа тартпай-
ды, керiсiнше, оны тұйықтай түседi. Сұрақтың оған де ген қам-
қорлықпен емес, тəрбиешiнің өз беделi мен басымды лығын 
танытуға бағытталғанын бала түсiнедi. Бала ойына келетiнi 
– сұрақ көмектесу ниетiнен емес, тəрбиешiнің жай ерiгу əуес-
тiгiнен немесе табалап шаттанудан екендiгi, осыдан ба ла сол ме-
зетте өзiн-өзi томаға тұйыққа салады. 
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Педагогтың балалармен адамгершiлiктi (гуманды) қаты-
настар жүйесi үш ажыралмас бiрлiктен құралады: түсiнiм, та-
ным, қабылдау. Педагогтың тəрбиеленушiмен қатынастар 
құрылымы да осы секiлдi бөлiктерге жiктеледi. Бала осыдан өз 
тəрбиешiсiнің түсiну, таным жəне қабылдау мəселелерiне кезi-
гедi. Бiр-бiрiне үстемеленген бұл жүйелер өте күрделi педагоги-
калық қатынастар құрылымына бiрiгедi. 

Түсiну – баланың iшкi жан дүниесiне енiп, оның тереңдей 
көңілiн тану. Ол сезiм жəне қисын (логика) арқасында iске аса-
тын сапа. Тəрбиешi – өте ақылды да көреген адам, баланы ашық 
кiтаптай оқи бiледi. Ал баланың қажетсiнетiнi – өзiнің дұрыс 
оқылуы, яғни түсiнiмдi қабылдануы, танылуы. Ол өзi нің қай 
жағдайда да, қандай болуына қарамастан түсiнiктi боларынан 
астар санасымен үмiттенедi. Оның сенiмiнде мұғалiм еш уақытта 
қателеспейдi. Солай болуы да қажет, алдамшы болса да, бала 
сенiмiне ақау келтiруге болмайды. Сондықтан да бала үмiтi мен 
арманын ескерген педагог көзқарасы тұлғалық бағыт тағы 
тəрбиеде өз басымдылығымен қабылданады.

Баланы түсiну қиындығы қарапайым ғана себептен: бiз 
ересекпiз, ал ол əлi бала. Мұғалiмнің кəсiптiк мiндетi осы-
дан – балалыққа қайта ену. Сонда ғана ол тəрбиелену шiнің 
нелiктен олай емес, бұлай əрекетке келгенiн, не себептi ол тап 
осындай, басқаша емес екендiгiн түсiнедi. Балалардың бiр-бiрiне 
таңырқағанын көргеніңiз бар ма?

Баланы қабылдаудың негiзi – табиғи сəйкестiк прин ципi 
талаптары. Бұның мəнi – педагог баланы табиғатынан, бұдан 
бұ рынғы отбасындағы жəне бала бақшадағы тəрбиесiмен қан-
дай болып жетiлген болса, солай қабылдайды. Бұл принциптi 
ұс  та нудан баланы жекеленген мiнез бiтiстерi тұрғысынан емес, 
бойына сіңген бар қасиеттермен тұтастай қабылдаған жөн. 
Əлбетте, педагогтың бала мiнез бiтiстерiн бiлгенi қажет, бiрақ 
оның қатынасқа келетiнi бөлектенген ақыл, ерiк не көңіл күй 
емес, соның бəрiн бiрiктiре қалыптасқан тұтастай тұлға. Қай 
бала қандай болмасын өзiнше даралық жəне қызықты дүние. 
Балаға деген қызығушылық сол баланы түсiнуге бағытталған 
ниеттi оятады. Егер педагог өз шəкiртiнде қайталанбас өзіндiк 
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ерек шелiк байқай алмаса, ол оны тəрбиелей алмайды. «Тiрек тұ-
ғыр» таппаған педагог өз оқушысымен байланыс қатынасқа 
келе алмайды.

Баланы тұтастай қабылдағанның бөлектеп, «мөлшерлеп» қа-
был дағаннан айырмашылығы көп. Жас ерекшелiктерi мен 
дара лықтарын зерттеуде осы баланы бөлшектеп тану бiздің 
мек тебiмiзде басымдау болып тұр. Əлбетте тұлғаны пұштар-
лап, кейiн оның ерiк-мiнезiн, температментi мен қабiлеттерiн өз 
алдына қабылдау қиын емес, бiрақ өкiнiшке орай, бөлшектенiп 
ажыралған сапа-қасиеттердің басын бiр тұтас тұлға бойы-
на жинақтап ендiру мүмкін емес. Шым-шытырық əдістер кө-
леңкесiнде адамды жоғалтқан бүгiнгi дəуiр психологиз  мiнің 
қа сiретi бұл. Бiрдеңенi бiлгендеймiз, бiрақ ешнəрсенi түсiне ал-
маймыз, нəтижеде – нақты баланың жекеленген ерiк, мiнез не-
месе ойлау көрсеткiштерiнен қолға ұстарлық бүтiн дерек ала 
ал маймыз. Ұзыннан ұзақ, барша тарапын қамтыған психо  ло-
гия – педагогикалық бала мiнездемесiн жазып, босқа уақыт сарп 
етемiз, ал одан келер пайда жоқтың қасы.

Бұл жағдайға уақытында көрегендiкпен Я.Корчак назар ау-
дара бiлген: «Жалған, жасанды нақтама барша «қолайсыз» – етi 
тiрi, өз қадiрiне сай менмендiгi бар, сындарлы ақылға ие, бiрақ 
адал да аңғал балаларды өкпелi, жабырқау, томсырай ған, же-
ңiлтек, кiм болса, соның жетегiнде жүргендермен қоса, топтай 
саламыз. Пiсiп жетiлмеген, қарабайыр, үстiрт көзқарастан бол-
мысынан үмiт күттiретiн бала сирек болса да, кездесiп қалатын 
қарақшылардан, жаман нышандарға бой алдырған балалар-
дан ажыратыла қарастырылмайды».

Тұтастай қабылдауда тұлғаның өзектi құрылымына, оның 
əрекет-қылық пен iс-қызметте көрiнуiне назар аударылады. Ал-
дымызда 5-6 жасар бала тұр, делiк. Бiршама уақыт оны бай-
қауға алайық. Осының өзi баланы түгелдей тануға кəсiпқой педа-
гог үшiн жеткiлiктi. Əзiрше бiз баланың еркi, ақылы, қабыл дауы 
қай дəрежеде екенiн бiлмеймiз. Бiздің басты назар аударғаны-
мыз баланың сырттай əрекет-қимылы: қалай жəне неге қарады, 
төңірегiнде болып жатқандарға елеңдеуi қалай, қалай сөйлейдi, 
ненi əңгіме етедi, қайтып тұрады жəне қалай отырады. Осының 
өзi аз емес. Алғашқы қабылдау ой сана деңгейiнде өтетiнi белгiлi. 
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Көзбен көргенiмiз көрiнбегеннің орнын толықтырады. Ал сол 
көзден таса, тереңде жасырынғандарды, қажет болса, арнайы пе-
да гогикалық зерттеуге салып, танып бiлуiмiзге болады.

Байырғы заманда баланы зерттеуде бүгiнгi педагогтар 
қолданып жүрген əдістер мүлде болмаған. Мұғалiм өзiнің ба-
сты қаруы – педагогикалық сезiмi мен зерделiлiгiн жетiлдiруге 
мiндеттi болған. Сол уақыттарда алынған нəтижелерге қара-
ғанда (Песталоцци, Коменский, Ж.Ж.Руссо замандарында) 
қателiктер бүгiнгiден əлдеқайда кем болған. Шетелдiк мамандар 
балада қандай да мəселе туындап, оны сырт көзбен айыра бiлу 
қиындасқанда ғана тиянақты зерттеулерге жүгінеді. Бұл бала-
ны зерттеп, бас қатырудың қажет еместiгiн бiлдiрмейдi. Ғы-
лыми сарапқа салу тiптi керек, бiрақ зерттелетiн адамның екiншi 
дəрежелi өзгермелi сипаттамалары емес, тұтас бала, оның өзектi 
құрылымдары.

Манағы бақылауға алынған баламен жақыннан танысып, 
алғашқы алған əсерлерiмiздің дұрыс екенiне көзiмiз жеттi. Ендiгi 
iсiмiз – бiздi қызықтырған жекеленген сапаларды байқастырып, 
алғашқы əсерлердi толықтыру – сонымен, баланың мектеп-
ке дайындығын, дербестiгiн, адамгершiлiк қасиеттерiнің даму 
деңгейiн ж.т.б. анықтау.

Жеке пайымдаумен (индуктивно) алынатын бала жөнiндегi 
деректердің шынайылылығы мұғалiмнің кəсiби дайындығы 
мен тəжiрибесiне жəне тəрбиеленушi көңілiнің ашықты ғына 
тəуелдi. Кейде тiптi əйгiлi мамандардың өздерi төңірегiндегілер-
ден оқшауланып, «iштей тынған» тəрбиеленушiнi дұрыс түсiне 
алмай, қиналады. Мұндай жағдайдың болатын себебi – бала-
ның iшкi қалпы оның сырттай белгiлерiне сəйкес келмейдi, iшкi 
жан дүние мен оның сырттай көрiну тəсiлдерi өзара үйлеспеген. 
Жəне бiр ескертетiн жайт – ұзақ уақыт бастауыш сыныптар-
да қызмет еткен мұғалiмдерде тұрақты қабылдау жəне бағалау 
өлшемдері бекидi. Бұл арада тəрбиешi тұрғысынан мəндi деп 
есептелген кiшi жастағы оқушыларда аса көп кездесетiн типтiк 
өзгешiлiктер көрiнiс табады, əлбетте, мұндай бекiген өлшем-
шектер баланы түсiну үдерісін жеңiлдетедi, алайда типтiк қатарға 
«сыймайтын» балаларды тануда үлкен кедергiлiк етедi. Бүгiнгi 
таңда бiздің дəстүрлi сана-сезiмдiк қалыбымызға сыйыспайтын 
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балалар саны көбеюде, сондықтан мұғалiмдер-дің өз өлшем-
шектерiнің құрсауында қала бермегенi дұрыс. Икемшiл, ауыспа-
лы, қозғалмалы болған жөн.

Зерттеулер айғақтағандай, мұғалiм екi-үш баланы ғана 
түбегейлi түсiнуi мүмкін, 10-12 оқушының мiнез-құлығынан 
қа жеттi деңгейде жалпы хабары болуы мүмкін. Ал қалған оқу-
шыларды қабылдау мен бағалауда үйреншiктi елiктеме əдісiмiздi 
қолданамыз («баяғыда сондай едің, бүгiн не қарық дейсің!», «Ол 
оны бiлмейдi, бұны да оңдырмас! ж.т.б.). Егер бала-бақшада не 
сыныпта бала саны шектен тыс көп болса, не iстеймiз? Мұн-
дайда бiрден бiр көмекшi құрал – əлеуметтiк интеллект да-
мыту, яғни оқушылар көңілiн түсiнiп, олардың болып қалар 
қылық-əрекеттерiнің көрегендiкпен алдын алып, даму барысына 
бақылау салу. Егер көрегендiгіңiз шынайы нəтижемен сай кел-
се, сiздің бағаңыз дұрыс, баланы жөнiмен танығаныңыз. Ал егер 
тура келмей қалса – түсiнiктеме iздестiру, балаға тереңiрек назар 
аударып, оның жан дүниесiн тануға қажет əдістердi игеру қажет. 

Оқушыларды түсiну үдерiсiнің нəтижелi болуы үшiн тəр-
биешi өз бойында келесiдей кəсiптiк сапаларды тыянақты да-
мытуы қажет:

– байқағыштық жəне болып жатқандарды түсiне бiлу. Қалаған 
кезеңде балаға ненің нелiктен бұлай болатынын түсiндiре алуы;

– бала көңілi мен сезiмiн түсiнiп, онымен бiрге толғанысқа 
келу, өз көңілiн орынды бiлдiре алу;

– тəрбиеленушiлер қабылдауы мен бағамында өзiнің педа гог 
ретiнде қай дəрежеде екенiн түсiнiп, оған сай əрекетке келуi;

– тəрбиеленушiлердің сыртқы кейпi мен iшкi жан дүние-
сiн тануда педагогтар тарапынан жиi жiберiлетiн типтiк кем-
шiлiктердi бiлу;

– тəрбиелiк ықпалдар нəтижесiнде болатын өзгерiстердi 
салыстыруға қажет бағалау сипаттамаларын қолдана бiлу.

Көңіл шарпулары (эмоции), дəлiрек айтсақ, олардың сырт-
тай көрiнiсi зерделi адамға бала жөнiнде көптеген айғақ бередi. 
Тəрбиешi оларды дұрыс «оқып» үйренсе жеткiлiктi: бала жа-
нын түгелдей болмағанымен, жартылай танып алатынына шү-
бə жоқ. Эмоционалдық қалыптың сырттай шарпуы – экспрес-
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сия деп аталады. Ым-ишара, қозғалысты белгiлер, сөйлеу екпiнi 
мен қарқыны тəрбиешiге көп нəрсенi баян етедi. Бала қалпы 
мен оның сырттай көрiнiсi психологияда толықтай сипатталған. 
Кiшiгiрiм жаттығудан кейiн-ақ, жас педагогтың өзi де бала ым-
шарасының не бiлдiретiнiн (қуаныш не қайғы, қорқыныш не ашу, 
таңдану не салғырттық) аңғаруы мүмкін. Бiрақ əдетте, алғашқы 
назар аударылатын нəрсе – баланың жалпы кейпiнің қай жағ-
дайда екендiгi, яғни абыржыған, сабырлы, күйзелiстi болуы. 
Абыр жыған адам белгiлерi: дауысы көтеріңкi, дiрiлдi, ащы, қат-
ты тол ғанысты, сөйлеу екпiнi мен қарқыны тез ауысады, сөйлеу 
барысында iркiлiс болмайды, айтар сөздерi бiрi-бiрiне жа нас-
пай ды. Тiптi кейде қатерленiп, сасқоннан айтайын деп тұрға  нын 
ұмы тып та қалады. Ым-ишарасы мен сөз (сөйлеу), сөйлеу екпiнi 
дене қимылдарымен (қол сермеу, бас изеу, шайқау ж.т.б.), тұрпат-
пен, киiм-кешек қалпымен толыға түседi. Байыпты, еркiн тұрпат 
байсалдылықты танытса, қызулы кейiп – толғаныс, күйзе лiстi 
бiлдiредi.

Мұғалiм сол мезетте-ақ барлық көргенiн есіне түсіредi, 
бiрiктiредi, ой сарабына салып, мəнге келтiредi. Баланың əре-
кет-қылықтарын, сөйлеген сөздерiн, көңіл шарпуларын бiр 
тұтастық элементтерi ретiнде өзара байланыстырып, оның iшкi 
жан дүниесiн түсiне, онда байқалған сеп-түрткілер, көзқарас-
бағдар, рухани-мəдени бағдар, қабiлеттер мен мүмкіндiктер 
мə нiн ашуға тырысады. Бiрақ бұл жеткiлiксiз. Егер мұғалiм өте 
əдемi қорытындылар жасап, баланың iшкi қалпын қалтықсыз 
танып, алайда сырттай бақылаушы болып қалатын болса, оның 
балаға көмегi шамалы. Тəрбиеленушiнi ұнату (симпатия) 
онымен бiрге күйзелiп, жəрдемге келу жəне оны барша кем-
шiлiктерiмен қоса, қабылдай бiлу – гуманист – педагогқа ғана 
тəн табиғи жан ұстамы.

Бала сенiмiн жеңiп алу қажет. Кiшiгiрiм əлеуметтiк тəжi-
рибесiмен-ақ оқушы өзіне кiмнің, қалай қатынас жасай тынын 
сезе қояды. Бетiн жалған сүйіспеншiлiкпен бүркеген мұғалiмдi 
бала тез таниды. Оқушы мен жалған сөзді педагог арасын-
дағы алшақтық күннен-күнге өрiстей түседi. Ал мұндай жағ -
дайды болдырмаудың жалғыз-ақ жолы – ар найы формальды 
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тəрбиелiк шараларды ұйымдастырып, өткiзу. Бұл ойын-дəрiс-
терге оқушы мен оқытушы арасындағы келеңсiз жəйттер себе-
бiн түсiнуге жəрдем беретiн рольдi ойындарды сахналасты рып, 
оқушылардың бiрiн «мұғалiм», екiншiсiн оның «шəкiртi» етiп 
қарастыру. Бұдан қандай да мəн ұққан мұғалiм де, оқушы да 
өз əрекет қатынастарының орынды, орынсыздығын сараптай-
тын болады.

Оқушы өзi қалаған мұғалiмдi оның барша кемшiлiк-ол-
қылықтарымен қабылдауға дайын. Бiрақ бұл үшiн жалғыз-ақ шарт 
қояды: мұғалiм өзiнің ақ көңіл жəне адалдығын бiлдiруi қа жет. 
Сондықтан педагогтың жаңа тəрбиелiк бағыт арнасында жұмыс 
алып баруы əлi жеткiлiксiз. Байырғы қатынас мəне  рiнен 
құтыла алмай отырып, бала сенiмiне қол жеткiзу мүмкін емес. 
Бұл орайда қарама-қарсылық туындайды: бала сенiмiн жеңiп алу 
ниетi болғанымен, педагог өзiнің тұлғалық болмы сын өзгерту, 
өз шəкiрттерiн тыңдап бiлу мен түсiну жолында ешқан  дай əре -
кет жасамайды. Бала жөнiндегi маңызды жалпы деректер дің бiрi 
– сол баланың өзіне деген қатынасы. Психологияда бұл құбы-
лыс позитивтi (оңды) «Мен» тұжырымы, өз болмы сын қабыл-
дай бiлу жəне жеке басының қадiрiн тану ұғымдары мен бала-
маланады. Психологиялық зерттеулер дəлелдегендей, əкiм шiл 
басшылықта тəрбиеленушi ересектер талаптары мен бағам дарын 
ойланбай қабылдауға жəне игеруге мiндеттi, осыдан онда терiс 
«Мен» тұжырымы, «Меннің» болымсыз бейнесi қалыптасады. 
Бала өзіне-өзi ұнамайды, «мен жаманмын» деген пiкiр ұялай ды, 
ал мұның салдары қалаған келеңсiз əрекет-қылықтарға дайын 
тұру. Өз басының қадiрiн бiлмейтiн, өзiн-өзi сыйлай бiл мей  тiн 
адамнан не күтуге болады? Өзiндiк бағам мен өзіне деген құр мет 
деңгейiнің кем болуы жан, көңіл жайсыздығынан дискомфорт 
туындайды. Ал мұның басты себебi – үлкендер немқұрайлы-
лығы мен қайырымсыздығы. Ересектер баланы көзіне де iлмейдi, 
оны қолдамайды, табысына орай тиiстi мақтау-мадағын беруге 
ерiнедi, тiптi оның қажет екенiн сезбейдi де. Осыны көрiп өскен 
бала, өз қадiрiн қайдан бiлсiн? Осыдан бала бүкiл əлемге өкпелi 
де наразы, ендi ол өзiн төңірегiндегiлерге болған өшпендiлiлi-
гiмен қорғай бастайды. 
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Тəрбие аймағындағы мұндай сырқаттан құтылудың ең əсерлi 
жолы – қайырымдылық, əлпеш, мейiр. Ал егер «Мен» əбден тоз-
ған болса, аталған емнен қайыр жоқ. Тереңдей күйреген «Мендi» 
ешқандай табыс қызықтырмайды, өзi жөнiнде жүрттың не деп 
жатқанын тiптi де елемейдi. Болар iстің бəрiне күнi iлгерi бе-
лiн бекем буып, дайын тұрады. Тəрбие, дəлiрек айтсақ – өзiндiк 
тəрбие қиыншылығының асқынуы мұғалiм үшiн же ңiл соқ-
пайды: ендi оның алдында «Менi» өзгерген баланың бағам дау 
жə не мiнез-құлық елiктемелерiн түбегейлi ауыстыру мiндетi тұр, 
яғ ни ол оң талаптарға сай бұрын соңды болмаған жаңа, «Мен» 
қалыптастыруы тиiс. Ал бұл қаншалықты жүйке мен уақыт ке -
рек ететiнiн өзіңiз шамалай беріңiз. 

Баланың бағыт-бағдары сəби жастан-ақ байқалады. Егер 
ол өзімшіл болса, қара басының қамына ұмтылады, ал ұжым -
шыл келсе, өз мүддесiн басқалар ниетiмен үйлестiруге тыры -
сады. Тəр бие бағытын пайымдауда алғашқыларды – ұжымдық 
iстер ге көбiрек тартуды ойластыру керек те, екiншiлердi – 
дербестiк қа сиет  тердi дарытқандай жұмыстарға жайымен 
қосып барған орынды. 

Сонымен, тəрбиенің табысты болуы – мұғалiм не тəрбие-
шiнің бала мiнез-құлығының сырттай көрiнiс деңгейiнен оның 
те реңде жатқан «Мен» құрылымына ене алуына байланысты.

Əрi қарай iс қандай болмақ? Ендi тəрбиешi оқушының iшкi 
«Менiн» зерттеумен бiр қатар, кейiн емес, онымен мүдделi 
қамқорлық қатынасына түседi, яғни өз шəкiртiн ұнамды көңіл 
қолдауына алады əрi оған педагогикалық қорғаныш болады. 
«Мұғалiм менi түсiндi, бар болмысыммен қабылдады, беделiмдi, 
даралығымды таныды» – секiлдi бала тұжырым, сенiмi əбден 
орныққанға дейiн мүдделi қамқорлық қатынас сақталады. Əл-
бетте, мұны сөзбен жеткiзiп болмайды. Нақты жағдайда тəр бие-
шi де, тəрбиеленушi де өзара не болып жатқанын, қатынас тың 
оң сипат алғанын, алғашқы болымды нəтижелерден үмiт ба  рын 
iштей, үнсiз сезiнедi. Əлбетте, тəрбиешiнің сөздік түсiнiктемесi 
оқушының өзi түбегейлi аңғара алмай тұрған көп сезiмдердің 
мəнiн ашып алуына жəрдемiн тигiзедi. Тəрбиешiге əбден 
сенiп, оны «пiр» тұтқан тəрбиеленушi оның сөзін сескенбестен 
қабылдап, құптаумен болады.
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Осыдан, бала сенiмi – өте əсерлi де қатерлi сезiм. Оның 
нəрiн алған шəкiрт қапелiнде мiнез-құлығын өзгерiске келтiрiп, 
жалпы өмiрге, сонымен бiрге жеке өзіне деген қатынасын 
күтiлмеген аңғарға бұра салуы ықтимал. Қатты сенген бала 
өзiнің iшкi қорғанысынан ажыралады. Ендi ол бүкiлдей тəрбиешi 
ықпалында. Бұл жағдайда тəрбиешi даналығы қандай болуы 
қажет? Бiр ниеттердi ол қолдайды, дамытады, ал қалғандарын 
тежейдi, жояды. Бала өзiнің ересек досын сынға сала алмайды, 
себебi оған жалтақсыз сенген. Тəрбие ендi жүйке жəне ерiк тай-
таласы емес, өмiр жолындағы бiрліктi қадам. 

Сенiмдi арқау еткен қатынастар өз пəрмендiлiгiмен адама-
ралық байланыстардың қай-қайсысынанда жоғары тұрады. Бала 
өз досы – тəрбиешiге барша жан дүниесiн: ой, сезiм, толға ныс-
тарын – айқара жайып салады. Дегенмен, өкiнiштiсi, бұл өте си-
рек ұшырасатын жəйт – тiптi өз аналарына балалардың төрттен 
бiрi ғана толық сенiм бiлдiредi екен. Тəрбиешi өзiнің сенiмге 
тұрарлық екенiн дəлелдеп, бала сүйіспеншiлiгiне бөленуi қажет. 
Бұған жеткiзетiн – ашық көңілдiлiк, шынайылылық, қайы рым-
дылық таныту, шын пиғылмен мүдделi қызықсыну, балаға де-
ген құрмет жəне сыйластық қатынас. Сенiмдi қатынас бекiп, 
орнығуы үшiн, бала өз тəрбиешiсiнің қай жағдайда да оны 
қатер ден қорғайтынына, оған қарсы шықпайтынына шүбə 
келтiрмеуi тиiс.

Сонымен бала көңілiн түсiну – гуманист-педагогтың алғашқы 
таным əрекетi. Гуманистiк тəрбиеде маңызды мiндет – жеке-да-
ра ерекшелiктердi зерттеп тану емес, тұлғаны тұтастай қабылдай 
бiлу. Тұтастай қабылдауда басты назарға алынатын жəйт тұлғаның 
өзектi құрылымдары, олардың мiнез-құлық пен iс-əрекеттегi 
көрiнiсi. Ең алдымен талдауға түсетiн тұлғалық ерекшелiктер – 
баланың өзіне деген қатынасы, оның бағыт-бағдары, қажеттерi 
мен сеп-түрткілерi. Бала бойындағы еленбес бiтiстердi əсiрелеп 
үлкен қорытындылар жасауға болмайды. Баланы бағалауды 
сіңiрлi өлшем – шектерден (эталон) сақтанған жөн.
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Бала беделiн мойындау

Бедел мойындау – баланың өзiмен-өзi болу құқын тану. 
Бұл ересектердің бала даралығымен, көзқарастарымен, бағам 
жəне бағыт-бағдарларымен ымыраға келуi. Қандай болға нына 
қарамастан, бала сыйлы, онымен есептеседi. Мүмкін, бiз ба-
лаға маңызды болғанды, оны қызықтырғанды қабылда маспыз, 
бiрақ гуманист-педагог болуымыздан баланың өзiн қабылдауға 
мiндеттiмiз. Қылығынан жиренемiз, ал өзiн жанымыздан ар-
тық жақсы көремiз. Ал, мұның мəнi – оның мүмкіндiктерiне 
қауымның парызы екенiн дəлелдер отыр. Бiрақ бұл қиын да 
күрделi iс, дегенмен оның берер жемiсi ұланғайыр. Жас, ерен 
педагогтар бұл бағыттағы педагогикаға жан тəнiмен берiле оты-
рып, қателiктерге де ұрынады. Олар, мысалы, балаларға толық 
еркiндiк берумен бiрге белгiлi тəрбиелiк үлгiлерiн ұстанғысы 
келедi, яғни ерiксiз барша тəрбиеленушiлердi бiр тезге салып, 
бiрдей ұқсас тəрбиеленген кейiпке ендiргiсi келедi. Нəтижеде – 
ұстаным жаңалықты, ал орындалу баяғы бала ерекшелiктерi мен 
даралығына жол бермей, басу. Бала беделiн мойындау астарын-
да табиғи сəйкестiк (природосообразность) принципiн ұс тану 
жатыр, яғни бұл əр адамның табиғатынан берiлген қасиет терiн 
– нышандарын, мiнезiн, темпераментiн елеу деген сөз. Осыдан 
шығатын тұжырым – тəрбие бiрдей, бiрақ сол тəрбиеде назарға 
алынатын қызығулар, қажеттер, қабiлеттер əрқилы. Адамды дара 
да қайталанбас етiп жаратқан табиғатқа қарсы шығудан табар 
пайдамыз қаншалықты? Ойланып көріңiз! Сол Жаратқан берген 
бала бойындағы күш-қуат пен сапа-қасиеттерге қарсы тұрудан 
гөрi оларды жетiлдiре түскенiмiз абзал емес пе? Бұл тұрғыдан 
тəрбие мiндетi – даралықты жою емес, ал оны көзделген мақсат 
бағытында дамыта өрiстету. Мичурин дəрiптеген табиғат пен 
күресудің қаншалықты болымсыз екенiн бүгiнгi Қазақстан дағы 
апатты экологиялық жағдай дəлелдеп отырған жоқ па? Осы ны 
түсiнiп, жалпы табиғатты, оның iшiнде шынайы адам бол мы-
сын тұғыр ретiнде ұстанған мұғалiм – дана ұстаз. 

Тəрбие тəжiрибесiнде кезiгетiн жəне бiр басты кемшiлiк – 
баланы тағдыр тəлкегiнде қараусыз қалдыру. Бiр бiрiне сый-
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ыспайтын дүние, бiрақ баланы қатаң тезге салып баққаннан 
гөрi кей жағдайларда оның өмiрi мен дамуына тiптi араласпаған 
тиiм  дiрек. Жетiмсiз тəрбиеден болған олқылықтар кейiн тұл-
ғаның өз өмiршеңдiгiмен, белсендiлiгi жəне дербестiгiмен тез 
қалпына келедi. Осындай тəрбие аясында зерделi де iскер, та-
лап шаң да тапқыр адамдар кемелденедi. Алайда, мұндай жағ-
дайдан болар қатердi де естен шығармаған жөн – жастайдан 
бойы на сіңдiрiлмеген моральдық қалыптар мен шектеулер ба-
ла ның бүкiл болашақ өмiрi мен бүтiндей қоғамды төзуге мүм кін 
емес ыңғайсыздыққа тап қылады. Моральдық сапалар өздiгi нен 
пайда болмайды, сондықтан да «тəрбие қазанында қайнап, пiс-
пеген» адам өз белсендiлiгiн «тайғақ та парықсыз» жолға салып 
жiбередi.

Бала өз сапа-қасиеттерiн iс-əрекетiнде, мiнез-құлық жəне 
қы лық тарында көрсетедi. Бiреуiнің əрекетi – шапшаң, лезде, 
екiншiсiнiкi – жай да байсалды, үшiншi бiрi – көрiнген iске құ-
лай салады да, соң жағдайларды пайымдап, өз əрекетiн ретке 
келтiредi, түзейдi. Бiр балалар қатынасқа тұйық, сөзге сараң, 
екiншiлерi – ақ көңіл, аңғал, бiр баланың ойы қара басынан ау-
ыспайды, ал қасындағының ойы – басқалар қамы. Бiр балаға 
күй гелектiк тəн, ал екiншi бала табиғатынан «дария тасса, тобы-
ғынан келмейтiн» жайсаң. Осы жайттарды ескерген педагог əре-
кет терiнің бəрi бiрдей болуы мүмкін емес.

Педагог əр оқушыға өз алдына жеке тəрбие бағытын қолда-
нады. Тəрбиелiк мақсаттар жүйесiн ретке келтiрiп алғаннан 
соң, педагог нақты балаға тəн қызметтiк-психологиялық ерек-
шелiктердің нақты iс-əрекетте көрiнуiне ықпал жасайтын құрал, 
шараларды iрiктеп, таңдайды. Тəрбиелiк ықпалдар жiктемесi 
неғұрлым жоғары болса, тəрбие тиiмдiлiгi де нəтижелi ке-
ледi. Бұл орайда жеке даралығы мен мүмкіндiктерiне тəуелсiз, 
барша тəрбиеленушiлердің ортақ моральдық талаптарды иге-
ру жəне орындай бiлу қажеттiгi ескерiледi. Əр оқушының тəр-
биелiк мақсатқа бағытталған нақты қадамдары, тұлғалық даму-
дың нақты тетiктерi жекеленген өзгешiлiктерге əрi сол тұлға   ның 
табиғи бастауларына сай болуы қажет.
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Сонымен, бала көңілiн түсiну – жартылай iс. Оны жеке, қай-
таланбас тұлға ретiнде танып, оның беделiн мойындау – басты 
мақсат. Өзiмен-өзi болу құқын тану – бала еркiндiгiнің арқауы. 
Мұнсыз гуманистiк бастамалардың бəрi өз нəтижесiн бермейдi.

 
Бала болмысын қабылдау

Бала болмысын қабылдау – сөзсiз, алдын ала ойластырылған 
шарт тарға тəуелсiз бала тұлғасына болған ұнамды қаты-
нас. Қабылдау бұл тек ұнамды баға емес, баланы барша кем-
шiлiктерiмен мойындау, оның барша өзiмен-өзi болу құқын 
тану, барлық олқылық, өзгешiлiктерiмен оны тану, бiлу. Мей-
лiн ше өзiн көрсетуге еркiндiк беру. Педагог осының бəрiн бi-
ледi. Өз шəкiртiнің олқылықтарын орнына келтiруге дайын. 
Тəрбиеленушiнің ұнамды тараптары келеңсiз қылықта рынан 
ба сым болса, əлбетте, тəрбиешi оны қабылдауға құш тар. Ал 
тұрмыста ондайлар аз, көбiне тəрбиесi жетiмсiз пенде лердi қа-
былдауымызға тура келедi. Осыдан, «қарғаны аппағым деп, 
кiрпiнi жұмсағым» деп тануға мəжбүр боламыз. Егер бала 
бiз дің дегенiмiздей болмаса, бiздің айтқанымызбен жүрмесе, 
бiз   дей ойламаса, оны қабылдау қиын. Ересектердің əдетi – 
балалар дың бəрiн өз тұрғысына сəйкестендiргiсi келедi, бiрақ 
оны сын өз  дерi байқамайды. Балаға өзiн басқалардан ажырата, 
өз бойын көрсетуге рұқсат бере бермейдi. Тəрбиешi алдында 
əдемi, салауат ты, тəрбиелi балалардың сыйлы болатыны белгiлi. 
Ты нық та кiшiпейiл қыз балаларды ерекше құрметтейтiнiмiз 
жəне бар.

Егер тəрбиешi баланы қабылдағысы келмесе, не формаль 
қабылдауға сыңай бiлдiрсе, баланы жақтырмағаны. Көмек бер-
гiсi келгенiмен, қатынас түзелмей, ол ниетiнен нəтиже шық-
пайды. Шынайы қатынас екi ортадағы жан шуағынан қалып-
тасады, үлкен сенiмге негiзделген шынайы пiкiр алысу болған 
жерде орынғады. Тəрбиешiнің мейiрмен иығынан қаққаны, 
жылы назары мен үнсiз қолдауы балаға қуат бередi, сенiмiн арт-
тырып, қиыншылықтар мен кедергiлердi жеңуге жəрдем деседi. 
Баланың толқыған байланыссыз сөзін, ұзын-шұбар ақтарыл-
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ған өкпесiн шын ызалы сезiм буырқасынына шыдап, тыңдай 
бiлу – тəрбиешi мiндетi. Көңілiндегiнің бəрiн айтқызып, бала-
ның өз сабасына келуiне мүмкіндiк бередi.

Бүгiнгi мектеп қатынастары баланы шартты қабылдауға 
негiзделген. Оқушы ұдайы келесiдей ескертулердi тыңдауына тура 
келедi: «Егер сен…, мен сенi сыйлаймын», «Мен сенiмен доста-
самын, бiрақ сен…». Нəтиже бір балада өзіне, төңірегiндегiлерге 
болған қате көзқарас қалыптасады. «Əй, мен осы ешкiмге де 
жақпадым-ау» деген ой оның астар санасында бекiп, мазалай-
ды. Себебiн табуға шамасы жетпейдi, ересектер ашып айтпай-
ды. Осыдан бала өзiндiк бағаны кемiтедi, өзiн-өзi жек көре бас-
тайды. Басқалар қабылдамауының салдарынан болған өзiн дiк 
жек көру – жеке тұлға үшiн өте ауыр күйзелiс. Мұндай жағ дай 
жүйкелiк сырқаттарға соқтырып, сенiмсiздiк пен шарасыз дыққа 
тап қылады. Бүгiнгi қабылданбаған бала – ертеңгi қо ғам нан 
аласталған ересек, мейiр мен қайырымдылыққа қанық  па ған, 
өзiн мəңгі айыпты деп сезiнген, мейiрiмсiз əрi «əпербақан» адам.

Баланы қабылдаудың негiзi – сүйіспеншiлiк. Егер тəрбиешiде 
осы имандылық сезiмi болмаса, ешқандай кəсiби шеберлiк 
күйгелек те қыңыр, қиын баланы қабылдата алмайды. Балаға де-
ген педагогикалық мейiр ұстамды жəне байсалды болуы қажет 
деп бiлемiз, бiрақ олардың шектерi қандай болмақ – ешкiм де 
анықтап айта алмайды. Дегенмен, анығы – баланы сүйе бiлген 
педагог қана оны ұтымды тəрбиелей алады, себебi бұл iстегi 
құралы тек ақыл емес, ол жүрек сезiмiн де ортаға салады.

Балаға болған мейiр əдiлдiк арқылы өтедi. Қандай да өтiрiк, 
келеңсiздiк бала көңілiнен таса қалмайды. Əдiлдiк пен адал-
дық – бала жанының азығы. Мұғалiм, тəрбиешi əдiлетсiздiгi 
– балаға ауыр соққы. Тəрбиешiден толықтай ақылды да 
адамгершi лiктi болуды талап ету мүмкін емес, бiрақ əдiлеттi 
болу оның та биғи да кəсiби парыз – мiндетi. 

Егер балаға қойылған талап əдiлетсiз, орынсыз жоғары не 
төмен болса, егер оны үздiксiз қаралай берсе, əлбетте, мұндай 
қатынастан балада наразылық қарсылығы өрбидi. Көрiнген 
iсi мен қадамынан күнi iлгерi қорқып, қай əрекетiнен де өзiн-
дiк қанағат таппайды. Бұл бала белсендiлiгiн байлайды, өз қате-
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лiктерi мен күйзелiстерiнен арыла алмайтын жағдайға əкеледi. 
Баланың бiр-ақ тiлегi – оны адам секiлдi қабылдап, сыйласа екен, 
бүл – буыны қатпаған жастың өмiр арқауы. Қабылдау талап қоя 
бiлу мен принципшілдікке негiзделедi. Ал бұлардың iске асуы 
ұнамды қатынас пен ниеттi жəрдем жағдайларына тəуелдi. 

Толық əрi қалтқысыз қабылдау бала күйзелiсiн бəсеңдетедi, 
соңынан бiржола одан құтқарады, тəрбиеленушiнің өз болмысын 
шынайлылықпен тiктеп, барынша көрсете алуына, өзiн-өзi рет-
теуге қажет еркiндiгiн пайдалануға мүмкіндiк бередi. Өкi  нiшке 
орай, тəрбиеленушiге деген мұндай қатынас көптеген педа гог-
тар санасында орнықпай жатыр, себебi бiз «баланың тəрбиесiн 
басқармаса, болмайды» деген ережеге қатып, таңылғанбыз.

Əлбетте, бiр оқиғаға болған тəрбиешi мен тəриеленушiнің 
көзқарасы əрқилы, себебi екеуiнің арасында орасан жас жəне 
тəжiрибе айырмашылықтары жатыр. Сондықтан тəрбиешi қандай 
да бала қылығына деген пiкiрiн шыдамдылықпен түсiндiре бi-
луi орынды. Сонда ғана тəрбиеленушi өз тəрбиешiсiнің тала-
бын орынды түсiнедi, оның өмiрлiк қажеттiк екенiн ұғынады. 
Көзқарастар айырмашылығы тəрбиешi мен тəрбиелену шiнi 
қан дай да мiнез бiтiстерiн саналы байыптау қажеттiгiн түсi-
нуге жетелейдi. Осындай түсiнiмнен бала алдағы iс-əрекеттің 
мəнiн жете ойланып, оны қабылдайды, кейiн сол əрекеттi дұрыс 
бағытта орындауда ат салысады.

Тəрбиешi өз шəкiртiн сүйiп, қабылдайтынын нақты көрсетуi 
қажет пе? Бұдан бала оның «басына шығып, мойнына отырып» 
алмай ма? Əлбетте, мұндай қауiп бар. Бiрақ ағайынгершiлiк 
(панибратство) пен үлкендi елемеу шынайы сүйіспеншiлiк 
пен сый-құрмет болмаған жерде, арадағы қандай да жалғандық-

тан болады. Мейiрлi тəрбиешi, əке мен шешесi құсап, өз шəкiр-
тiн орынды жерiнде достық пиғылмен «сiлкiлеп» алғаны да 
жөн. Бұл тек ортадағы үйiршеңдiктi нығайта түседi. Мұн дай 
ескертпенi дұрыс түсiніңiз. Əмiршiл педагогикада балаға бұ лай 
ықпал жасау – үлкен қылмыс. Қисынсыз көзқарас: тəр бие шi ба-
ланы «тəрбиелеймiн» деп қандай да билiк жүргізуге құ   қы лы, 
ал өз досыңды кiшкене «құлағынан тартып» орнына кел  тiрiп 
қою – педагогикалық кiнə. Егер бала ересектердің өзiн то лық 



349

сүйетiнiне, сыйлайтынына сенсе, атаның жұмсақ шапалағы, дос 
тəр биешiсiнің жеңiл шымшуы оған ешқандай зиян келтiрмейдi.

Болашақ тəрбиешiлердi сақтандыратын жайт – ешнəрсе өз-
дiгiнен келмейдi, бəрiне де бiз араласуымыз қажет, сонда ғана 
бала жəне онымен қатынас ұнамды өзгерiске түседi. Топтар, 
сыныптар ауысады, балалар, ата-аналар, жағдай, теория-лар, 
əкiмшiлiк, елдегi жағдай өзгередi – дүниеде қатып қалған еш нəр-
се жоқ. Осыдан əр уақыт өзіңiзге өзіңiз назар қойып, төмен-
дегi сұрақтарға жауап iздеудi əдетке айналдырыңыз:

1. Тəрбиеленушiлерiм менi қалай бағалайды?
2. Менің сүйіспеншiлiгiмдi олар сезе ме?
3. Маған шəкiрттерiм сене ме?
4. Оларды түсiнетiнiм жөнiнде ойлана ма?
5. Менің өздерiнің досы ретiнде тануына негiз бар ма?
6. Əдiлмiн бе?
7. Менің оларға болған қатынасым ұнай ма?
8. Олардың да мендей болып тiлдесiп, қатынасқанын қалар 

ма едiм?
9. Оларды тəрбиелегенiмдей етiп, менi де тəрбиелегендi қалар 

ма едiм?
10. Қандай тақырыптар жөнiнде олармен əңгіме жүргізе ал-

маймын? Не себептi?
11.  Менің оларды түсiнiп, қабылдағанымды сезiне ме? 
12. Олар күйзелiсi неден?
13. Олар толғаныстарының мəнiн мен түсiне бiлемiн бе?
Ал ендi алдыңыздағы баланы болмысымен қабыл дауға 

қаншалықты дайын екендiгіңiздi тексерiп бiр көріңiзшi. Ба-
ланы қабылдаймын десеңiз – белгiлеңiз:

– баланы көрiнген қылық жасауға құқылы екенiн мойындай-
мын;

– балаға өз болмысына сай қылық көрсетуге рұқсат беремiн;
– оның барша сезiм, ой, толғаныстарын сыйлаймын;
– оны тыңдап, түсiнуге əрi жақсы көруге дайынмын;
–  өз шынайлылығыма ақау келтiрмей, қай жағдай да ба-

ланы қолдауды дұрыс деп бiлемiн;
– балалар мен үлкендердің дүниенi бағалауы əрқилы дегенге 

келiсемiн;
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– балаларды қажеттi түсiнiмге келтiрiп, өз ой, пiкiрлерiмдi 
олармен бөлiсуге дайынмын;

– тəрбиеленушi бағыт-бағдарын, көзқарасын құрметтеймiн;
– балалардың күш-қуаты мен мүмкіндiктерiне сенемiн,
– жаңалықтар мен озат тəжiрибе топтауға əрқашан құш тар мын.
Сонымен, бала болмысын қабылдау дегенiмiз – бұл оның 

өзіне, ойына, сезiмiне, толғаныстары мен қылықтарына сый-құр-
мет. Балаға құнды болғанның бəрiн сыйлай отырып, тəрбиешi 
шə кiртiне өз сүйіспеншiлiгi мен мейiрiн танытады, оны бағалай 
бiле дi. Бұл əруақытта тəрбиенің нəтижелi болуының кепiлi.

Гуманист-педагог ұстанатын ережелер

Тұлғалық бағытта тəрбиелеудің арнайы əдістерi, ұйымдасу 
формалары бар ма? Əрине, жоқ. Гуманист-тəрбиешi бұрын-
нан қалыптасқан, өзiмiзге белгiлi дəстүрлi педагогика тұжы-
рымдарын пайдаланады. Бiрақ олардың бəрi жаңарған тəрбие 
мақсаттары мен міндеттерiне орайластырылып, өзгерiске кел-
тiрiледi, қайта түзеледi. Бастысы – тəрбие үдерiсiнің əдістерi 
мен формалары жаңа бағыт-бағдарға сəйкестендiрiледi. Мы-
салы, тəрбиенің жалпы əдісi – сендiру мен дағдыландыру. Бұл 
əдістердi педагогтар өз көзқарасына сай əртүрлі қолданымға са-
лады. Қатар басқарым талаптары – əмiршiл педагогтар сендiрудi 
тiкелей күштеумен қолданады, олар үшiн қойылатын талап тың 
анық та бұлжымас болуы басты шарт. Ал гуманистiк педаго-
гикада сол сендiру тəрбиеленушi ерекшелiктерi мен жағдайды 
сезiнуден бiршама жұмсарта қолданылады, яғни жақсы 
формаға келтiрiледi. Бала ниеттерi, қажеттерi мен қызығуларын 
қамтамасыз етуге бағдарланады.

Тəрбиенің ұйымдасу формалары да бағыт-бағдар таңдауына 
байланысты келедi. Сондай формалардың жалпыланған түрі – 
тəрбиелiк iстер. Ал ол iстердің қатал басқарым тараптарлары-
ның формалды науқандық шараларына айналып кетуi не тəр-
биешi араласқан балалардың қызықты да тартымды мерекелiк 
ойын-сабақ сипатын алуы оқу-тəрбие бағыт-бағдары мен ұйым-
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дасу жолына тəуелдi. Сонымен, дəстүрлi тəрбие мен тұлғалық 
тəрбие, негiзiнен, сол байырғы формаларға сүйенгенiмен, өза ра 
ажыралып тұрады: тұлғалық бағыттағы тəрбие iштей еркiн, өзiн 
жəне басқаларды құрмет тұтатын, белсендi адам қалыптасты -
руға бағышталады. Осыдан əдістер мен формалар көздеген мақ  сат-
қа мүмкіндiгiнше тез жеткiзетiндей бағытта таңдалып, iрiктеледi.

Тəрбие əдістерi мен формаларын гуманистiк арнаға кел тiру 
үшiн əрбiр тəрбиешi тұлғалық бағыттағы педагогика тəжiри-
бесi жинақтаған келесiдей ережелердi ұстанғаны жөн: 

– гуманистiк тəрбие бағытына қайшы келетiн дəстүрлi 
əдіс, форма құрал-шараларын ұдайы жаңарған талаптарға 
сəй  кес реттеп, өзгерте қолдануымыз қажет. Себебi олар-
дың бəрi педагогикалық құндылық болғанымен, басқа 
əлеуметтiк-экономикалық жағдайларда қалыптасқан;

– тұлға болмысын аяқ асты етiп, оның намысына нұқсан 
келтiретiн жазалау əдістерiнен түбегейлi арылу;

– тəрбиеленушi денсаулығы мен психикасына зиян келтiр-
мейтiн оқу-тəрбие əдістерi мен формаларын ғана таңдау;

– оқушылардың өз мiндеттерiн адал орындауға болған 
ұмтылысын қолдап-қуаттау;

– тəрбиеленушiнің келеңсiз қылықтарын принципті де қа-
тал талдап, оған мұндай əрекеттердің орынсыз екенiн 
тiлектестiк жəне шыдамдылықпен түсiндiру;

– тəрбиеленушiге жiберген қателiктерiн аңдауға көмек-
тесiп, жұмысында орын алған олқылықтарды шыдаммен 
дəйiктi ұғындыру;

– баланың көңіл-күй қалпының жайлы болуын қамтама-
сыз ету;

– оқушыда ұнамды өзiндiк бағалау, өзіне деген сенiм мен 
жеке басының қадiрiн сезу қабiлетiн қалыптастыру;

– талаптарды үздiксiз бiртiндеп күрделендiрiп отыру, же-
тiскен нəтижелердi бекiту;

– қажеттi бағытта тұлға əрекеттерiнің белсендiлiгiн көте-
руге ат салысу;

– баланы сүйе де құрметпен қабылдай отырып, тəртiп талап 
етудi ұмытпау;
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– бала толғаныстары мен қызығуларына баса көктеп арала-
спай, əдептiлiкпен əрi үйлесiмдi жөн-жосық берiп бару;

– өз кемшiлiктерің мен жетiстiктеріңдi пайымдай бiлiп, 
бас қа тəрбиесiнде ұнамды болған басылымдық тарды ға на 
пайдалану. Балаға үлгi-өрнек екеніңiздi ұмытпай, əр қа-
дамыңызды қадағалап барыңыз;

– тəрбие үдерiсiнің əр сəтi қалай жүріп жатқанын бiлiп 
бару үшiн өз шəкiрттеріңдi қырағылықпен бақыла;

– өз шəкiртіңнің əртүрлі табысына қуана бiл;
– балаға өз болмысын тiктеп, танытуға мүмкіндiк бер;
– балаға қандай талап қоятыныңды жəне одан не күтеріңдi 

үздiксiз ескерiп отыр;
– тəрбиеленушi қалпы мен көңіл-күйiн ескерiп бар. Зауқы 

болмаса, көңілiн көтерудің жолын iзде. Шектен тыс шашы-
лып бара жатса, ыйым сал;

– баланы үлкен зейiндiлiкпен тыңда. Сол мезеттегi 
жұмыстарыңды қоя тұрсаң да, зияны болмас;

– тəрбие үдерісін таңдалған ұзақты мұрат бағытынан 
шығармау;

– тəрбиеленушiмен əңгімелесуден лəззат алу;
– тəрбиеленушiмен оның қалауына сай əңгімелесу;
– гуманистiк тəрбие бағытын бала өсiп жатқан отбасында да-

мыту;
– қылықты кiнəла, бiрақ тұлғаны сыйлаудан жазба;
Тəрбиешiге жат əрекеттер:
– бала намысын таптап оны келеке қылу;
– баланың мiнез кемшiлiгiн бетiне басу;
– баланың тəн-дене кемшiлiктерiне мəн берiп, мазақ ету; 
– қойылған талаптарды бала еркiндiгiн байлап, қалты қсыз 

орындату;
– бала дербестiгiне шек қою;
– баланы басқа қатарларымен салыстыра, кемсiту;
– бала түсiнiмiне жат сөздердi пайдаланып, нұсқау, кеңес 

беру;
– бала дəйiктемелерiн қай жағдай да жоққа шығару;
– қай жағдайда да балалар тобын орынсыз айыптау;
– көңіл қошы жоқ баланы əңгімеге тартып, əурелеу;
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– баланың өзi мен өзi болу құқына шектеу;
– көзделген өзгерiстер дер кезiнде əрi жылдам болмаға ны-

на күйзелiп, күйбеңге салыну;
– баланың еленбес кемшiлiктерiн терiп, намыс, ар жөнiнде 

жалпы қорытынды жасау. 
Тəрбиешi-гуманист болу бiр сəттiк iс емес. Ол үшiн əр тұлға 

өз мүмкіншiлiктерiн түсiнiп, арнайы дайындық көруi қажет. Бұл 
үшiн əйгiлi американ педагог-гуманистi К.Роджерс өрнекте ген 
сұрақтарға жауап берiп көріңiз. Сонымен:

Өсiп, дамудағы тұлғаның жан дүниесiне араласуды өзіңе 
дұрыс деп есептер ме едің? Сот емессің, сыншы емессің – бала 
жанына енiп, оны жөнiмен бағалау қолыңнан келе ме?

Жастарға шын көңіліңдi ашық айта алар ма едің? Жастармен 
болған топтық қарқынды қатынастарда өз болмысыңда айныт-
пай сақтау мүмкіндiгің бар ма?

Əр тұлғаның қызықсыну аймағын аша бiлер ме едің? Немен 
бiтерiне тəуелсiз оның дамуына мүмкіндiк берер ме едің?

Əр адамның ең жоғары құндылығы – өзiн жəне қоршаған 
дүниенi тануға болған ықыласын сақтап қалуда жастарға 
көмектесу қолыңнан келе ме?

Жастар үшiн адамдарды, еңбек тəжiрибесiн, кiтап жəне 
бас қа қызығу оятатын дерек көздерiн тануға жағдай жасауда 
шығармашыл көмек беру қолыңнан келе ме?

Шығармашыл оқу мен еңбекке сабақтас жүретін қисынсыз 
жəне тосын ой, пiкiрлердi қабылдап, қолдар ма едің? Өз шə-
кiрттеріңнің қалыптан тыс ойларын қабылдауға дайынбысың?

Өз тəрбиеленушiлеріңе идеяға өткен сезiмдерiмен не сезiм ге 
ауысқан идеяларымен бiрiгiмдi тұтас тұлға болып қалыпта-
суына жəрдем бере аласың ба?

«Егер кiмде – кiм осы сұрақтардың көпшiлiгiне, құдай оңдап, 
«ия» деп жауап бере алса, онда ол өз оқушыларының өмiрi мен 
тiршiлiгiн жеңiлдетiп, жастардың көптеген мүмкіндiктерiнің 
дамуына көмек бере алады», – деп қорытындылайды К. Роджерс.

Сонымен, тұлғалық бағытты тəрбиенi арнайы дайындалған 
iзгi жанды тəрбиешi ғана орындай алады. Ондай адам тұғырлы 
принциптердi қару етiп, ненің мүмкін, ненің болмайтынын жақсы 
бiлiп алуы мiндеттi.



354

Өзіңiздi тексеріңiз

1. Нелiктен өткен дəуiрдің дəстүрлi тəрбиесiнде болған тұлға 
жаңа заман талаптарына сай келе бермейдi?

2. Тəрбие бағытына қандай өзгерiстер енгенi жөн?
3. Жеке тұлғаға бағытталған тəрбиенің дəстүрлi тəрбиеден 

айырмашылығы неде?
4. Тұлғалық тəрбие дəрiптейтiн құндылықтар мен рухани 

дүние құрамы қандай?
5 Гуманистiк педагогиканы мектеп тұрмысына ендiруге 

кедергi жəйттер қандай?
6. Баланы түсiну деген не?
7. Нелiктен баланы тұтастай танып, қабылдау қажет?
8. Тұлғалық қасиеттердің ең маңыздысын атап, сипаттаңыз.
9. «Тəрбиешiнің мүдделi қатынасы» дегендi қалай түсiнесiз?
10. Бала беделiн ұлықтау деген не?
11. Бала беделi нелерден құралады?
12. Тəрбиедегi демократизм қай деңгейде болуы қажет?
13. Өзiндiк баға мен бақылаудың (саморефлексия) нəтижесi не 

жəне ол қалай орындалады?
14. Баланы танып, бiлу, тұлға ретiнде қабылдау үшiн қажет… 

(жалғастырыңыз).
15. Гуманистiк тəрбиенің ерекше əдістерi бар ма?
16. Гуманист-мұғалiм ұстануы қажет ережелердi атаңыз.
17. Тұлғалық тəрбиеде не нəрселерден аулақ болған жөн?
18. Тұлғалық тəрбиенің мектеп тəжiрибесiне ену болашағы 

жөнiнде не пiкiр айтар едіңiз?



355

13-ТАРАУ

БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕГI НАҚТАМА
(ДИАГНОСТИКА)

Жоспар:

Нақтама мəнi мен мазмұны
Бақылауды iзгiлендiру

Оқу нəтижелерiн бағалау
Баға қою

Жетiстiктердi тестiлеу
Тəрбиелiлік нақтамалау

Тiрек-конспект сөздік

Нақтама – оқу-тəрбие үдерiсiнің желiсi мен нəтижесi 
жөнiндегi ақпараттарды алу үшiн қолданылатын тəсiл.

Нақтама мiндеттерi: 1) оқушылар дамуының барысы мен 
нəтижесiн (оқушының бiлiмге дайындығы, психикалық жетiлу 
деңгейi, бiлiм жолында iлгерiлеу қарқыны) талдау; 2) оқу үдерісi 
мен оның нəтижесiн (сауат көлемi мен тереңдiгi, игерiлгендi 
қолдану ептiлiгi, ойлау деңгейi, шығармашыл iс-əрекетке қабiлетi 
ж.т.б.) талдау; 3) тəрбие үдерісi мен ондағы жетiстiктерге тал-
дау (тəрбиелiк деңгейi, адамгершiлiк сенiм-наным тереңдiгi мен 
қуаты, адамилық мiнез қалыптары) салу.

Нақтама мақсаты – оқу тəрбие жұмыстарын, олардың 
өнiмдiлiк нəти жесiмен байланыстарын дер мезгiлiнде анықтау, 
бағалау жəне талдау.

Бақылауға қойылатын талаптар: шынайылылық; жекелiк; 
тұрақты қайталану; жəриялылық; жан-жақтылық; жiктеулi болу; 
көптүрлілiк; əдеп ескеру (этичность).
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Бастауыш мектептегi бақылау түрлері: оқушы жұмысын 
көзден өткiзу (наблюдение); жекеленген ауызша сұрақ қою; сы-
ныптық (фронтальный) сұрақ қою; топтық сұрақ қою; жазба 
бақылау; тығыздалған (уплотненный), аралас сұрақ қою; тестiк 
бақылау, бағдарламаластырылған бақылау; iс-əрекетке (практи-
ческий) бақылау; өзiндiк бақылау.

Бағалау (оценивание) – үдеріс.
Баға (оценка) – нəтиже.
Баға (отметка) – сан, шартты белгi.
Бағалау жүйесiндегi бiрiздiлiк – 1) алғашқы деңгей тал-

дау;  2) ағымдағы тексерiс; 3) қайталау тексерiсi; 4) бүтiн бө-
лiм, көлемдi тақырыптар бойынша мерзiмдi (периодическая) 
тексерiс; 5) қо рытынды тексерiс.

Бақылау нысаны: Əкiмшiл (авторитар) педагогикада – 
оқушы еңбегi; гуманистiк педагогикада – мұғалiм мен оқушының 
бiрлiктi еңбегi, жалпы нəтиже.

Нақтама талдауында оқу нəтижесi – 1) нəтижеге жету тəсiл-
дерiмен; 2) жоғары бiлiмдiлiктің қалыптасу бағыттары жəне 
желiсiмен бiрiктiре қарастырылады.

Нақтама əрекеттерiнің құрамы: бақылау; тексерiс; баға-
лау; деректер топтау; талдау; қозғалыс желiсiн (динамика) 
анықтау; пайымдаулар (рассуждение); алдағы даму бағытын бол-
жастыру (прогнозирование).

Нақтама принциптерi – шынайылылық (объективность); – 
жүйелiлiк; – көрнекiлiк.

Бақылау (контроль) – бiлiм, ептiлiктердi анықтау, өлшемге 
келтiру (измерение) жəне бағалау.

Тексерiс (проверка) – анықтау жəне өлшемге келтiру.
Бақылаудың негiзгi дидактикалық қызметтерi –1) оқушы 

мен мұғалiм арасындағы керi байланысты қамтамасыз ету; 2) оқу 
материалының игерiлу дəрежесi жөнiндегi мəлiметтердi мұғалiм 
қолына жеткiзу; 3) оқудағы кемшiлiктер мен олқылықтарды дер 
кезiнде анықтап беру.

Бақылаудың жалпы мiндеттерi: тексерiс назарында ұс тау; 
оқу-үйренуге ықпал жасау; тəрбиелеу; дамыту; ынталандыру.

Тест – сынау, тексерiс.
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Жетiстiктер тестi – оқу мазмұнының игерiлу деңгейiн 
анықтауға арналған тапсырмалар.

Тест түрлері: а) ой-өрiс, ақыл деңгейiн анықтау; б) арнайы 
қабiлеттердi ашу; в) сауат деңгейiн, үлгерiмiн, тəрбиелiлiгiн, же-
тiс тiктер дəрежесiн бiлу; г) кейбiр психикалық сапаларды (ес, 
ойлау, мiнез, ж.т.б.) айқындау; д) жалпыадамзаттық, iзгiлiк, 
əлеуметтiк ж.т.б. қасиеттердің қалыптасу барысын бағамдау.

Тəрбиелiк жағдаяттар (ситуации) – қажеттi сапа-қасиеттердi 
қалыптастыруға арналған табиғи не қолдан жасалған жағдайлар.

«Жетiскен нəтиженің өзi баланы  
жұмысты жалғастырып, бұрынғыдан 
да жаңа əрi күрделi iс-əркетке кiрiсуге 
ынталандырады; ал мұндай табиғи 
ықылас-ниеттi мақтау не мадақтау, 
марапаттаумен күшейтiп жатудың 

тiптi де қажетi жоқ – қапелiмде бала-
ны алған бағытынан тайдырып алуы-

мыз мүмкін».
  

Л.Ф. Лесгафт
 

Нақтама мəнi мен мазмұны

Əр оқу жəне тəрбие кезеңi аяқталғаннан соң ол қалай өттi, 
қандай нəтижелер бердi, қаншалықты бұл үдеріс тиiмдi болды, 
ненi бiткен, ал қайсысын қайта жетiлдiру қажет екенiн бiлiп 
алуға мiндеттiмiз. Мұны анықтап, бiлуде нақтама жəрдемi аса 
маңызды. Нақтама дегенiмiз – бұл оқу-тəрбие үдерiсiнің ба-
рысы мен нəтижесi жөнiнде ақпарат алудың жалпы тəсiлдерi. 
Мектептегi нақтама мiндеттерi: 
– оқушының даму үдерісi мен нəтижесiне талдау беру (мек-

теп оқуына дайындығы, психикалық пiсiп жетiлуi мен сана-
сезiм жетiстiктерi деңгейi ж.т.б.);
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– оқу үдерісi мен нəтижелерiне талдау салу (сауаттану көлемi 
мен тереңдiгi, игерiлген бiлiм, дағдыларды қолдана бiлуi, 
негiзгi ойлау тəсiлдерiнің қалыптасу деңгейi, шығармашыл 
iс-əрекет жолдарын пайдалана бiлуi ж.т.б.);

– тəрбие үдерісi мен жетiстiктерiне талдау беру (тəрбиелiк 
деңгейi, адамгершiлiк сенiм-нанымдар тереңдiгi мен қуаты, 
адамгершiлiк мiнез-құлық бiтiстерiнің қалыптасу деңгейi 
ж.т.б.).

Нелiктен бүгiнгi таңда бақылаудан гөрi нақтама педаго ги калық 
қауым əңгімесiне көбiрек арқау бола бастады. Дəстүрлi бақылау 
əдістерiн қайта қарастырудың себебi неде? Мұның бəрi оқу-
тəрбие үдерісінің гуманизациялық мəнiнің арта түсуiмен бай-
ланысты болып отыр. Егер əкiмшiл педагогика жағдайларында 
талдау, бақылау жəне бағалау нысаны оқушы еңбегi болса, жа-
ңарған оқу-тəрбие жағдайларында мұғалiм мен оқушының 
бiрлiктi еңбегi, оның жалпы нəтижесi талдауға алынатын 
болды. Осыдан, ендi байырғы бақылау əдістерiн қолдану мүмкін 
емес: оқушысына қойған «екiсiн» педагог өзіне оңайлықпен қоя 
салмайды. Ортақ табысты көздеген мұғалiм мен оқушыға ендi 
тек нəтиже туралы ғана дерек қажет емес, олар жоспарланған 
көрсеткiштердің нелiктен орындалмай қалғанын бiлгiсi келедi. 

Болған iстi қарапайым «жақсы» не «жаман» деумен бағалап, 
оның мəнiне жету мүмкін емес. Жаманның «жаман» екенi дау ту-
дырмайды. Ал жақсы болу үшiн не жəне қалай iстеу керек? Мұ-
ның жауабы – нақтама. Бақылау да, бағалау да қойылған сұраққа 
жауап бере алмайды.

Нақтама нəтиженi үдерiстің өзiмен бiрге талдайды: 
оқушы еңбегi мұғалiм еңбегiнен ажыралмас, оқушының бiлiм, 
ептiлiктi игеру үдерісi оның мүмкіндiктерi, қабiлеттерi жəне 
бейiмдiлiктерiмен бiрге қарастырылады. Педагогтың да iс-
қызмет үдерісi оның мүмкіндiктерi мен жағдайларына орай 
талда нады. Бақылауда бала еркi мойындалмайды, яғни ол үшiн 
баланың қалау не қаламауы роль ойнамайды. Ал нақтама да 
оқушы ықылас-ниетi аса маңызды себеп, егер осы психологиялық 
фактор болмаса, оны қандай да жолмен пайда етiп, оқу-тəрбие 
жұмысының нəтижелiлiгiне арқау еткен тиiмдi.
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Дəйек. Бақылау нəтижесiнде 3-сынып оқушысының барша 
тап сырмаларды дұрыс орындағаны белгiлi болды. Мұғалiм «5» 
қойып, мақтауын жеткiздi. Үдерiстің де, нəтиженің де ақауы жоқ. 
Бiрақ оқушының «5» бағасының төркiнi оның жоғары жетiл-
ген сана-сезiмiнен, ақыл-парасатынан емес, тек жад (ес) ептiлi-
гiнен екенiн – нақтама ғана анықтайды. Бұл саладағы қызмет 
ұланғайыр. Мұғалiм ендi оқушының байқалған олқылықта рын 
орнына келтiрiп, оның оқу жұмысын қалайынша ұйымдастыру 
қажет екенiн оңай аңғарады.

Байқағанымыздай, дəстүрлi бiлiм, ептiлiктердi тексеруге қар-
а ғанда нақтама мəнi мен маңызы кең де тереңдеу. Тексеруде 
нəтиже баяндалады, ол жөнiнде түсiнiк берiлмейдi. Ал нақтама 
нəти желердi оларға қол жеткiзу жолдары жəне тəсiлдерiмен 
бiрге қарастырып, өнiм алудың бағдар-бағыты жəне əрекет 
желiсiн анықтайды. Нақтама құрамы: бақылау, тексеру, бағалау, 
статистикалық деректер жинау, оларды талдау, болашақ даму 
желiсiн, бағыт-бағдарын болжастыру.

Нақтамада көптеген əдістер мен əдістемелер қолданылады. 
Дəстүрлi бақылау, тексеру, бағалау, бiлiм жəне ептiлiктерiн еске-
ру əдістерiмен қатар оқушылардың сауат жəне тəрбиелiк дең-
гейiн тестiлеу, балалардың үмiт күттiргендей оқу мүмкіндiктерiн 
зерттеу, жеке жəне тұлғалық бағыттағы оқу-тəрбие үдерісін жо-
балау. Бүгiнгi таңдағы нақтама əдістерi мен əдістемелерi бiрiгiмi 
оқушыны (сыныпты) педагогикалық қатынастар жүйесiнен бiрде 
ажыратпай толыққанды зерттеу мүмкіндiктерiне ие.

Бақылаудың дəстүрлi əдістерiн нақтама гуманисттiк мақ-
саттарға ойыстырып, жаңарған мектептiк қатынастар арнасына 
келтiредi. Əлбетте, мектеп əзiрше бақылаудан қол жаза алмай-
ды, бiрақ оны шəкiрттердi үздiктер не орташалар тобына бөлу 
үшiн ғана қолданбай, ең алдымен балалардың оқу мүмкіндiктерiн 
ашу мақсатында пайдаланады. Мүмкін, жақын болашақта ба-
стауыш сынып оқушысының күнделiгi не дəптерiнде санамыз-
да қалыптасқан «2» не «3» бағаларының орнына «Балаңыздың 
математикадан мүмкіндiгi жартылай ашылған», «Ана тiлден 
балыңыздың бiлiктiлiгi орасан, бiрақ, толық ашылмаған» секiлдi 
мұғалiмнің ескертпе жазулары түсер деп үмiттiмiз. Көп жағ-
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дайда бала өмiрiне керi ықпалды баға ақыры жоғалуы тиiс. 
Педагогикалық еңбек шеберлерiнің көпшiлiгi өз тəжiрибесiнде 
сандық бағадан арылудың жолдарын iс-жүзiнде көрсетуде.

Бiлiм, ептiлiк жəне iс-əрекет тəсiлдерiн бақылау мен бағалау 
мiндеттерi ғана өзгерiп қалмастан, олардың оқушы сана, сезiмi, 
мiнез-құлығына болған ықпалы да бұрынғыдан өзгеше бол-
мақ. Бiрақ сіңiрлi əмiршiл-əкiмшiл педагогика оқушыға жəрдем 
беруге бiрде қайыл болмай, одан гөрi баланы қатал бақылау 
тезiне салуға құштар-ақ.

Тұлғалық бағыттағы оқу-тəрбие үдерiсiндегi нəтиже тiкелей 
əрi толығымен нақтамалық қорытындылар дəлелдiгiне жəне 
дер мезеттiгiне тəуелдi. Осыдан да бүгiнгi таңдағы мұғалiм нақ -
тамалық əдістемелердi тыңғылықты игерiп, мектептегi нақ тама-
лық қызметтi тiктеп, оны жетiлдiруде белсендiлiк та ны туы заман 
талабынан болып отыр. Бұл мұғалiмнің алғашқы қа да м   дарында 
атқаратын iстерi – гуманистiк идеяларды көп шi лiкке уағыздау, 
жеке тұлғаға бағытталған оқу-тəрбие үде рісін ұйымдастыру, 
əрiптестерiн нақтамалық əдістер жəне əдісте мелермен, соны-
мен бiрге бұл салада жинақталған қоры тын дыларды балалар 
тəрбиесiн жақсылау үшiн пайдалану жолдарымен таныстырып, 
бөлiсу. Уақыт өтуiмен, мұғалiмдердің көп  шiлiгi гуманистiк 
идеяларды толық қабылдаған шақта мектеп нақтамасы жал-
пы мiндеттердi орындап, əр оқушы тəр биесi жөнiнде алынған 
ақпараттарды оның қабiлеттерi, бейiмдiлiк терi жəн дарынын 
дамыту үшiн жағдайлар жасау мақсатында жүйе лестiрiп, дер 
мезгiлiнде пайдалануға көрсетпелер берiп отырады.

 
Бақылауды iзгiлендiру

Ажыратып алайық: нақтама – жалпы бағыт, ал нақтама лау 
– тəжірибелік оқу-тəрбие iсiнің үдерістік құрылымды бөлiгi. 
Сауат тану жəне тəрбиелену, яғни қол жеткен нəтижелердi 
нақ та ма лау жəне үдерiстiң өзiндiк сапалары – сауаттылық пен 
тəр  биелiк тi нақтамалау – екi түрлі мақсатта орындалады. Ал 
нақ тамалау дың жалпы мақсаты – оқу-тəрбие үдерісін оның 
өнi мдiлiгiмен бiрге талдауға салып, дер мезгiлiнде анықтау 
жə не бағалау.
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Оқушылардың бiлiм, ептiлiктерiн бақылау, бағалау нақтама-
лаудың қажеттi құрамды бөлiктерi ретiнде iске қосылады. Бұлар 
педагогикалық технологияның ежелден танылған бiрлiктерi. 
Өркениет ықпалымен пайда болған олар мектеп дамуымен бiрге 
үздiксiз жетiлiп келедi. Солай болса да, осы күнге дейiн баға, 
бағалау мəнi жөнiндегi пiкiр тартыстары бiрде толастаған емес. 
Өз заманында бағалау формаларын сынға алған К.Д.Ушинс-
кий болды. Олардың кемшiлiктерiн сипаттай отырып,ғұлама 
педагог ең алдымен қолданымдағы тəсiлдердің баланың ақыл-
ой қызметiне тұсау болатынын баса айтқан. Əдетте, мұғалiм бiр 
не бiрнеше оқушыға ғана сұрақ қою мүмкіндiгi бар, ал қалған 
оқушылар бұл уақытта қандай да мiндеттен азат. Ендiгiде өзіне 
төнер сұрақты күнi iлгерi абыржып күтiп, уақытын босқа өткi-
зедi. Ал, мұндай жағдайда оқушының əуесқойлық пен ынта-
ықылас танытуға мұршасы да жоқ.

Өткен дəуiрлерде мектептiк бақылауды өзгерту ниетiмен 
қолға алынған шаралар ешқандай нəтиже бермедi, себебi бар-
ша жаңғыртулар жалғыз-ақ сұрақ төңірегiнде топтасып – мек-
тепте баға қажет пе не онсыз да жасау мүмкін бе деген жадағай 
мəселедан ары аса алмайды. 1918 жылы мамыр айында Халық 
комиссариатының «Бағаны жою» қаулысымен баға да, емти-
хандар да жоқ етiлiп, олар орнына үлгерiмдi бақылау мен оны 
есепке алудың қарапайымдастырылған формалары енгiзiлдi. 
Осы мақсатпен арнайы ескеру дəптерлерi қолданымға келiп, 
үздiк не төмен оқушылардың аттары «қызыл» не «қара» 
тақталарға тiркелiнетiн болды, мектепте «социалистiк жары-
стар» қанат жайды. Бiрақ бағасыз (сонымен бiрге – бақылаусыз) 
оқудан қандай нəтиже болсын. Сол жылдары кең таралған «бiлiм 
игеру қуанышы», «бiлiмге болған табиғи ұмтылыс» деп аталған 
П.Н.Блонский теориялары балалардың оқу iстерiне болған 
ықылас-ынтасына тiрек бола алмады. 

Бақылаусыз оқу мүмкін бе? Эксперимент: оқушылардың 
үш тобы қосу тестiн орындады. Бiр топ бал жұмыс барысында 
қолдау-қуаттау алып отырды. Екiншi топтың көрген – бiлгенi –
ұялту, кемсiту, ал үшiншi топтағы балалар өз бетiне жiберiлдi. 
Нəтиже көрсеткендей, табысты оқу iсi мақтау-мадақ болған жер-
де. Бақылаусыз қалғандары ең төмен нəтиже бердi. 
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Егер бақылау мен тексеру дұрыс орындалса:
– əр оқушының бiлiм, ептiлiктерi анық көрiнедi;
– оқушылардың бiлiмдерi мен ептiлiктерiндегi қателiктер 

өз уақытында анықталады;
– оқу материалы кей бөлiктерiнің төмен игерiлу себептерi 

ашылады;
– игерiлген материал дұрыс қайталанады əрi жүйеленедi;
– жаңа материалды игеруге дайындық деңгейi нақты анық-

талады;
– ұзақ уақыт əрi жалықпай еңбектену ептiлiктерi қалып-

тасады;
– өзiндiк бақылау мен өзiндiк тексеру тəсiлдерi орынды 

игерiледi;
– оқушылар жауапкершiлiкке ынталы келедi;
– бəсекелесу дағдылары дамиды.
Мектеп өмiрiн демократияластыру мен гуманизациялау бi-

лiм мен ептiлiктердi бағаламау не бақыламау емес, керiсiнше, 
оқушыны еңбектенуге ескiшiлдiктен қалған тек бағамен мəж-
бүрлеуден арылу. Оқу еңбегiне ынталандырудың жаңа жол-
дарын iздестiру, оқу мен тəрбиеде ендi ғана өз ықпалына ие 
болып келе жатқан жеке бас пайдасы принципi өзгеше бағыт-
бағдарларға бастама бередi. Нақтамалау жүйесiнде баға ынта-
ландырушы қару ретiнде жаңа сипат-сапа алады. Нақтамалау 
нəтижелерi тұлғаның өзiндiк болмысын ажырата тануға себiн 
тигiзедi, ал бұл қоғамның нарықтық бəсеке жағдайында аса 
маңызды қозғаушы күш болатыны белгiлi. Ерiктi оқу (ерiктi 
бақылау) принципiмен толыға түскен баға бұрын оқушыларды 
көбiне тұздықты, зорлап оқыту құралы болса, ендi ол өркениеттi 
қоғам адамның бедел көрсеткiшi – жеке рейтингiн анықтаудың 
тиiмдi тəсiлiне айналып отыр. 

Бақылауға қойылатын талаптар: шынайлылық; даралық; 
тұрақты қайталап бару; жариялылық; жан-жақты тексеру; 
жiктемелiлiк, форма көп түрлілiгi; əдептiлiгi.

Қазіргі заман бастауыш мектебiнде қолданылып жүрген 
бақылау түрлері, əдістерi мен формалары:
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– оқушылар жұмысын бақылау;
– ауызекi жеке сұрақ;
– бүкiл сыныпқа (фронталь) сұрақ қою;
– сынып оқушыларын топқа бөлiп сұрау;
– жазба бақылау жұмысы;
– аралас (тығыздалған) бақылау;
– тестiк бақылау;
– бағдарламаластырылған бақылау;
– тəжірибелік бақылау;
– өзiндiк бақылау.
Бұлардың бəрi үдеріс барысы мен оның нəтижелерi жөнiнде 

мүмкін болғанша тыңғылықты дəйектер алу мақсатында бiрi-
гiмдi пайдаланылады.

Нəтижеде, əмiршiл не гуманистiк мектептердегi бақылаудың 
мiндетi əрқилы болатынын, сонымен бiрге олардың iске асу жол-
дары да өзгеше бағытта екенiн, бiр-бiрiне ұқсамас тəсiлдермен 
атқарылатынын түсiну – жаңарған заман мұғалiмiнің парызы.

Оқушы үлгерiмiн бақылауға байланысты мəселелердi қа-
растырайық. Бүгiнгi теориялық «баға», «бақылау», «есепке алу» 
жəне басқа да олармен сабақтас ұғымдарға түсiнiктеме беру-
де оқулықтардың да, мамандардың да өзара пiкiр келiсiмi жоқ.

Бұлардың бəрi бiлiм жəне ептiлiктер айқындау, өлшестiру 
жə не бағалауды аңдатушы ортақ тектiк ұғым «бақылау» тө ңіре-
гiнде бiрiгедi. Айқындау мен өлшемге келтiру – тексеру деп ата-
лады. Осыдан тексеру бақылаудың құрамды бөлiгi, оның не гiзгi 
дидактикалық мiндетi – мұғалiм мен оқушы арасындағы керi бай-
ланысты қамтамасыз ету, оқу материалының игерiлу дəре жесi 
жө нiнде шынайы ақпарат алуда педагогке жəрдем беру, бiлiм -
дегi кемшiлiктер мен олқылықтарды дер мезгiлiнде ашып, нақ-
тылау. Ал бақылаудың жалпы қасиеттерiне байланысты мiндет-
тер төмендегiдей: қадағалау, оқуға ынталандыру, тəрбиелi бо луға 
ықыластандыру, дамуға бағыттау, өзгерiстерге сеп-түрткі болу. 
Тексеру мақсаты – оқушылар сауатының деңгейi мен сапа  сын 
ғана анықтау емес, сонымен бiрге оның еңбегiнің көлемiн де бол-
жастыру. Тексерумен қатар жүретін бақылау бiрлiгi – бұл баға-
лау (үдеріс) жəне тексеру бағасы (нəтиже көрсеткiшi). Үлгерiм 
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табельдерiнде, сынып журналдарында, оқушы күнделiктерiнде 
баға сандық күйде өрнектеледi: «2», «3», «4», «5».

Үлгерiм бағалау негiзi – бақылау нəтижесi. Бұл орайда 
оқушылар жұмыстарының сапалық жəне сандық көрсеткiштерi 
ескертiледi. Сандық деректер ұқпай не пайызбен өрнектелiп, 
ал жұмыстардың сапалық тарапы «жақсы», «қанағаттанар-
лық» сынды сөздермен сипатталады. Əрқандай бағам-пiкiрге 
алдын ала келiсiлген ұпай тура келедi. Мысалы, «үздiк» деген 
пiкiрге «5» ұпай сай. Есте ұстайтын аса маңызды нəрсе – бақы лау 
нəтижесiндегi баға өлшеп, есептеп шығарылған жай сан емес, 
ол жұмысқа берiлген адамның сана-сезiмiне қандай да ықпал 
əсер ететiн мəн, бағам – көзқарас, сындарлы ой. Сондықтан баға-
лау ұпайларын қалай болса солай, терең мағынаға негiздел-
мей, қоя салуға болмайды. 

Бағалау қызметi де тек сауаттылық деңгейiн көрсетумен ға-
на шектелмейдi. Баға – педагог қолындағы оқуға ынталанды-
рушы, ұнамды сеп-түрткілердi оятушы, тұлғаға ықпал жасаудың 
жалғыз-ақ құралы. Шынайы бағалау əрекетiнен оқушыларда 
сол бағаға сəйкес жеке басының құнын тану сезiмi, өз табыста-
рына сындарлы көзқарас қалыптасады. Осыдан, бағаның ма-
ңыздылығы мен оның көп тарапты қызметi шəкiрт оқу iс-
əрекеттерiнің барша қырларын танып, бiлу мен оларды анықтауға 
мүмкіндiк беретiн бақылау-бағалау əдіс-тəсiлдерiнің əмбе бап, 
жаңа түрлерін iздестiрудi талап етедi. Осы тұрғыдан, бүгiнгi 
бiлiм бағалау жүйесiн қайта қарастырып, оның нақтамалық мəн-
дiлiгi мен шынайлылығын көтеру қажет.

Үлгерiмдi нақтамалау мен бақылаудың маңызды принцип-
терi – шынайылылық, жүйелiлiк, көрнекiлiк. Шынайлылық мəнi 
– нақтамалық тестер (тапсырма, сұрақтар) мазмұнының, оларды 
өткiзудің ғылыми негiздi болуы, педагогтың өз шəкiрттерiнің 
бəрiне бiрдей, тең, жарасымды қатынас ұстанып, баға қою 
ережелерiн ауытқымау. 

Жүйелiлiк принциптерiнің талабы бойынша нақтамалық 
бақылау бiлiмдi алғашқы қабылдауан оны тəжірибелік қол-
дануына дейiнгi барша кезеңдерiнде үзiлмей жүргізілуі тиiс. 
Оқушылардың баршасын мектепке аттаған алғашқы қадамы-
нан оқуын бiтiргенше байыпты нақтамаға салып, талдау да осы 
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жүйелiлiк талаптарынан. Мектептегi бақылау жиiлiгi балалар 
бi лiмi мен ептiлiктерiне байланысты болған барша маңызды 
ақпа раттарды толық əрi сенiмдi жинақтау қажеттiктерiне орай 
белгiленедi. Нақтамалау барысында бақылау, тексеру мен 
бағалаудың əрқилы формалары, əдістерi жəне құралдары өза-
ра тығыз байланыста, бiр мақсатқа ойыстырылып, бiрiгiмдi 
қолданылады.

Көрнекiлiк принциптерiнің мəнi барша оқушыларды бiрдей 
тең сынақ тапсырмаларына тартып, бiрдей өлшемдермен 
бағалауды аңдатады. Нақтамалау үдерісiнде белгiленген əр 
оқушы рейтингi ашық, салыстырмалы сипатқа ие болуы қажет. 
бағалар жəриялы жəне дəлелдi болғаны жөн. Баға арқасында 
оқушылар педагог əдiлдiгi мен талаптар орындылығын пайым-
дайды. Бұл принциптi iске асырудағы қажеттi шарт – нақтама 
нəтижесiн жария лап, талқыға салу жəне талдау.

Оқушылардың бiлiмдерi мен ептiлiктерi оқу бағдарла-масы-
нда белгiленген игеру бiрiздiлiгiмен нақтамаланады, тексерi-
ледi жəне бағаланады. 

Сол тексеру жүйесiндегi бiрiншi кезең – бiлiм, ептiлiктердің 
бастапқы деңгейiн анықтап алу. Ол өткен оқу жылынан бекiген 
бiлiмдердi немесе 1-сыныптағы оқуға дайындық деңгейiн 
айқындау мақсатында өткiзiледi. Бастапқы тексерiс өткендегi 
сауат кемшiлiктерiн жойып, қалыпқа келтiру (реабилитация) 
оқуымен байланысты жүргізіледi.

Екiншi кезең – əр тақырыпты игеру үдерiсiндегi ағымды 
тексерiс. Оның қызметi – оқыту-оқу барысына қозғау салу. 
Мұндай тексерудің əдістерi мен формалары сан-қилы болып, 
оқу материалының мазмұнына, оның күрделiлi гiне, оқушы-
лардың жасы мен дайындық деңгейiне, оқу деңгейi мен мақ-
сатына, нақты жағдайларға тəуелдi келедi.

Үшiншi кезең – өтiлген тақырыптарды қайта тексеру жаңа 
материалдардың өтiлуiмен бiрге жүргізiлiп, игерiлген бiлiм-
дердi бекiтуге бағышталады. Мұндай тексеру тиiмдiлiгi нақ-
тамалаудың басқа да əдіс жəне формаларымен сабақтаса ұйым-
дастырылғанында ғана көрiнедi.

Төртiншi кезең – тұтас бөлiм не қомақты тақырып бой-
ынша игерiлген бiлiмдер мен ептiлiктердi мерзiмдi тексеруге 
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бағытталады. Бұл тексерудің мақсаты – əр бөлiмге байланысты 
өтiлген оқу материалының құрылымдық элементтерi арасындағы 
өзара ұштастық сапасын нақтамалауға арналады. Мерзiмдi 
тексерудің басты қызметi – жүйелеу жəне қорытындылау.

Бесiншi кезең – дидактикалық үдерiстің барша сатыла-
рында меңгерiлген бiлiм мен ептiлiктердi қорытынды тексерiске 
салу. Үлгерiмнің қорытынды жайы əр тоқсанның ақыры мен 
жыл аяғында анықталып барады. Мұндай тексерiс мақсаты 
– тоқсан не жыл бойында қойылған бағаларды қосып, орта-
ша үлгерiм ұпайын шығара салу емес. Ең алдымен, бұл – осы 
ке зеңде көзделген мүддеге сай оқушының нақты сауаттылық 
деңгейiн (сапасын) айқындау.

Арнайы өткiзiлетiн бақылау түрі – бiрiгiмдi (аралас) тексе-
рiс. Мұндай тексерудің жəрдемiмен оқушылардың əрқилы 
пəн   дер бойынша игерген бiлiм, ептiлiк жəне дағдыларын тə жіри   -
белік мə се лердi шешуге қолдана бiлу қабiлетiн нақтамалау. 
Əри не, бұл секiлдi тексерiс аумағы əзiрше шектеулi, бiрақ оқу 
бағ  дар ламаларына бiрiгiмдi (интегратив) курстардың енуi-
мен мұн   дай нақтама əлi-ақ қажеттiгiн танытары даусыз. Бiрi-
гiмдi тек   серi стің басты мiндетi – пəнаралық байланыстарды 
iске асыру сапасын нақтамалау. Бiрiгiмдi тексерудің басты қыз-
метi – бала лар  дың өтiл ген барша пəндер негiзiнде құбылыс, 
оқи ға, үдерiс терге түсi нiктеме бере алу қабiлетiн ашу.

Педагог оқушының нақты бағасын қоя отырып, оған негiз-
деме беруi шарт. Əлбетте, мұндайда қателiктер де, субъектив 
баға лау да болуы мүмкін. Мұғалiм субъективизмiнің себеп  терi 
де əрқилы: мысалы, «сүйікті» оқушы, алдыңғы партада отыр-
ған шəкiрт, жазуы көрiктi оқушы, т.с.с.– ұпайлары жоғары ке-
ледi. Тiл дiк дарыны кем оқушылар қайткен күнде де төмен ба ға ға 
таңылады. 

Ауызекi жəне жазба бақылау формалары жөнiнде əңгіме 
қозғалғанда əрдайым жазба жұмыстар тараптарлары басым-
дылық танытады. Ауызекi бағалау шапшаң жауап беруге, тiл 
ұстартуға көмекшi болғанымен, шынайылылыққа əдiл негiз бола 
бермейдi. Ал жазба тексеру шынайы бағалауға негiз бере оты-
рып, оқушының қисынды ойлауы мен нақты мақсат бағытында 
пiкiр жүргізу қабiлетiн дамытады. Жазба бақылау кезiнде оқу-
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шының ой жинақтылығы жоғары, тапсырма мəнiне тереңiрек 
енедi, жауап баламаларын ойластырып, əртүрлі шешiм жолда-
рын түзедi. Жазба бақылау оқушыны өз ойын дəл, үйлесiмдi əрi 
байланысқан күйде өрнектеуге тəрбиелейдi.

 
Баға қою

Бағалау жəне баға қою принциптерi мен бағыттарын таңдауда 
бiргелкi көзқарас орнықпаған. Шет ел мектептерiнде бiлiм, ептi-
лiк, дағдыларды бағалау үшiн əртүрлі жүйелер қолданылып, 
əрқилы баға шкалалары: жүз –, он екi – , он – , екi ұпайлы сан-
дық көрсеткiштер қабылданған. Көптеген шетелдiк мек теп 
жүйе  лерiнің бiр орталыққа бағындырылмауынан (децентра ли-
за ция), оқу жоспарлары мен бағдарламаларының еркiн таңда -
луы мен оқушылардың оқу пəндерiн өз қалауымен игеретiндi-
гiнен орайлыстырылған бiлiм, ептiлiк тексеру мен бағалау 
жұ мыстары сирек өткiзiледi. Жалпы алғанда, үлгерiм бақы лауы 
мен сауаттылық есебiн жүргізу, бiлiм деңгейiн нақтамалау, мой-
ындауымыз керек, жоғары шынайлылық сипатқа ие. Оқу ды 
жекешелендiру принципiнің жалпылай қабылдануынан – əр 
оқу шы өз жолы жəне қарқынымен оқу үдерісiне қосылады, өз 
мүмкіндiктерi, қажеттерi, өз балашағына керек нақты бiлiм дер 
ауқы мында оқу iс-əрекетiне келедi.

1917 жылға дейiн Ресейде бiлiм бағалаудың нөлден беске 
дейiнгi алты ұпайлы жүйесi қолданымда болған. 1918 жы лы 
«О» баға жойылды. Дегенмен, бiртiндеп «1» бағаның да қол-
данылуы сиректей бердi, ал 50-жылдардан бастап, «2» баға да 
мəнiн жоғалта бастады. Бағалаудың бесұпайлы жүйесi үшұ пайлы 
дəрежеге түстi, «4» пен «5» ке үлгермейтiн балалардың көп шiлiгi 
үшiн бұл жүйе ақырында екi ұпайлы шкалаға тiрел дi. Мұндай 
бағалау жүйесi оқу еңбегiне деген тартымдылы қты əбден кемi-
тiп, «3» пен «4» арасындағы «сатыны» аттап өту оқушылардың 
басым көпшiлiгiне «қиынның қиынына» айналды.

Алайда, педагогтардың көпшiлiгi кəдiмгi бес ұпайлы шка-
ла ға қосымша «плюс», «минус» белгiлерiн пайдаланатын бол-
ды. Осыдан «5» бағаның үш деңгейi (бес +, бес, бес –) тəжiрибеге 
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ендi. «3», «4» бағалары да осылайша жiктелетiн болды. Нəтижеде, 
он ұпайлы баға шкаласы тiктелдi.

Ресей бiлiм академиясы өз зерттеулерi негiзiнде мектеп тəжi-
рибесiне жаңа бағалау шкалаларын ұсынуда: мысалы – он екi 
ұпайлы жүйе. Бұл жүйедегi «1» баға – оқушыға шұғыл жəрдем 
немесе ерекше назар аударудың керектiгiн, тiптi оны арнайы оқу 
мекемесiне өткiзу қажет екенiн бiлдiредi, ал «12» баға оқушының 
аса дарындылығын, осыдан оны арнайы күрде лен ген жеке 
бағдарламамен оқыту қажеттiгiн танытады.

Он, – он екi шкалалы бағалау, мүмкін, жетiстiк шығар, деген-
мен мектепте қалыптасқан бүгiнгi селқостық (инертность) жағ-
дайдан мұндай бағалау жүйесiнің толық тəжірибеге енiп, өз пай    -
дасын беруi – əлi күмəндi. Сондықтан да, бес ұпайлы баға лау 
əдісiнің тиiмдiлiгiн арттыру жолдары iздестiрiлуде. Олар   дың 
кейбiрi: 

1. Бағаны «+», «–» белгiлерiмен қосымшалау. Мұғалiм сынып 
журналында бағаның өзiн қояды да, ал өз қойын дəптершесiне 
бағаны «+», «–» қосымшаларымен бiрге белгiлейдi.

2. Бағаның сандық ұпайы сөздік (ауызша, жазба) сипаттаулар-
мен толықтырылады.

3. Баға күнделiк дəптерге қойылып, ата-анаға бала үлгерiмi 
жөнiнде жазбаша толықтырылған мəлiмет берiледi.

4. Баға оқушыға сыныптас жолдастарының талқысынан соң 
қойылады.

5. Үлгерiм экрандарын пайдалану. Бiрақ бұл əдістің пайдасы 
да, зияны баршылық: үздiк оқушылардың менмендiгiн асыр-
са, үлгерiмi төмендердi парықсыздыққа соқтырады. Кей педагог-
тар мұндай баға жариялылығын қатерлi екенiн де ескер тедi: 
əркiм өзi үшiн оқиды, əр бала өз мүмкіндiгiнше үлгередi, осы дан, 
қай баға қойылғанында кiмнің қандай iсi бар, əр адамның жеке 
жан дүниелiк iсiн жария еткеннен түсер пайда қаншама? Бұл тəр-
биенің гуманистiк бағдарына үлкен нұқсан. Заман ағымына 
орай оқу-тəрбие үдерiсiнің мəн, сипаттық өзгерiсiн ескерiп, қай 
əдістi де ойланып, пайдаланған жөн.

6. Ең тəуiр тəсiл – оқушыны « өзiмен-өзiн жарыстыру»: əр апта 
аяғында оқушы «тəуiр» не «төмен» деген сөздік бағасын алады. 
Егер өткен аптадағы үлгерiмi төмендесе, оқушы, мейлi ол жақсы 
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оқы сын, жарыста ұтылады. Керiсiнше, жақсы оқу ниетiн бiлдiрген 
үлгерiмi төмен оқушы жарыс жеңiсiне жетiседi. «Өзiмен-өзi» жа-
рыста балалардың бəрiне бiрден тең талап қойылады: үлгерiмi 
төмен оқушы өткен аптадағыға қарағанда бiр «екiлiктi» кем 
алса, жеңген есептеледi. Ал үздiк оқушы күнделiктi алып жүрген 
«5» орнына бiр «төрттiк» баға алса, жеңiлiстi болып танылады. 

Байқағанымыздай, бұл үлгерiм жарысы емес, үлгерiмдi 
өзгертуге бағытталған бəсекелестiк.

Бiлiм, ептiлiктердi бақылау мен баға қоюда мұғалiм ұста-
натын ережелер:

– бiлiм мен ептiлiктердi нақтамаламай, талдау, бақылау 
жə не бағалаусыз оқу-тəрбие үдерiсiнің тиiмдi дамымайтынын 
айқын түсiну;

– бақылау мен бағалаудың сырт формасына қызыға бермей, 
бақылау, бағалау, баға қою жəне олардың оқушылар тарапы -
нан түсiнiмдi қабылдануын гуманизациялау жолдарын тыңғы-
лықты iздестiру;

– оқушылардың оқу-тəрбиелiк iс-əрекеттерiн тексеру мен 
бағалауды үздiксiз, жүйелi жүргізу;

– бақылау мен бағалау маңыздылығын түсiну жағдайла-
рын жасау;

– қойылған бағаның əдiл екенiн бала санасына жеткiзу;
– баға қоюға үлкен жауапкершiлiкпен қарап, игерiлме гендi 

бағалаудан сақтану;
– баға тек нəтижеге емес, сол нəтижеге жеткiзетiн еңбек үде-

рісiне қойылатын, яғни жұмыстың қалай орындалғанын оған 
оқушының қаншалықты саналы қатынасы мен оны қай дербес 
танымдық деңгейде жүргізгенiн ескерумен бағалау;

– тəрбиеленушi еңбегiн құрметтеу, əр оқушыға орнымен, 
дұрыс баға беру;

– үйге не тапсырылғанын тəптiштеп сұрап, уақытты босқа 
өткiзбеу;

– бiлiм мен ептiлiктердi тексеру мезетiнде жағымды көңіл-
күй жағдайын жасау;

– сұрақтарды ой толғататындай, шығармашылық жауап iз-
дес тiруге жол ашатындай етiп өрнектеу;
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– оқушыға ойланып жауап беруге уақыт бөлу, қажет iркi лiс-
тер мезетiн пайдалану;

– оқушы жауаптарын зейiндiлiкпен тыңдау, бала сенiмiн 
мақ тау-мадақтау, ым-ишарамен қолдап, қуаттау;

– жауапты шыдамдылықпен ақырына дейiн тыңдау, тал дау 
мен ескертулердi кейiнге қалдыра тұру;

– оқушылардың жеке ерекшелiктерiн (баяулығын, темпе ра-
ментiн, тiл ақаулықтарын ж.т.б.) ескеру;

– жекеленген тапсырмалар мен сұрақтарды пайдалану;
– балаларды сыныптағы басқа оқушылардың бiлiмдерi 

мен ептiлiктерiн, жазба жұмыстарын тексеруге араластыру;
– балаларды өзiндiк бақылау техникасын пайдалануға 

үйрету;
– оқу, тексеру мезетiнде қысылып-қымтырылмайтын жағ-

дайлар жасау, оқушыға өз орнында отырып, қысқа жауаптар бе-
руге рұқсат беру;

– оқушы жауабын талдау, бiрақ тұлғасын сынамау;
– бағаның шынайы, бiрақ жiктемелi болуы, яғни сенiмi кем 

оқушы жауабына оның ынтасын көтеру мақсатында бағасын 
көтеріңкiреп қою;

– егер оқушы өзi орындаған жұмысының бағасын көте руге 
ынта бiлдiрсе, тапсырмаларын бiрнеше рет қайталап тапсы-
руға мүмкіндiк беру;

– жауап беру, тапсырмаларды орындау уақытында тiрек 
көрнекіліктерді пайдалануға рұқсат ету;

– бала қандай да бiр əдістен жалығып қалмай, əрдайым тек-
серiс оған қызықты жаңалық пен тосын болуы үшiн бақылау 
мен бағалаудың əрқилы əдістерiн ұштастыра пайдалану;

– тестiк бақылауды кеңiнен қолдану;
– баға қою техникасын меңгеру, өзгерген жағдайларға 

орай бақылау мен бағалау техникасын икемдi ауыстырып бару;
– баға – нақты да шапшаң ынталандыру тəсiлi екенiн бiр де 

ес тен шығармау, бiрақ оның белсендi де саналы оқуға себеп  -
шi аса маңызды əрi ұзақ мерзiмдi жолдарын ығыстыруына жол 
бермеу.

Сонымен, баға қою тек мұғалiм бiлiмдiлiгiне тəуелдi болмай, 
оның шеберлiгiн де қажет етедi. Өсiп келе жатқан тұлға үшiн 
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ба ға – өмiрiндегi маңызды оқиға. Осы баға арқасында баланың 
өзі не болған қатынасы реттеледi, оның өз жолдастары арасында 
беделiнің орынығуына себiн тигiзедi. Осыдан, оқу-тəрбие үде-
рiсiнің мазмұндық элементтерiн бағалауда мұғалiм өте мұ қият 
болғаны жөн. 1-сыныпта баға қолданылмайды, ал қалған бас-
тауыш сыныптарда сандық баға орнына конкурс, жарыс, ойын-
дар ды кө бiрек пайдаланып, əр оқушының басқалар арасын-
дағы өз орнын танып, өзiн-өзi бағалау қабiлетiнің дамуына жол 
ашу қажет.

Жетiстiктердi тестiлеу

Кейiнгi уақыттарда кiшi мектепте кең қолданымға түскен 
шынайы бақылау əдістерiнің бiрi – тестiлеу. «Тест» ағылшын 
сөзі, сынақ, тексеру дегендi аңдатады. Үлгерiм тестi – бұл бағ-
дар ламалық оқу элементтерiнің игерiлу деңгейiн анықтауға 
бағышталған тапсырмалар жиынтығы. Соңғы кездерi бұл тестi-
леу тəсiлiн жетiстiктер тестi деп атау қабылданған, себебi 
олар шəкiрттердің оқуы мен тəрбиесiндегi оңды жетiсiктердің 
шынайы деңгейiн көрсетедi.

Дұрыс құрастырылған жетiстiк тестерi бiрнеше талаптарға 
сай болуы қажет. Олар арасында аса маңыздылары: көп уақыт 
сарп етiлмеуi; бiртектi түсiндiрiлуi; баламалы жауаптардың 
болмауы; қысқа жауап болуы; ақпараттың мəндi əрi маңыз ды 
келуi; икемдi математикалық өңделуi; кең қолданымды болуы.

Мектеп тестерi – тұлға дамуы мен қалыптасуының жан-жақ-
ты қырларын нақтамалау үшiн жүргізілетін психология лық – 
педа гогикалық көптеген сынақ-бақылаулардың бiр түрі ғана. 
Бұл тұрғыдан жетiстiк тестiлерi келесiдей топтарға ажыралады:

1. Жалпы ақыл-ой қабiлеттерi мен сол қабiлеттердің дамуын 
тексеруге арналған тестер. 

2. Арнайы қабiлеттер тестерi.
3. Сауаттылық, үлгерiм, тəрбиелiлiк, жетiстiк тестерi.
4. Жеке сапаларды (ес, ойлау, мiнез ж.т.б.) анықтау тестерi.
5. Тəрбиелiлiк (жалпы адамилық, инабаттылық, əлеуметiк 

жəне т.б.) деңгейiн анықтау тестерi.
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Тестер бойынша тиiмдi нəтижелер жəне сенiмдi қорытын-
дылар олардың баршасын дұрыс бiрлiктi қолдана бiлуден туын-
дайды. Осыдан тестiк сынақтар əрдайым кешенді сипатта жүреді. 
Мысалы, тек үлгерiм тестiлерiнің негiзiнде оқушылардың да муы 
деңгейi жөнiнде жалпы қорытынды жасау үлкен бiлместiк.

Бүгiнгi таңда бастауыш мектеп үшiн тест жинақтары баспа-
дан шығарылуда. Солай да болса, нақты талаптар, шарттар мен 
жағдайларға орайластырылған тестердi дайындау мұғалiм-
нің мiндетi. Тестiк бақылау материалдарын дайындауда мұға лiм 
келесiдей ережелердi ұстанғаны жөн:

– тек дұрыс жауаптарды енгiзу, қателiгiн тест мезетiнде 
оқушылар түсiндiрiп бере алмайтын жауаптардан сақтану;

– дұрыс болмаған жауаптарды жиi кездесетiн (типтiк) қа-
телiктерге негiздеп, дұрыстыққа сай сияқты етiп құрастыру; 

– дұрыс жауаптарды басқа жауаптар арасында кездейсоқ-
тық тəртiпте беру;

– сұрақтардың оқулықта келтiрiлген мəтіндерін қайталамауы;
– бiр сұрақтың жауабы басқа сұрақтар жауабын алға тар-

тып тұрмауы;
– сұрақтардың жазатайым «мүдірту» ниетiмен түзiлмеуi.
Үлгерiм жəне тəрбиелiлiк, яғни жетiстiк тестерi педагоги-

калық үдерiстің барша кезеңдерiнде қолданылуы мүмкін. Олар-
дың жəрдемiмен мұғалiм бастапқы, ағымды, тақырыптық жəне 
қорытындылау сынақтарын жоғары тиiмдiлiкпен өткiзе алады.

Бастапқы бақылау. Тақырып, бөлiм не бүкiл пəн игерудегi 
табысты нəтиже өткен кезеңдерде меңгерiлген бiлiм, ептiлiк 
деңгейлерiне тəуелдi болатыны белгiлi. Егер бұл жөнiнде мұға-
лiм толық ақпаратқа ие болмаса, оның бұдан былайғы оқу үдері-
сін дұрыс жалғастыруы екiталай. Қажеттi мəлiметтердi педа-
гог бастау бiлiм деңгейiн бөле тану үшiн жүргізілетін кiрiс пе 
(пропедевтикалық) тестiлеу əдісiмен жинақтайды. Осы жол-
мен нақты мерзiмге дейiнгi жетiстiктер деңгейiн де анықтайды. 
Бастау деңгейi мен жетiлген үлгерiм деңгейiн салыстырудан 
ептiлiк жəне дағдылардың қалыптасу дəрежесi, бiлiм «өсiмi» 
өлшестiрiледi, үдеріс тиiмдiлiгi талданып, оқушы жетiстiгiне 
қосқан педагог «үлесi» жөнiнде қорытынды жасалады.
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Ағымдағы бақылау – дидактикалық үдерiстi нақтамалау, бө-
лек тенген кезеңдерде алынған нақты нəтижелердi жобаланған 
көр сеткiштермен салыстыру үшiн жүргізіледi. Ағымдағы бақы-
лау оқу еңбегiне түрткі берiп, материал игеруде кезiк кен олқы-
лықтардың орнын толтыруға жəрдемдеседi. Əдетте, ағымдағы 
бақылау ауызекi сұрақ негiзiнде iске асырылады. Мұндай сұ-
рақтар тығыздалған, фронтальды, магнитофонды, т.б. формалар-
да жиi қолданылуы мүмкін. Тестiк бақылауды пайдала нуды да 
естен шығармаған жөн. Ағымды бақылау тапсырма лары (саны 
6-8 ден аспайды) кейiнгi 2-3 сабақтарда игерiлген бiлiм, ептi-
лiктердің маңызды тұстарын қамтуы тиiс. Тестi орын дауға бөлi-
нетiн уақыт 5-8 минутан аспауы тиiс. Мұндай тестердi кейбiр пе-
дагогтар əр екi сабақтан соң өткiзгендi жөн көредi, бiрақ қайткен 
күнде де нақты ерекшелiктер мен қажеттiктердi ескерген дұрыс. 
Жұмыс соңында жiберiлген қателiктер мiндеттi түрде талдануы 
қажет. Тексеру, талдауды жеделдету үшiн жауап үлгiлерi берiледi. 
Əр оқушы өз қателерiнің төркiнiн тануы аса маңызды. Егер 
сынақ автоматтасқан қондырғылар (ЭЕМ, тренажер, перфокар-
талар ж.т.б.) жəрдемiмен өткiзiлетiн болса, дұрыс жауаптарын 
жат тап алу мүмкіндiктерiн шектеу қажет. 

Бастауыш мектепте оқушы жеке жауаптарының көптеген ар-
найы түрлері пайдаланылады: тірек үлестірмелер, түрлі түстi – 
белгілер, сұлба бойынша жауаптар, тiрек белгілерді қол дану, 
жұптасқан не топтасқан жауаптар, бағдарламаластырылған бақы -
лау, түсiнiктемелi басқару, планшет, ақпаратты сызғыш жəне т.б.

Тақырыпты бақылау. Тақырыпты тестiк тапсырмаларды 
түзу көп əрi тыңғылықты еңбектi керек етедi, себебi бұл бақылау 
жеке элементтердi емес, ал сол элементтердi бiрiктiрушi бүкiл 
жүйенi тексеруге арналады. 

Мұнда тақырып ұғымдары арасындағы байланыстарды анық-
тауға бағытталған сұрақтарды топтастырушы тапсырма лар ға 
үлкен мəн берiледi. Тақырыпты тестiк бақылау үшiн педа го-
гикалық тестiлеу жүйесiн iске асырушы арнайы мекеме маман-
дары дайындаған дайын тест тапсырмаларын пайдалан ған жөн.

Қорытынды бақылау – əр тоқсан не оқу жылы соңында қай -
талау жұмыстарымен бiрге орындалады. Осы кезеңде барша 
өтiлген оқу материалдары бiр жүйеге келтiрiледi. Мектеп тəжі-
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рибесінде үлгерiм тестiлерiнің əрқилы баламалары қол да нылуда. 
Оларға қойылатын жалғыз-ақ талап – мемлекеттiк бiлiм стандар-
ты деңгейiне сай келуi.

Қорытынды тест сипатында жиi қолданылатын сынақ түрі – 
жазба бақылау жұмысы. Бұл жұмыс кiшi мектеп оқушылары-
ның əл-қуат деңгейiне сай, көлемi жəне күрделiлiгi жағынан 
та қы рып игеруi барысындағы оқушылар орындаған жаттығулар-
дан артып кетпеуi қажет. Бұл бақылаудағы маңызды шарт – 
оқушы қателiктерiн түзетудің əртүрлі тəсiлдерiн пайдала нуға 
үлкен мəн берiлдi: қате жазылған əрiп, сөз толығымен асты сы-
зылып көрсетiлуi тиiс, жұмыс соңында қателердің жалпы саны 
шығарылып, дұрыс жазу үлгiлерi берiлуi керек, əрбiр жiбе-
рiлген қате өз ерекшелiгiне сай, жiктемелi түзелгенi жөн. Бақы-
лау жұмысы қай мақсатта орындалмасын, онда орын алған 
қате лердің бəрi мұғалiм басшылығында жан-жақты талдауға 
алы нуы мiндеттi. Егер қателердi талдау жұмысы əр оқушымен 
жеке-дара жү ргізiлсе, тiптi жақсы.

Үлгерiм тестiлерi тəжірибеге кеңінен енуде. Бұл күнде тест 
жəрдемiмен өткiзiлетiн қысқа мерзiмдi сұрақ-жауап сынақта-
рын мұғалiмдер көптеп пайдалануда. Мұның себебi – тексеру 
уақытында бүкiл сынып толығымен оқу жұмысына тартыла-
ды, бiрнеше минуттың iшiнде барша оқушылардың үлгерiмi 
жөнiнде толық ақпарат алуға болады. Осыдан, оқушы əр са-
баққа мұқият дайындалып, жүйелi еңбектенуге үйренедi. Бұл 
– бiлiм игеру тиiмдiлiгi мен игерiлген бiлiмнің бекуiне кепiл. 
Тексеру барысында ең алдымен бiлiм олқылықтары ашылады, 
ал мұны сезген оқушы өз бетiнше дайындалып, оқуға тырыса-
ды. Үлгермеушiлiктің алдын алуға байланысты оқушылармен 
жүргізілетін жеке-дара жəне жiктемелi оқу жұмыстары да осы 
ағымды тест бақылауларының нəтижелерiне негiзделедi.

Дегенмен, тестiлеу əдісiмен оқу-үлгерiмге тиiстi барша си-
паттамаларды бiрдей ала беру мүмкін емес. Мысалы, жауапты 
нақ ты мысалдармен нақтылау ептiлiгi, деректердi тану, бiлу; өз 
ойыңды қисынды жəне дəйектi өрнектей бiлу – тестiк нақта маға 
келмедi. Сондықтан да тест бақылауларының тексеру, сынау-
дың басқа да форма жəне əдістерiмен ұштастырыла өткiзiлгенi 
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тиiмдi. Өз оқушыларынан жазбаша орындалған тест жауапта-
рына ауызекi негiздеме талап еткен педагогтардың əрекетi өте 
орынды да пайдалы.

Сонымен, бастауыш мектеп тəжiрибесiнде кең тарай бас-
таған үлгерiм тестiлерi əлемдiк педагогика таныған сенiмдi 
нақ тамалау əдісi. Егер елiмiзде педагогика дамуы əлемдiк ба-
ғытта жүріп отыратын болса, бала бақшадан бастап барша ба-
лалар жүйелi тестiк нақтамалаудан өтетiн болады. Бастауыш 
мектепке арналып тест жаттығулар жинағы шығарылуда. Ал 
кей тест сұрақтарын педагогикалық талаптарды сақтаумен 
мұғалiмдердің өздерi дайындауда.

 
Тəрбиелiлiк нақтамасы

Тəрбие, бiз бiлгенiмiздей, өте қайшылықты да ұзаққа созы-
латын үдеріс. Онда көптеген қиындықтар туындап, дағда рысқа 
кезiгетiн тұстары да баршылық. Тəрбие нəтижесi бiрден көрiне 
қоймайды, оларды ескерудің өзi де қиын. Мұндай қиыншылық, 
кедергiлер мектептен əлдеқайда бұрын басталып, бастауыш 
мектепте жалғасып жатады. Бала белгiлi жасқа келгенде тəрбие 
өзiндiк тəрбиемен ұштасады.

Ал жалпы тəрбие үдерiсiнің немесе оның əр кезеңдерi-
нің көздеген мақсатына жету не жетпеуiн қалай айырамыз? 
Əлбетте, ол үшiн алдын ала болжастырылған нəтиже мен соңғы, 
нақты нəтиженi салыстыру қажет. Соңғы жетiскен не аралық 
табыстарды бiлмейiнше үдерісті жоспарлау да, басқару да 
мүмкін емес. Тəрбие үдерісінің нəтижесi – бұл жетiскен тұлға 
тəрбиелiлiгiнің деңгейi. Ол күнi iлгерi болжастырылғанға сай не 
одан алшақ та болуы ықтимал. Ал осы сəйкестiктi тануға нақ-
тама жəрдем бередi. Белгiлi болғандай, бұл бағамдау əрекетi 
бол ған жағдайларды анықтау мен тəрбиелiлiктің шынайы дең-
гейiн ашуға бағытталады. Нақтамалық зерттеу деректерi бастау 
сипаттама ларымен салыстырылады да, соңғы нəтижелердi арқау 
етiп, тəрбие үдерiсiнің тиiмдiлiгiн анықтаймыз.

Тəрбиелiлiк қалай анықталады? Бұл өте күрделi мəселе. Бү-
гiнгi таңда тəрбиелiлiк деңгейi жөнiнде нəтиже айқындау мен 
талдаудың өте күрделi де көп еңбек сарп ететiн əдістерiн қол-
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данумен шамалап пiкiр жүргізуiмiз мүмкін. Алайда бұл тəр-
биелiлiктi нақтамалаудың қажет еместiгiн бiлдiрмейдi. Жетiс-
кен нəтижелердi салыстыру үшiн өлшем белгiлер (критерийлер) 
қолданылады. Тəрбиелiлiк өлшем белгiлерi – бұл əрқилы тұлға-
лық сапалардың қалыптасу деңгейiнен дəйек беретiн ғылыми-
теориялық тұрғыдан негiзделген көрсеткiштер. Олар шкалалар 
түрінде өрнектеледi. Егер сапалардың көрiну дəрежесi шартты 
сандық бағалармен белгiленсе, оларды салыстыруға, есептеу-
ге болады, яғни оқудағы табыстарды тестiлегендей тəрбиелiлiк 
деңгейiн де санмен өрнектеу мүмкін. Тəрбиелiлiк деңгейi де 
тест жолымен анықталады, бiрақ мұндағы айырмашылық – 
тестiк тапсырмалар – теориялық сипатта болмай, тəрбиелену-
шiнің белгiлi жағдайдағы, қажеттi əрекеттердi орындау дағы мi-
нез-құлықтың əрекеттерi тұрғысынан зерттелiп, бағаланады.

Көп түрлі тəрбиелiлiк өлшем белгiлерiнің арасынан екi 
топ белгiлердi ажырата көрсетуге болады. Олар – мазмұндық 
жəне бағалау белгiлерi. Алғашқылары – зерттелетiн сапа көр-
сеткiштерiне сəйкестiктi бiлдiредi де, екiншiлерi – нақта маланған 
сапалардың көрiну қарқындылығын өрнектеу мүм кіндiгiн бередi. 
Тұлға не сынып тəрбиелiлiгiне байланысты ақыр ғы нəтиженi 
нақтамалау үшiн жалпы өлшем белгi лер, бөлек тенген қасиет, 
бiтiс жəне сапаларды қалыптастыру мен талдауға арналған 
жекеленген өлшем белгiлер қабылданған. Жалпы өлшемдер 
мақсатқа қарай қолданылады, ал жекеленген өлшемдер – 
тəрбие үдерісiнің нақты мiндеттерiне сəйкес iске асы рылады. 
Тəрбиелiлiк өлшемдерi өз бағыт-бағдарына, тə сiлi мен қолданым 
орнына сəйкес екi топқа бөлiнедi: 1) тəрбие нəти жесiнің сырт 
көрiнiсiне, яғни пiкiрге, бағамға, тұлға мiнез-құлығына, əрекетiне 
байланысты жəне 2) тəрбиешi көзінен таса құбылыстармен – 
сеп-түрткілермен, наным-сенiмдермен, жоспар лаумен, бағыт – 
көзқарастармен орайлас.

Нақтамалаудың тəжірибелік əдістерiнің жəрдемi мен тəр-
биеленушiлердің мiнез-құлық қалыптары мен ережелерi жөнiн-
дегi бiлiктерi, тəрбиешiнi қызықтырған басқа да мəселелер 
бойын ша пiкiр, түсiнiктерi, бағамдары зерттеледi. Көбiне тəжi-
рибеде келесiдей тiке, нақты сұрақтар қойылып, бала пайымы 
анықталып жүр: «Адалдық деген не?», «Қайырымдылықтың 
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қан дай қажетi бар?», «Қызғаншақтық зияны қаншама?», «Сараң -
ның аты озбас, – деп неге айтылады», «Қорқу ұнамды қасиет 
пе?». Осы сұрақтарға берiлген жауаптардан тəрбиешi де, тəрбие-
ленушiнің өзi де көптеген сапа-қасиеттердi танып, олардың 
мəнiн аңғаруына болады. Тəрбиеленушiлердің қандай да оқи-
ғаларға, деректерге мiнездiк бiтiстер мен қылық-əрекеттерге 
болған қатынасын ауызекi не жазба формасында келтiрген ар-
найы сұрақтар арқылы байқау мүмкін, мысалы «Мейiрбандық 
не қатыгездiктің қайсысын қалар едің?», «Батылдық пен өжет-
тiктi айыра бiлесің бе?», т.с.с. Мұндай сұрақтар еркiн, дəйектi 
жауап тарға негiзделген ашық немесе баламалы жауаптар iшi  нен 
таңдауға негiзделген – жабық болуы мүмкін. Бағамдау пiкiр -
лерiн нақ тамалау үшiн белгiлi тақырыптарға арналған шығар-
малар жаздыруға болады: «Менің түсiнiгiмде тəртiптiлiк…», 
«Кiшi пейiл  дiлiк əрi мен», т.с.с Осыларға сəйкес жұмыстарды 
3-4 сынып оқушыларына тапсырған жөн. Бұл сынды тапсыр-
ма ларды орындау арқылы балалардың iшкi жан дүниесiн, күмəн-
дарын, толғаныстары мен ой-талғамдарын танып, бiлу мүмкін.

Тұлғаның iшкi жан сезiмi оның мiнезiнде, күнделiктi қылы-
ғында көрiнедi. Қазіргі күнде мiнез-құлықты нақтамалаудың 
өте тиiмдi жолы – тəрбиелiлiк шарт-жағдайлар əдісi. Бұл əдіс-
пен екi бiрдей мiндеттi атқаруға болады: 1) көзделген сапалар дың 
даму деңгейiн нақтамалау; 2) сол сапаларды тəрбиелеу. Тəр  бие-
лiк шарт-жағдайлар – бұл табиғи не арнайы түзiлген жағдай. 
Осы жағ дайға түскен тəрбиеленушi талапқа сəйкес əрекетке 
келуге мəж бүр болады да өз қылығында белгiлi сапалардың 
қалып тасып жатқанын, не қалыптаспағанын байқайды. Күнде-
лiктi өмiр, соның iшiнде сабақтағы, көшедегi, қоғамдық авто-
көлiктердегi ж.т.б. бəрi де – баланың араласып жүрген табиғи 
жағдайлары. Ал арнайы түзiлген шарттар тəрбиеленушi өмiрi-
нің аса маңызды тараптарына орайлас ұйымдастырылады, 
мысалы, мiндеттердi, тап  сы  рыстарды, сыйлықтар мен награда-
ларды бөлiстiру, жеке жəне қоғамдық мүдделер арасында таң -
дау жасау ж.т.б. Мұндайда адам ның жан сезiмдiк бағыт-бағ-
дары ерiксiз көрiнiс беретiнi белгiлi пси хологиялық фактор. 
Жасанды педагогикалық жағдайлар дың кей кездерi дау-дайма-
лы болатынын естен шығармаған жөн, сон дықтан да осы сын-
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ды нақтамалауды басқа рымды қолдан жiберiп алмай, өте мұқият 
педагогикалық қадамдар жасауға үйрену қажет.

Соңғы он жылдықтарда педагогикалық тəжiрибе мəселелi 
тəрбиелiк жағдайларын көптеп қолдануда. Оның мəнi: жасан-
ды шарттар түзiледi, оқушы оны шешудің жолдарын iздестiредi, 
шə кiрттің шешiм табудағы əрекеттерiн сынай отырып, тəрбиешi 
оның тəрбиелiлiк деңгейiн анықтайды, себебi шешiм жолы 
баланың қай деңгейде екенiнен ақпарат бередi. Жағдайлардың 
келесiдей түрлері ажыратылған: 1) тексеру; 2) тəрбиелеушi; 3) ба-
қылау; 4) бекiту; 5) тəрбиешi болжастырмаған, бiрақ жəрдемi бар; 
6) тəрбиешi болжастырмаған кедергiлi не зиянды.

Мəселелi жағдай бүкiл сынып үшiн де, жеке оқушы үшiн де 
түзiлуi ықтимал. Бiрақ қай жағдайда да одан келер ұнамды нə-
тиже шешiлуi қажет мiндеттердің тəрбиеленушiлер мүдделерiне 
сəйкес келсе ғана нəтиже бередi.

Нақтама нəтижелерiнің хаттамасы əртүрлі формада жүр-
гізіледi. Бұл үшiн көбiне алты ұпайлы шкала қолданылады. Онда 
үш ұнамды баға (+1, +2, +3) моральды тəрбиелiк дəрежесiн та-
нытса, үш керi баға (-1, -2, -3) моральдық тəрбиесiздiк деңгейiн 
көрсетедi. Нақтамалау барысында мұғалiм моральға сай тəр бие-
лiлiктi келесiдей бағалайды:

+3 (моральға сəйкес əрекет жасауға дайындық тұрақтылығы);
+2 (оң əрекет-қылық жасауға ұмтылыс);
+1 (оң əрекет – қылық жасау қажеттiгiн түсiну);
0 - бейтараптық;
– 1 (болымсыз əрекеттерге дайын тұру);
– 2 (келеңсiз əрекеттер жасауға ұмтылыс);
– 3 (қоғамдық моральға қарсы мiнез-құлық).
Еске алатын жəйт, тəрбиелiлiктi бағалау негiзiне баланың же-

ке сапалары емес, оның жалпы тұлғалық бағыт-бағдары алы-
нуы тиiс. Баланың жеке қасиет-сапалары олардың астарында 
жат қан сеп-түрткілерге байланысты келедi. Сеп-түрткілерiнен 
бө лек тенген қылық не əрекет тəрбиелiк таныта алмайды. Инабат-
ты көрiнген əрекет-қылықтардың өздерi де кейде жағдайға орай 
жақсы ниеттен болып жатпайды. Басқаша бiр шарттар, жағ-
дайларға орай балалардың мiнез-құлығы өзгеше де болуы мүмкін.

Сонымен, мақсатты бағытталған тəрбиелiк жұмыстар мiн-
деттi түрде нақтамалауды қажет етедi. Тəрбиелiлiк нақтамасы 
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– бү кiл бiр сыныптың не əр жеке оқушының тəрбиелiгi жөнiнде 
ақпарат жинақтау үшiн жүргізілетін мұғалiм қызметi. Тəрбиенi 
нақтамалаудағы басты мiндет – оқушылардың нақты моральдық 
жəне əлеуметтiк қалпын анықтау, сонымен бiрге тəрбие үдерісi 
дамуындағы сындарлы да дағдарысты кезеңдердi ашып, бiлiп 
отыру. Нақтамалық мəлеметтер негiзiнде тəрбие үдерісін бас-
қарудың стратегиясы мен тактикасы нақтыланып, тəрбиелiк iстер 
бағдарламасы жасалады. Нақтамалау арқылы мұғалiм белгiлi 
сапа-қасиеттердің көзделген деңгейiне жету үшiн қаншама уақыт 
жəне күш-қуат қажет болатынын шамалайды.

Өзіңiздi тексеріңiз

1. Нелiктен гуманистiк педагогикада көбiне бақылау (контроль) 
жөнiнде емес, ал нақтама туралы əңгіме көтерiлiп жатады?

2. Бiлiм, ептiлiк бақылау деген не?
3. Бақылау қандай қызметтердi атқарады?
4. Бiлiм, ептiлiк тексеру деген не?
5. Бағалау, баға деген не?
6. Нақтамалау, бақылау жəне тексеру қандай принциптерге 

негiзделедi?
7. Бақылауды гуманизациялау деген не?
8. Сауаттылықты (обученность) нақтамалау деген не?
9. Бiлiм, ептiлiк тексеру қадамдары қандай?
10. Бақылау, тексеру iстерiндегi жалпы кемшiлiктер қандай?
11. Бiлiмдi бақылау мен тексеру саласындағы жаңалықтардан 

не хабарыңыз бар?
12. Сауаттылық (обученность), жетiстiк деңгейi жəне даму 

дəрежесiн тестiлеу деген не?
13. Нақтамалық тестерге қойылатын талаптар қандай?
14. Тестiлеудің қандай форма, түрлерін бiлесiз?
15. Тест түзу ережелерi қандай?
16. Жазба жұмыстар қалай бағаланады?
17. Баға қоюда мұғалiм қандай принциптердi қару етедi?
18. 1-сыныпта, жалпы мектепте баға қою дегенге пiкiріңiз 

қалай?
19. Баға қойылмайтын мектеп оқуы мүмкін бе?
20. Бастауыш мектеп үшiн қандай тестер ұсынар едіңiз?
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14-ТАРАУ

БАСТАУЫШ МЕКТЕП МҰҒАЛIМI
   

Жоспар:

Мұғалiм қызметтерi
Мұғалiмге қойылатын талаптар

Мұғалiм шеберлiгi

Тiрек конспект-сөздік

Мұғалім: 1) Мектептегі оқу-тəрбие үдерістерін ұйымдасты-
рушы жəне іске асырушы тұлға; 2) Арнайы дайындығы бар, пе-
дагогикалық қызметімен кəсіби түрде шұғылданушы адам.

Бастауыш мектеп мұғалімі – балалар əлемі мен ересектер 
дүниесін ұштасырушы дəнекер – ғажайып кəсіп иесі.

Мұғаліміне орай қоғамы.
Мұғалімнің жалпы педагогикалық міндеті:
Кəсіби білімдері мен ептіліктерін тəлім тəрбиелік істерге 

қолдана білу.
Мұғалімнің нақты қызметтері – оқу, тəрбие, даму жəне қа-

лыптасу үдерістеріне басқарым алып бару. 
Мұғалімнің тəлім – тəрбиедегі міндеті: оқытып жаттату 

емес, оқуға бағыт беру; тəрбиелік нұсқау беру емес, тəрбие үде-
рістерін басқару.

Педагогикалық еңбек өзегі (сердцевина) – адамның кемел-
денуімен байланысты барша үдерістеріне басқарым жасау.

Педагогикалық басқарым əрекеттері: 1) мақсат қою;              
2) нақ  тамалау; 3) алдын-ала болжастыру; 4) жобалау; 5) ниеттерді 
іске асыру;
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Мұғалімге талаптар – бұл педагогикалық табысты болуын 
қам тамасыз етуші кəсіби сапалар жүйесі. 

Педагогикалық қабілеттер – балалармен іс алып бару икем-
ділігі, оларға болған мейірім – шапағат танытып, лəззат алу дан 
көрінетін тұлғалық қасиет – сапалар.

Мұғалімге тəн қасиеттер тобы: 1) ұйымдастырушылық;       
2) ди дактикалық; 3) жантанушылық көрегендік (рецептивный); 
4) қарым-қатынастың (коммуникативный); 5) ықпалдылық (суг-
гетивный); 6) зерттеушілік; 7) ғылыми-танымдық.

Жетекші қабілеттер: Педагогикалық көрегендік, дидак-
тикалық, ұйымдастыру, көңіл-күй-сезімдік (экспрессивные).

Мұғалімнің кəсіби сапалары – оқу пəнін меңгеруі, əдіс-
темесін білуі, психологиялық дайындық, жалпы ой-өріс, кең 
мəдени қалып, педагогикалық шеберлік, педагогикалық еңбек 
тех но лигиясын қолдана білу, ұйымдастыру ептіліктері мен педа-
гогикалық əдеп, педагогикалық ұсынақтылық (техника), қарым-
қатынастар технологиясын білу, шешендік өнер, еңбеккерлік, 
жұмысқа төзімділік, тəртіптілік, жауапкерлік, мақсат белгілеп 
оған жету тəсілдерін білу, жеке басын ретімен басқара білу, та-
бан дылық, кəсіби деңгейін жүйелі əрі жоспарлы көтеріп бару, 
еңбек сапасын арттыруды əрқашан ескеру ж.т.б.

Мұғалімнің тұлғалық адами сапалары – адамгершілік, 
қайы рымдылық, шыдамдылық, адалдық, жауапкершілік, əділ дік, 
міндеттілік, шынайлылық, жомарттық, адамға болған сыйлас-
тық, жоғары ізгіліктілік, болашаққа сенім, көңіл шарпулары-
на бермеу, қарым-қатынасты қажет ету, тəрбиеленуші əмірі мен 
қызығу, мейірімділік, жақсылыққа жору, өзіндік сындарлылық, 
дос тық ынтық, ұстамдылық, отаншылдық, ел жандылық, бас-
қаның көңіл-күйіне мəн бере тану, көңіл-күй мəдениеті жəне т.б.

Педагогикалық шеберлік – жоғары əрі үздіксіз жетілудегі 
оқу жəне тəрбие өнері.

Педагогикалық ұсынақтылық (техника) – таңдалған педа-
гогикалық қызмет əдістерін бірлікті, тиімді қолдануға қажет 
білім, ептілік, дағдылар жиынтығы.

Мұғалімнің еңбегін талдау – мұғалім еңбегі мен сол еңбек 
нəтижелері арасындағы байланыс мəнін аңғару.
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Мұғалімнің еңбегін бағалау негіздері –
– білім көлемі мен сапасы;
– ептіліктер мен дағдылар ауқымы;
– білім жəне ептіліктер жүйесі ;
– теорияны тəжірибеде қолдана білу дəрежесі;
– шəкірттердің ойлау, əрекетке келу тəсілдері.

«Егер мұғалiм өз iсiн ұнататын бол-
са, ол тəуiр мұғалiм. Егер мұғалiм өз 

оқушысын тек атасы мен анасы секiлдi 
сүйетiн болса, ол барша кiтаптарды 
оқыған, бiрақ iсiне де, балаға да құлқы 

жоқ мұғалiмнен жақсылау. Егер мұғалiм 
балаға да, iсiне де болған махаббатын 

ұштастыра алса – ол ұстаздың төресi».

     А.Н.Толстой

Мұғалiм қызметтерi

Мектептегi оқу-тəрбие үдерісін ұйымдастырушы əрi iске 
астырушы тұлға – бұл мұғалiм. Бұл тұжырымды анықтамаға 
келтiретiн болсақ: мұғалiм бұл арнайы дайындығы бар, педа -
гогикалық қызметпен кəсiби деңгейде айналысатын адам. 
Бұл арада «кəсiби» сөзіне назар аударған жөн. Кəсiп тiк бол ма-
ған педагогикалық iспен адамдардың баршасы шұғылданады, 
ал педагогикалық заңдарға сəйкес əрекетiне келiп, не, қай 
жерде, жəне қалай iстеу керек екендiгiн бiлетiн, өзiнің кəсiби 
боры шын сапалы орындау жауапкершiлiгiн мойнына алатын тек 
мұғалiм ғана.

Бастауыш мектеп мұғалiмi – ерекше мұғалiм. Ол балалар 
мен ересектер əлемiн ұштастырушы. Ол ендi қалыптасудағы сəби 
психикасының терең құпияларын жете таниды, балаға бiлiм 
бере алады, оны тұлға – азамат болуға баулиды. Маңыздылық 
тұрғысынан бастауыш мектеп мұғалiмнің еңбегiн басқа кез 
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келген ешбiр еңбекпен салыстыруға болмайды, себебi мұға-
лiм төккен маңдай тердің жемiсi – тұлға. Осы аса бiлгiр, өте 
жауапкерлi, бала өмiрiндегi тұңғыш мұғалiмге отбасы мен қоғам 
өзiнің ең ардақты перзентiн, аяулы азаматы мен елiнің тағды-
рын, өз мемлекетiнің жарқын болашағын үлкен сенiм жəне 
үмiтпен тапсырады. Мұғалiм мiнберiне көтерiлген адам бар шаға 
жауапкерлi, бəрiн бiледi де iстей алады. Мұғалiм лауазымының 
сипаты да оның осы əр оқушы, өсiп келе жатқан ұрпақ, қоғам 
мен мемлекет алдындағы жауапкерлiгiмен анықталады. Пе-
дагог еңбегiнің бүгiнгi нəтижесi қаншама жоғары болса, бiздің 
қоғамымыздың ертеңгi мəртебесi де соншама жоғары болмақ. 
Əр адам мен бүкiл халықтың тағдырына шексiз байланысты əрi 
жауапкерлi келген қандай да бiр мұғалімдіктен басқа қызмет 
түрін ойға келтiру тiптi де мүмкін емес.

Сонау замана тұңғиығында-ақ қатаң заңдылық байқалған: 
мұғалiм дəрежесi – қоғам деңгейiнің көрсеткiшi. Адамзат өр-
кениетiнің даму тарихында қай елдің мектебi мен мұғалiмi 
жетiлген болса, сол ел биiк дəрежелi жетiстiктерiмен танылған. 
Мұғалiм беделiне қандай да нұқсан келтiрудің салдарынан ел 
тозып, iзгiлiк – адамгершiлiк аяқ асты болған. Мұғалiм тұлғасы 
кiшiпейiл, өзiн бадырайта көрсете бермейдi, бiрақ адалдық пен 
шындық тасушы болған оны тұғырынан тайдыру – лезде бү  кiл 
адамдардың жақсылық сенiмiнен айрылуына, содан өркениет 
жетiстiктерiн күйретiп, адамзатты жабайылар үйiрiне қайта 
қамап, зұлымдық шоғын шашар көргенсiздiк бой тiктейдi. 

Мұғалiмнің қоғамдағы рөлiн аса жоғары бағалай бiлген 
М.Горь кий үлкен толғаныспен былай деген: «Жақсы, ақылды, 
бiлiмдi мұғалiмнің елді мекенге қаншалықты қажет екенiн бiл-
сеңiз едi. Оған айрықша жағдайлар жасау керек. Əрi мұның 
мүмкіндiгiнше тез арада орындалғаны жақсы. Себебi халықты 
кең бiлiм дағдысына салмасақ, мемлекетiмiз күйдiрiлмеген кiр-
пiштен тұрғызылған үйге ұқсап, қақырап кетуi сөзсiз. Мұғалiм 
өз iсiне құлай сүйген əртiс, суретшi болмағы лазым. Ал бiзде ше 
– ол қара жер тырнаған, бейнеткер, сауат-бiлiмнен жүрдай, елді 
мекен баласын ықыласпен оқытуға емес, тап зорлықпен айдауға 
кетiп бара жатқан тұтқын сияқты. Ол аш, еңсесi түскен, қапелiм-
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де жұмыссыз қалу қауiпiн, ертеңгi бiр тiлiм нанын қайғырған пен-
де. Керегi – мұғалiм елді мекеннің ең құрметтi адамы, үлкеннің 
де, кiшiнің де қалаған сұрағына жауап таба алатын сауат иесi 
болмағы. Оның бойынан жұрт сый мен назарға сай күш-қуат 
танып, оның алдында тартынғаны жөн. Кiм болса сол… мұғалiм 
намысына тиiп, оның беделiн аяқ асты ету – кешiрiлмес айып».

Педагогикалық мiндеттi қызмет – педагог жұмысының бел-
гiленген бағыты. Əлбетте, педагогикалық күш-қуат жұм саудың 
басты бағыттары – бұл баланы оқыту, оның сауатын ашып, 
бiлiм дендiру, тəрбиелеу, дамыту жəне қалыптастыру. Аталған 
бағыттардың əрбiрiне орай мұғалiм сан алуан нақты əрекеттердi 
орындайды, осындай оның қызметтерi көрер көзге байқаусыз, 
көбiне елене бермейдi. Солай да болса, педагогикалық iстер 
төркiнiне үңiле назар салумен оның кəсiптiк iс-əрекетiнің не-
гiзiнде жатқан құбылыстарды тану арқылы анықтайтынымыз: 
мұға лiмнің мiндеттi қызметi (функция) – оқу, тəрбие, даму, 
қалыптасу үдерістеріне басшылық жасау.

Мұғалiмнің парызы – оқыту емес, оқуға бағдар беру; тəрбиелеу 
емес, тəрбие үдерісiне жетекшiлiк ету. Осы басты мiндеттерiн 
толық түсiне алған мұғалiм ғана өз оқушыларына жеткiлiктi дə-
режеде дербестiк, еркiндiк, ынта бiлдiру мүмкіндiктерiн бере ала-
ды. Оқу-тəрбие үдерiсiнде өзi көзге түспей, барша iстi оқушының 
еркiн таңдауымен, бiрақ басшылық тiзгiнiн де қолдан жiбер-
мей, орындау – хас шебер мұғалiм қолынан келетiн жұмыс.

Кəсiби педагогтарды Сократтың өзi «ой акушерлерi» деп ата-
ған, педагогикалық шеберлiктi «дүниеге нəресте келтiру» (по-
вивальное) өнерiмен теңеген. Бiлгiр педагогтың қызметi – дайын 
бiлiмдi қолдау емес, оқушыға жаңа ой пайымдауға көмек тесу. Де-
мек, педагогикалық еңбектің өзегi – адам қалыптасуына себiн 
тигiзетiн барша үдерiстерге басшылық жасау.

Негiзгi педагогикалық қызмет ретiнде басшылық нақты пед-
а гогикалық əрекеттерден құралады. Қалаған педагогикалық жо-
баның – мейлi ол сабақ, сынып сағаты, сабақтағы жеке тақы рып 
не бөлiм өту, викторина, олимпиада не «қозғалысты өзге рiс тер», 
мек теп мейрамы, қайырымдылық iс не экологиялық саяхат бол-
сын – бəрiде мақсат белгiлеуден басталады. Басқару үдерiсiнің 
мəнi – «мақ сат – нəтиже» бағытындағы оқушылардың əрекет-
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терiнің басын қосып, үйлестiру, оқу барысындағы бас қарым 
оқу шы мүм кіндiктерiне: дайындық деңгейiне, жұмыс қабi-
ле тiне, оқуға қатынасы жəне т.б.– негiзделедi. Бұлар дың бəрi 
жө   нiн  де ақпаратқа ие болу үшiн педагог нақтама қыз метiн 
орын  дайды. Оқушылар дамуының тəн-дене жəне психика лық 
ерекшелiктерiн, олардың ақыл жəне адамгершiлiк тəрбиесiнің 
дең гейiн, сыныптық жəне отбасы тəрбие жағдайларын, т.с.с. 
анықтап алмай, дұрыс мақсат белгiлеуге де, оған жетудің нақ-
ты жолдарын таңдауға да болмайды. «Жан-жақты тəрбие жүр-
гізуi үшiн педагогика» тəрбиелейтiн адамын барша тұрғы  дан 
тани бiлуi мiндеттi, – деп К.Д.Ушинский баса айтқан. Мiне, осы-
дан тəрбиешi педагогикалық жағдайлар талдаудың болжас  тыру 
əдістерiн жете бiлуi қажет.

Мақсат белгiлеу жəне нақтамалау iстерiмен тығыз байла ныс-
та болжау, болжастыру (прогноздау) шаралары орындалады. 
Болжау – өз əрекетiнің нақты жағдайлардағы нəтижесiн күнi 
iл  герi бiлуге, сонымен ненi, қалай iстеу керектiгiн түсiнуге кө-
мекте сетiн мұғалiмнің көрегендiк қабiлетiнен байқалады.

Болашаққа ой жүгірте алмайтын, неге ұмтылатынын пайым-
дауға өрiсi жетпейтiн педагог «алдым жөн, артым соқпақ» деп 
тəуе кел сапар кешкен жолаушыға ұқсас. Мұндайда көздеген мақ-
сат кездейсоқ, ойламаған жерден ғана орындалуы немесе тiптi де 
бос əурешiлiк болуы ықтимал. Мұғалiмдi болжастыруға үй рете 
алмайтын педагогиканы К.А.Сухомлинский тəуiп шiл дiк пен, кө-
регендiгi болмаған оқытушыны сауатсыз жөргекшi мен теңеген.

Нақтамалап, сəттi болжамды арқау еткен мұғалiм оқу-тəрбие 
қызметтерiнің жобасын (проект) түзуге кiрiседi. Нақтама, бол-
жам, жоба оқу-тəрбие iстерiнің жоспарын жасауға негiз бередi. 
Жоспар түзумен педагогикалық үдерiстiң дайындық кезеңi аяқ-
талады. Өзiн қадiрлей бiлген мұғалiм барша тарапы түбегейлi 
ойластырылған, нақты да анық, толық қамдастырылған жо-
спарсыз сыныпқа енбейдi.

Сонымен, нақталау, болжастыру, жобалау мен жоспарлау – оқу-
тəрбие iсiнің əр жаңа (циклi) айналымының дайындық кезеңiн де 
мұғалiмнің орындайтын мiндеттi педагогикалық қызметтерi.

Келесi ниеттердi iске асыру – кезеңiнде мұғалiм ақпараттық, 
ұйымдастыру, бағалау жəне сараптау, бақылау мен реттеу-түзету 
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мiндеттерiн атқарады. Мұғалiмнің ұйымдастыру қызметi – ба-
лаларды белгiленген жұмысқа тартып, көзделген мақсатқа жету 
жолында оларды өзiмен бiрлiкте орындалатын iске жұмылдыру. 
Оқушылардың басты ақпарат көзi – мұғалiм. Ол бəрiн бiледi, 
ол өз кəсiбiне байланысты пəндер – педагогика, психология жəне 
əдістеменi жоғары деңгейде жете меңгерген. Пəрмендi ынталан-
дыру жағдаяттарын жасауда мұғалiмге бақылау, бағалау жəне 
реттеу-түзету қызметтерi аса маңызды. Осы педагогикалық 
мiндеттердің дұрыс орындалуынан оқу үдерісi дамиды, жос-
пар ланған өзгерiстер өз деңгейiнде iске асып жатады. Мұғалiм 
бə рiне де қанық: шу-шулеу немесе мəжбүрлеумен шынайы оқу 
табысына жету мүмкін емес. Бақылау сала отырып сəтсiздiктер, 
олқылықтар мен кемшiлiктер себептерiн ашамыз. Бұдан жинақ-
талған ақпарат педагогикалық үдерiстi ретке келтiрiп, қажет 
болса түзетiп, тиiмдi шараларды дер мезетiнде қолданып, ын-
таландырушы сеп-түрткілердi пайдалануға мүмкіндiк ашады. 
Педа гогикалық айналымның қорытындылау кезеңiнде мұғалiм 
ауқымды талдау жұмыстарына өтедi. Мұндағы басты мақсат 
– бiткен iстi сарапқа салып, ол белгiленген деңгейден қаншама 
төмендеу орындалды, қай жерде жəне не себептi iс қарқыны 
бəсеңдедi, мұның бəрiн келшекте болдырмаудың амалы қандай 
болмақ, т.с.с. сұрақтарға жауап табу. 

Кəсiби қызметiнің көп түрлі де жан-жақты болуынан мұғалiм 
еңбегi көптеген мамандықтарға байланысты iстермен сабақтас 
орындалып барады: ол-актер, режиссер жəне менеджер; ол – са-
рапшы, зерттеушi жəне тұқым iрiктеушi (селекционер). Өзiнің 
тiкелей кəсiби қызметтерiмен қатар педагог қоғамдық, азаматтық, 
отбасылық мiндеттерге де жауапкерлi.

Сонымен, бастауыш мектеп мұғалiмi көп санды да əрқилы 
iс-əрекеттер түрін атқарады. Бұл iстердің бəрi кəсiби тiлде пед-
а гогикалық мiндеттi қызметтер деп аталады. Басты педа-
гогикалық мiндет – бұл оқу-тəрбие үдерісін басқару. Басқарудың 
дайындық кезеңiнің элементтерi: мақсат белгiлеу, нақталау, 
болжастыру, жобалау жəне жоспарлау. Жоспарды iске асырарда 
мұғалiм ақпараттық ұйымдастыру, бағалау, бақылау жəне реттеу-
түзету жұмыстарын орындайды. Ал қорытындылау кезеңiнің 
мiндетi – бiткен iсте талдау сарабына салу.
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Мұғалiмге қойылатын талаптар

Мұғалiмнің ерекше кəсiптiк жəне қоғам алдындағы мiндет-
терi барлық уақытта өзiнің қатал əдiлқазылары – оқушыларының, 
мүдделi ата-аналардың, кең əлеуметтiк қауымның назарында бо-
луы – ұстаз тұлғасы мен оның моральдық келбетiне жоғары та-
лаптар қояды. Мұғалiмге қойылатын талаптар – бұл педа-
гогикалық қызмет табыстарының кепiлi болар кəсiби сапалар 
жүйесi. 

Мұғалiмге қойылатын педагогикалық талаптар жөнiндегi 
айғақ тар бiзге сонау ежелгi ғасырлар тұңғиығынан жеткен, 
қай уақытта да адамдар оған жоғары деңгейдегi тапсырмалар 
тарта отырып, өз мұғалiмiн қарапайым пенде кемшiлiктерiнен 
азат болғанын қалаған. Львовтық «бауырластар мектебiнің» 
1586 жылғы жарғысында былай деп жазылыпты: «Бұл мектеп 
мұ ғалiмi инабатты, ақылды, кiшiпейiл дана, ұстамды, араққор 
емес, зинақор емес, пайдакүнем ұры емес, көрiпкел сəуегей емес, 
бөспе сөзді емес, жамандықты қолдаушы емес, бiрақ жақсылық 
жасауға асыққан, бар тұрғыдан ожданды болып, оқушылары 
да оған ұқсасын.» ХVIII ғасырдың алғашқы кезеңiнде-ақ осы 
күнге дейiн өз маңызын жоймаған ауқымды да нақты мұға-
лiмге қаратылған талаптар белгiленген. Я.А.Коменский тұжы-
рымынша, мұғалiмнің басты парызы – өзiнің жоғары инабат-
тылығымен, адамдарға деген мейiрмен, бiлiм мен еңбеккерлiгi 
жə не басқа да сапаларымен өз оқушыларына өрнек болып, 
олар  ды адамилық қасиеттерге баулуы тиiс. 

Мұғалiм тағам мен киiмде – қарапайым, қызметте – сергек 
əрi еңбеккер, мiнезде – кiшiпейiл жəне əдептi, сөз саптауда – 
мəнерлi де ұстамдылық көрсете бiлуi шарт. Сонымен бiрге жеке 
қатынастар мен қоғамдық өмiрде байсалды да байыпты бол ға-
ны жөн. Ерiншектiк, енжарлық, əрекетсiздiк – мұғалiм кəсiбiмен 
тiптi де сиыспайтын келеңсiз қасиеттер. Мұндай ақаулықтар 
оқушыларыңызда болмасын тiлесеңiз, олардан алдымен өзіңiз 
құтылып алыңыз. Кiмде-кiм ең жоғары мiндет – болашақ тəр-
биесiн қолына алатын болса, ол күнiменгi сергектiгiн бiрде жо-
ғалтпай, оқушы дəптерiн тексеруге қатысты ауыр еңбектi басы-
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нан кешiруге дайын болуы, той-тамаша, сəн-салтанат жəне басқа 
«рух жалаңаштаушы» нəрселерден аулақ жүруi қажет.

Я.А.Коменский мұғалiмдерден балаға жылы лебiзбен, мейiрлi 
қатынас жасап, қаталдығымен оны өзінен қашықтатып алмай, 
керiсiнше, аталарша бауырына тартып, мəпелеудi талап еткен. 
Балаларды жеңiл əрi қуанышпен оқыту керек: «сонда ғана ғылым 
нəрi күштеп, зорламай-ақ, жан қалауы жəне шын көңілмен оның 
бойына енедi». 

К.Д.Ушинский мұғалiмдердi «жас жанға жылу берген шуақты 
күнге» теңейдi. Ұстаздардың Ұстазы болған ұлы педагог халық 
мұғалiмдерiне жоғары талаптар қойды. Терең де жан-жақты 
бiлiмсiз мұғалiм болуы мүмкін емес, – деп тұжырымдады ол. 
Бiрақ тек бiлiм əлi жеткiлiксiз. Ол берiк əрi мықты сенiм-на ны-
ммен байланысты болуы қажет. Бұл сапаларсыз нағыз мұғалiм 
болып жетiлу қиын: «… адам тəрбиесiнің даңғыл жолы – бұл 
сенiм, ал сенiмге тек сенiммен ғана ықпал жасау мүмкін». Əр-
түрлі оқу бағдарламасы, қалаған əдістеме мейлiнше жоғары дə ре-
жеде түзiлгенiмен, тəрбиешi сенiмiне өтпесе, қауқарсыз əрiптер 
тiзбегiне айналады.

Мұғалiмге қойылатын алғашқы талап – педагогикалық қабi-
леттердің болуы. Педагогикалық қабiлеттер – бұл оқушылармен 
жұмыс iстеуге, балаларға деген мейiр, олармен қатынаста болу-
дан лəззат ала бiлу бейiмдiлiгiн танытушы тұлғалық сапа  лар. 
Көп жағдайларда педагогикалық қабiлеттер – мəнерлi сөйлеу, 
əн салу, сурет салу, балаларды ұйымдастыра бiлу жəне с.с.– 
нақты əрекеттердi орындауда көрiнетiн ептiлiктер дəреже сiнде 
қалыптастырылады. Қандай да ептiлiк белгiлi қабiлеттің сырт-
тай көрiнiсi. Осы заманғы педагогикалық психологияда қабiлет-
тердің төмендегiдей маңызды топтары ажыратылған:

1. Ұйымдастырушылық. Мұғалiмнің оқушыларды оқу-
таным дық iстерге тарту, мiндеттердi бөлiстiру, қызмет жос-
парлау, орындалғандарға қорытынды жасау жəне т.б. ептi-
лiктерiнен көрiнедi. 

2. Дидактикалық. Оқу материалдарын, көрнекi құралдарды, 
техникалық оқу жабдықтарын, жинақтау жəне дайындау; оқу 
мазмұнын түсiнiктi, анық, мəнерлi, нанымды жəне бiрiздi баян-
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дау; оқушыларды өздерiнің танымдық қызығулары мен руха-
ни қажеттерiн дамытуға ынталандыру, олардың оқу-танымдық 
белсендiлiгiн жəне т.б. арттырып бару.

3. Түсiнiм. Мұғалiмнің өз шəкiрттерiнің жан дүниесiне енiп, 
олардың көңіл-күй кейiпiн шынайы бағалауға, психикалық ерек-
шелiктерiн тани бiлуде көрiнетiн ептiлiктерi.

4. Қарым-қатынастық. Өз əрiптестерiмен, оқушылармен, 
олардың ата-аналарымен, оқу орны жетекшiлерiмен жақын 
iскерлiк байланыстар түзуде көрiнетiн мұғалiм ептiлiктерi. 

5. Ықпал таныту. Көңіл-күй, ерiк əсерлерi арқылы оқу шыны 
билеу.

6. Зерттеушiлiк. Педагогикалық жағдайлар мен үдерiс-тердi 
шынайы танып, бағалау ептiлiктерiмен iске асырылатын қабiлет. 

7. Ғылыми-танымдық. Педагогика, психология, əдісте-ме 
сала ларындағы ғылыми жаңалықтарды игере бiлу қабiлеттерi-
мен белгiленедi.

Мұғалiмдердің өздерiне қойылған сауалнама жауаптарына 
жүгінсек, педагогикалық қызметте аса қажет, яғни жетекшi қа-
бiлеттер түрі төмендегiдей: педагогикалық қырағылық, дидак ти-
калық, ұйымдастырушылық, көңіл-шуақтылығы, ал қалған түр-
лері аталғандарға қосалқы, жəрдемшi қызмет орындайды.

Көп мамандардың пiкiрiнше, қандай да бiр қабiлет адамға 
жұғысты болмаған жағдайда, оның орны басқа мəндi келген 
кəсiби сапалар – еңбеккерлiк, өз мiндеттерiне адал да байып ты 
қа ты нас, ұдайы өзiндiк жетiлумен – толтырылып (теңдестiрi-
лiп) барады. 

Педагогикалық қабiлеттер (талант, дарын, нышандар) педа-
гогикалық кəсiптi иелеудің алғышарттары болары сөзсiз, бi рақ 
шешушi кəсiптiк сапа қызметтерiн атқара алмайды. Қаншама 
мұғалiм болуды көздеген, бұл кəсiпке сай жемiстi нышандары 
да көрiнген талай адамдар педагог кемелiне жете алмай қалған, 
ал алғашқыда мұндай ұқыбы кем талай студент болашақта пе-
дагогикалық шеберлiк шыңына көтерiлгенiн тəжiрибеден көрiп 
жүрсiз. Педагог болып жетiлудің басты кiлтi – еңбектенуде.

Сондықтан да мұғалiмге қажет маңызды сапалар – бұл 
еңбеккерлiк, талапшылдық, тəртiптiлiк, жауапкершiлiк, 
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мақ  сат қоя бiлу, оны шешу жолдарын таңдай бiлу, ұйым дас-
тырушылық, табандылық, жүйелiлiк жəне өз кəсiбiн жос-
парлы жетiлдiрiп бару, өз еңбегiнің кəсiптiк деңгейiн ұдайы 
көтерiп тұру, т.с.с. Осы сапалардың арқасында педагог өн-
дiрiстiк қатынастар жүйесiнде өз мiндеттерiн атқара бiлетiн қыз-
меткер болып қалыптасады. 

Көз алдымызды оқу орындары əлеуметке «бiлiмдену қыз-
меттерiн» көрсетушi өндiрiстiк мекемелер сипатын ала баста-
ды. Мұндай мекемелер ендi өз жұмысын нақты жоспар, келiсiм-
шарт (контракт) негiзiнде жүргізедi. Педагогтар ереуiлi, оқу 
орындарының бəсекелестiгiне (конкуренциясына) бiрте-бiрте 
үйренiп те келе жатырмыз. Бұлардың бəрi нарықтық эконо ми-
ка заманына тəн белгiлер. Мiне осы жағдайларда оқу-тəрбие 
үде рiсiн дегi ұнамды қарым-қатынастарды түзу үшiн педагог-
тың адамилық қасиет-сапалары кең маңыз алады. Атайтын 
бол сақ, олар: адамгершiлiк, қайырымдылық, шыдамдылық, 
адал дық, жауапкершiлiк, əдiлдiк, мiндеттiлiк, шынайлылық, 
жомарт тық, сыйластық, жоғары инабаттылық, болашаққа 
сенушiлiк (оптимизм), балалар мүддесiне етене жақын болу, 
ұстам дылық, байсалдылық, үйiршеңдiк, тiлектестiк, өз басы-
на сын көзбен қарай бiлу, достық қатынасқа ынтық болу, қа-
дiрлi болу, ұлтжандылық, отансүйгіштiк, имандылық, прин-
ципшiлдiк, ықыластылық, көңіл бiлдiру əдептiлiгi жəне т.б.

Мұғалiмде мiндеттi болуы тиiс аса маңызды сапалардың 
бiрi – гуманизм, яғни өсiп келе жатқан адамды жер бетiндегi 
ең жоғары құндылық ретiнде тану жəне осыған нақты iс-ша-
ра лармен қатынас жасай бiлу. Гуманды қатынас – бұл тұл ғаны 
жақыннан тани бiлуге мүдделiлiк, оқушыларға жана шырлық, 
олардың пiкiрiмен санасу, балалардың кемелдену ерекшелiкте-
рiн бiлу, шəкiрттердің оқу iс-əрекеттерi мен тұлғалық дамуына 
жоғары талаптар қоя бiлу. Аталған сапа-қасиеттердің iс-жүзiндегi 
көрiнiстерiнен хабардар болған жас əулет алғашында елiктеумен, 
соң саналы түрде адамдарға деген гуманистiк қатынастарын 
қалыпқа келтiре бастайды.

Мұғалiм – əрқашан да белсендi, шығармашыл тұлға. Ол 
оқушылар өмiрiнің күнделiктi ұйымдастырушысы. Оқушы қы-
зығуларын оятып, оларға жетекшi бола бiлу – ерiк қабiлетi күштi 
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дамыған жеке тұлғалық белсендiлiгi артып тасыған адамда ғана 
дамитын қасиет. Күрделi ағза болған сынып, балалар ұжымына 
педагогикалық басшылық үлкен тапқырлықты, зеректiктi, 
табандылықты, көрiнген жағдайлар шешiмiн таба бiлуге дай-
ын болуды қажет етедi. Педагог – бала жан дүниесiне жетекшi, 
кiршiксiз өрнек, үлгi.

Мұғалiмге қажет кəсiби сапалардың жəне бiр тобы – 
ұстамдылық пен сабырлылық. Педагогикалық кəсiп иесi əр қа-
шан, тiптi тосын жағдайларда да, оқу-тəрбие үдерiсiндегi өзiнің 
жетекшiлiк парызын естен шығармай, тəрбие тiзгiнiн бiр де 
жаздырмауы тиiс. Оқушылар өз тəрбиешiсiнің олқылығын, абыр-
жуы мен шарасыздығының куəсi болмағаны абзал. Басынан өт-
кенi көп ұлы педагог А.С.Макаренко «өзiн iрке алмайтын 
мұға лiм – бұзылған, басқарымы жоқ машина», – деп ескерткен 
болатын. Мұны əрдайым жадта сақтаған жөн, себебi өз əрекет-
терi мен қылықтарына бақылау қоя алмай, болғанның бəрiне 
балаларды кiнəлап, не болса соған қақырай күйзелуге болмайды. 

Мұғалiм мiнезiнің жан сезiмталдығы – оқушы қалпын, оның 
көңіл-күйiн сезiп, көмекке зəру болғандарға дер мезетiнде қол 
ұшын беру қажеттiгiн бiлдiретiн барометр. Өз шəкiрттерiнің 
бүгiнi мен ертеңiн ойлап, жан себiл болатын да мұғалiм. Бұл 
оның табиғи болмысынан. Мұнда мұғалiм өсiп келе жатқан 
əулет тағдыры үшiн жауапты екенiнен бiр де жаңылмас.

Мұғалiмнің ажырамас кəсiби қасиетi – бұл əдiлдiк. Қызмет 
бабына орай мұғалiмнің бiрдейгi мiндетi – оқушыларының бiлi-
мiне, ептiлiктерi мен дағдыларына, əрекет қылығына баға беру. 
Осыдан, оның бағамдау сарабы оқушылардың даму деңгейiне 
сай болып, субъективтiк ықпалдардан шынайлылығын жоғалт-
пауы тиiс. Тəрбиешiнің əдiлеттiлiгi осыдан көрiнедi. Осымен 
мұғалiм беделi өлшенедi. Мұғалiмнің сыңаржақтығы, күнiлгерi 
терiс ұғымға берiлуi мен өзiмшiлдiгi тəрбие iстерiмен «мың 
қайнаса да сорпасы қосылмайтын» келеңсiз шарттар.

Тəрбиешi əруақыт орнымен талап қоя бiлуге мiндеттi. Ұстаз 
iсiнің жемiсi – осы талаптан. Мұғалiм қатаңда да жоғары талап-
ты алдымен өзіне қойғаны жөн, себебi өзiнде болмағанды бас-
қа дан, əсiресе оқушыдан, талап ету – қиянат. Ақыл сарабы нан 
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өткен талап – педагогикалық табыстың кепiлi. Тəрбие шеберлiгi 
дамудағы тұлға мүмкіндiктерiн арқау етедi. 

Педагогикалық үдерiсте қарқынды немесе ауырлау жүк те-
меден бала шаршап-шалдығады, ой қызметi талықсиды, мұн-
дайда оқушыны күйзелiстен шығарудың бiрден-бiр жолы – əзiл, 
қалжың пайдалану. Мұғалiм юморы мұндай жағдайда бала 
кейпiндегi күйзелiстi бiр сəтке ұмыттырып, оқу желiсiн қалпына 
келтiредi. Осыдан тəрбиемен айналысатын адам өзiнің ғы  лыми 
бiлiм қорына жоғары адамилық қасиеттi танытатын шешен  дік, 
əзiлкештiк, қалжың жəне т.с.с. сапаларды қоса меңгергенi жөн. 
Сабақ желiсiне орнымен ендiрiлiп, қолданылған əзiл сын, қал-
жың сөз, мақал-мəтел, қанатты афоризм, көңіл жадыратар лық 
күлкi – бəрi де сыныпта ұнамды көңіл пайда етiп, оқу iсiн шатта-
на қабылдауға себiн тигiзедi.

Педагогтың кəсiби əдебi (такт), əдептiлiк сезiмi – оқушы лар-
мен қатынас түзуде аса қажет ерекше ептiлiк дүние. Оқушымен 
қандайда да байланысқа келудегi шама-шарық сақ тау осы 
педагогикалық əдеп пен мұғалiмнің əдептiлiк сезiмiне тəуел -
дi. Əдептiлiк – бұл тəрбиешiнің ақылы, сезiмi жəне жалпы 
мəдениетiнің бiр шоғырлы, жинақы көрiнiсi. Педагогика  лық 
əдеп тiлiктің өзегi – тəрбиеленушi тұлғасына болған сыйластық. 
Бала болмысын түсiнген педагог нақты жағдайда оған ықпал 
жа саудың қандай да шарасын таңдай отырып, өзiн əдепсiз əре-
кеттерден сақтандыра алады.

Мұғалiмдiк қызметте жеке тұлғалық қасиеттер мен кəсiби са-
палар арасын жiкке айырып болмайды. Кəсiби сапалар негiзгi 
– арнайы бiлiм мен ептiлiктер, ой тəсiлдерi мен iс-əрекет əдісте рi. 
Олар арасында ерекше көзге түсетiндер: оқу пəнiн, пəндi оқыту 
əдістемесiн жете меңгеру; психологиялық дайындық, жалпы 
ой-өрiс, дүниетаным; ауқымды мəдениеттiлiк; педагогикалық 
шеберлiк; педагогикалық еңбек технологиясын жан-жақты 
бiлу; ұйымдастырушылық ептiлiктерi мен дағдылары; педа -
го ги калық əдеп; педагогикалық техника; қарым-қатынас 
жа  сай бiлу; дiлмарлық жəне т.б. сапалар. Педагогты ең жо ға-
ры кəсiби са тысын танытушы сапа – мұғалiмдiк еңбекке бол ған 
оның сүйіс  пеншiлiгi, ал бұл сапаға ие тұлға өзiнің адалдығы-
мен, жан пидалығымен, өзіне жəне өз кəсiби деңгейiне үздiксiз 
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жо ғ а  рылап ба ра тын талап қоя бiлетiн, тəрбиелiк iстерi нің нə-
ти жесiнен «жү рек-жарды» шаттана алуымен ерекшеленедi.

Қазіргі заман мұғалiмiнің тұлғалық белгiсi – ой өрiсiнің кең-
дiгi мен оның ауқымды дүниетанымы. Заман ағымымен теңдей 
қадам атамын деген əрбiр адам өте көп ақпараттан хабардар 
болуы қажет. Мұғалiм барлық уақытта да елiктеу үлгiсi бол-
ған. Оған қарап жас əулет өмiрлiк бағыты мен iс-əрекет бағда-
рын таңдаған. 

Бастауыш мектепте мұғалiм – дүниеге саналы көзiн ендi аш-
қан оқушы үшiн «ұқсап бағар» мұрат (идеал), оның талабы бұл-
жытпас заң. Кейде ата-насының дəйектi сөзін де мiсе тұтпай, кiш-
кене оқушының «апайым (ағайым) осылай iстейсің дедi» – деп, 
тапжылмай тұрып алатыны осыдан. Бiрақ мұғалiм тұл ға сын 
балалықпен əсiрелеу ұзаққа бармай, бiрте-бiрте кеми бастайды. 

Демократиялық қоғамның гуманистiк мектебiн құру жолын-
да үлкен кедергi болып тұрған психологиялық-педагогикалық 
құбылыс – дидактогения – оқушыға деген аяусыз қаталдық 
пен безбүйректiк. Сыныпта қалыптасқан мұғалiмнің əмiршiл 
қа тал қатынасынан оқушы сөйлеймiн десе, сөзін таба алмай, 
тақтаға шықса қалтырап, дiрiлдеп үлкен психикалық күйзелiстен 
қиналып, жүйке сырқаттарына шалдығатыны осыдан. Мектеп-
тегi дидактогения, оның салдарынан болатын оқушылардың 
дидактогения сырқаты – өткен дəуiрде қоғамымызда орын ал -
ған келеңсiз жəйттердің қалдығы. Бұдан арылып, адами лық қа-
рым-қатынасты iзгiлiк деңгейiне жеткiзу – бүгiнгi мұға лiмнің 
өсiп келе жатқан əулет, бүкiл қоғам алдындағы парызы да қарызы.

Заманымыздың озық педагогы Ш.Амонашвили: «…Мұға-
лiм! Егер сен өз тəрбие əдістемеңдi гуманистiк бастаумен 
жетiлдiрiп, жаңалаймын десең, өзіңнің бiр заманда оқу шы 
болға ныңды ұмытпа, осыдан, өз шəкiрттеріңдi басыңнан өт-
кен азаптарға кезiк тiре көрме», – деген ұстаздық ұлағатты жан 
айқайына құлақ түріңiз.

Мұғалiм кəсiбiндегiдей адамға қойылатын талап басқа бiрде 
бiр кəсiпке тəн емес. Байқасақ, сыныпқа еркiн кiрiп, «Балалар, 
сəлем! Мен сiздердің мұғалiміңiзбiн!» – деп тартынбастан айту 
үшiн өз тəрбиемiзге орай талай келелi iстердi орындауымыз 
қажет екенi көрiнiп-ақ тұр.
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Мұғалiм шеберлiгi

Бастауыш мектеп мұғалiмiнің жұмысын сараптауда ең алдымен 
назарға алынатын бiрiгiмдi сапалар (интегральные) жиынтығы – 
мұғалiм шеберлiгi. Бұл ұғымға берiлетiн анықтамалар санқилы. 
Ал жалпы мағынада мұғалiм шеберлiгi – бұл өте жоғары дең-
гейдегi əрi ұдайы жетiлiп баратын тəрбиелеу жəне оқыту 
өнерi. Шеберлiк негiзi – жеке тұлға мəдениетi, бiлiм мен өрiстi 
дүниетаным жəне осы сапалармен кiрiге ұштасқан педагогикалық 
техника мен озат тəжiрибе. Шеберлiкке көтерiлудің басты шарт-
тары: теорияны бiлу, оқу-тəрбие үдерiсiнің тиiмдi технологиясын 
пайдалана бiлу мен оны нақты жағдайларға орай сəйкестендiре 
таңдау, көзделген деңгей мен сапаға байланыстыра нақтамалау, 
болжастыру жəне жобалау.

Педагогикалық шеберлiктің құрамды қырлары мен сырла-
ры баршылық. Олардың арасында ең алдымен көрiнетiн аса 
қажеттi сапа – ұйымдастырушылық, яғни оқу үдерiсiнің қандай 
жағдайында болмасын, тiптi қолайсыз болған күндеде, тəрбие, 
даму жəне бiлiмнің алдын ала жоспарланған деңгейiне қол жүргізу. 
Нағыз мұғалiм қалаған сұраққа қалыптан тыс жауап тауып, оқушы 
көңілiнен шығады, оның ойына қозғау салып, толғанысқа келтiре 
алады. Мұндай ептiлiкөз пəнiн тереңдей бiлген, өз бiлгендерiн 
оқушыға жеткiзе алатын мұғалiмге тəн қасиет. Қазіргі заман оқу 
əдістерiн жете меңгеру де осы шеберлiктің бiр қыры. Ал осының 
бəрiне үйрену мүмкін бе? Шеберлер тəжiрибесi мұндай ұстаздық 
деңгейге көтерiлудің кiлтi мұғалiмнің өз бойында болатынын 
дəлелдеп отыр. Əлбетте, бұл оңай шаруа емес, үлкен күш-қуат 
жұмсауды қажет етедi. Шеберлiкке жету кезеңдерi келесiдей: 
озат мұғалiмдер тəжiрибесiн бақылау; үздiксiз бiлiктiлiк көтерiп 
бару, арнайы əдебиеттердi оқу, өз оқу iстерiнде оқытудың жаңа 
əдістерiн ендiрiп бару, өзiндiк сарап жүргізіп отыру.

Педагогтың өнерi əсiресе сабақ барысындағы оқыту-үйрету 
ептiлiгенен көрiнедi. Тəжiрибелi мұғалiм бағдарлама-лық мате-
риалды сабақ уақыты аралығында игеруге тырысады, оның үшiн 
үй тапсырмалары – сабақта игерiлгендi тереңдету, бекiту, кеңейту 
амалы. Тəжiрибелi мұғалiм табыстарының сыры оқушының 
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оқу iстерiне басшылық жасай бiлуiнде. Шебер оқытушы бүкiл 
бiлiмдену үдерісiне дирижерлiк ете отырып, оқушы еңбегiн 
мате риал мазмұнының аса маңызды да күрделi тараптарына бағ-
дарлап отырады. 

Шеберлiктің жəне бiр маңызды көрсеткiшi – оқушыларды бел-
сендiлiкке ынталандыра бiлу, олардың қабiлеттерiн, дербестiгi 
мен зерделiлiгiн көтере түсу, балаларды сабақ барысында ой 
толғастыруға ойыстыру.

Оқу үдерiсiнде тəрбие жұмыстарын тиiмдi жүргізе бiлу, 
оқушы ларда жоғары инабаттылық, ұлтжандылық, отан сүй-
гіштiк сезiм, еңбеккерлiк, өз əрекет-қылығына жауапкершiлiк 
қалып тастыру ептiлiктерi де – мұғалiмдiк шеберлiктің ажырал-
мас элементтерiнен.

Шеберлiк деңгейiнен көрiне алмаған мұғалiм баланың ойла-
нуына, пiкiр жүргізуiне мүмкіндiк бермей, өз бiлгенiн оған қан-
дай да жолмен таңа салуға ұмтылады. Ал шебер ұстаз сол бiлiм 
арқылы баланы оқу лəззатына бөлеп, қуанышқа жеткiзедi. Мұға-
лiмнің мiндетi – оқуға қажет ұнамды көңіл шарпуларының сол 
оқу үдерiсiнің өзінен пайда ету. Сол үшiн де ол жұмыс түрлерін 
ауыстырып барады, оқушылардың белсендiлiгiне қозғау салады, 
жарқын мысалдар, деректер пайдаланумен бала қызығуларын 
оятады, т.с.с. Бiр жұмыс не əдіс түрін қайталай беруден оқушы 
жалығады, сондықтан жаңа да соны тəсiлдердi шаршамай iздес-
тiру мұғалiмнің шартты мiндетi болуы қажет. 

Педагогикалық шеберлiктің маңызды элементi – жоғары 
дең гейдегi педагогикалық техника. Педагогикалық техни-
ка – бұл педагогикалық қызметтестiк əдістерiн тиiмдi қолдану 
үшiн мұғалiмге қажет бiлiм, ептiлiк, дағдылар жиынтығы. Педа-
гогикалық техниканы меңгеру үшiн педагогика мен психоло гия 
бойынша арнайы бiлiмдердi, ерекше тəжiрибелiк дайындықты 
қажет етедi. Ең алдымен педагогтың игеретiнi – балалармен 
қарым-қатынас, тiлдесу ортақтастығы (общение): оқушылар мен 
орынды сөйлесу мəнерi мен ортақтасу мəнерін таңдай бiлу. Бала-
лармен қатынастың қарапайым да табиғи болғаны жөн. Мұға-
лiм жасөспiрiммен тiлдесуде жалған сөз, құрғақ уағыз бен жасан-
ды ағайынгершiлiктен (панибратство) аулақ болғаны дұрыс.
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Педагогикалық техниканың құрамды бөлiгi – тəрбиешiнің өз 
зейiнi мен балалар зейiнiн басқара бiлуi. Шоғырлы топтарда 
көп санды да санқилы оқу iстерiн орындауда ешбiр нəрсе оның 
наза рынан тыс қалмауы тиiс. Аса маңызды жəйт – оқушыны əре-
кет-қылығының сырттай белгiлерi бойынша оның жан дүние-
лiк қалпын анықтап бiлу. Бұл педагогикалық əрекеттердi таң-
дауда ескерiлетiн мұғалiмнің басты кəсiби сапаларының бiрi: 
педагогикалық əдеп негiзi жəне тəлiм-тəрбие қызметiнің тұғыры.

Iс-əрекет қарқынын сезе бiлу де – педагог үшiн маңызды 
сапа. Оқу-оқыту, жалпы тəрбиелеу барысындағы мұғалiм қате-
лiк терiнің көбi өз əрекет қарқындылығы мен педагогикалық 
шешiм дерiн барластырып, өлшестiре алмауынан туындайды: 
не асығады, не кешiгедi, ал бұл қай жағдайда да педагогикалық 
ықпалдың тиiмдiлiгiн кемiтедi.

Педагогикалық техника ептiлiктерi мен дағдыларының үл кен 
тобы тəрбиешiнің оқушылар тарапынан болған қандай да қы лық-
əрекеттерге немесе оларда байқалған моральдық қасиеттерге 
деген өз субъектив бағасын əсерлi бiлдiре алу тəсiлдерiнен 
құралады. Педагог еш уақытта бейтараптыққа салынуы мүм-
кін емес. Ол өз шəкiрттерiнің өнегелi iстерiне шаттанады, жарам-
сыз қылықтарынан күйзеледi. Оның толғанысы бала əрекетiнің 
шы найы бағасы. Бұл тұрғыдан, педагог шеберлiгi қандай да бiр 
қырымен актерлiк шеберлiкпен ұштасады. Педагогтың балаға 
қаратылған сөзі өтiнiш те, мiнеу де, қолдау да, бұйрық та болуы 
ықтимал. Педагог кез келген уақытта тек өз рөлiн «ойнайды», 
сондағы мақсаты бiреу-ақ – тəрбиеленушiге дұрыс ықпал жасау.

Педагогикалық ортақтасу – балалармен байланыс-қатынас 
түзу құралы. Осыдан оны мұғалiм мен оқушы арасындағы се-
нiмдi байланыс орнықтыруға бағытталған педагогикалық кəсiби 
өза ра ықпалды əрекет деп түсiндiруге де болады. Бұл орай-
да мұғалiм үшiн аса маңызды болатын жағдаяттар: сөз сап тау, 
сөйлеу мəдениетi, дауыс қоя бiлу, өз дауысын, ым-ишарасын, 
сөз барысында тыныстап бiлу деңгей ептiлiктерiн басқарымға 
кел тiре алуы. «Мен «бермен кел» дегендi 15-20 түрге құбылта 
айтып, қол, дене, бет-əлпет қозғалыстарымды 20 түрге келтiрiп, 
сезi  мiмдi бiлдiре алатындай кезде ғана, шеберлiгiмнің қалып-
тас қанын байқадым», – деп жазыпты А.С.Макаренко.
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Педагогикалық ортақтасу мəселелерi əлемдiк педагогикада 
жо ғ  а ры белсендiлiкпен зерттелуде. Жақын арада жарияланған 
аме рика педагогтары Дж.Брофи жəне Т.Гуддтың «Мұғалiм мен 
оқушы арасындағы қатынас» кiтабында оқушыларға болған таң-
дамалы қатынаста көрiнетiн мұғалiмнің «субъектив» пайымдау 
ерекшелiктерi талданады. Белгiлi болғандай, мысалы, педагог 
өзi тəуiр көретiн оқушыларға көбiрек назар салады екен. Қалама-
ған оқушылары оның назарынан тыс қалып, мұғалiм «шуа ғын» 
сезiне алмайды. Мұғалiмнің жақсы көретiндерi данагөй, тəр-
тiптi, тiл алғыш оқушылар. Енжарлар мен ынжықтар тiптi де 
еленбейдi. Ал тəуелсiз, өжет, белсендi оқушылар мұғалiмге 
ұнай бермейдi. Қарым-қатынас түзуде оқушының сырттай тұр-
паттық əдемi көрiнiсi де маңызды келедi.

Дж.Брофи мен Т.Гудд анықтағанындай, мұғалiм:
– алдыңғы партада отырған балалармен ырықсыз көп қа ты-

нас жасауға ұмтылады;
– олардың бағасын да жоғарылатып қоюға əрекеттенген;
– жазуы əсем балаларды көбiрек құрметтейдi;
– ұқыпты да əдемi киiнген оқушыларға көбiрек назар ау-

дарады;
– əйел мұғалiмдер көбiне ұл балалар бағасын жоғарылау 

бередi;
– ер мұғалiмдер сүйкiмдi, сұлу қыз шəкiрттерiнің бағасын 

көтермелейдi ж.т.б.
Педагогикалық ортақтасуға орай мұғалiмдердің үш тобы 

анық талған: «белсендi», «көңілшек» жəне «əсiре белсендi». Бi-
рiн  шiлерi – қатынас түзуде ынталы, əр оқушымен жеке қатынас 
жа сауға шебер, тəжiрибе, жағдайға орай əрекеттерi ауысып ба-
рады. Өзiнің қандай мақсат қойып, оған қалай жететiнiн бiледi, 
түсiнедi. Екiншiлерi де өз көрсетпе-талаптарын икемдiлiкпен 
пайдалана алады, бiрақ көңілшектiктен əлсiз. Қатынастар түзуде 
балалар жетегiнен шыға алмай қалады. Мақсаттары күңгірт, 
мiнезi – икемшiл, тұрақты көзқарасы, бағыты жоқ. «Əсiре бел-
сендi» мұғалiм өз оқушыларын шектен тыс жоғары бағалауға 
бейiм, баламен қатынасының көбi шындыққа жанаспайтын 
кейiп ке түсiп кетедi. Оның бағалауында сəл белсендi бала – 
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бұзақы да тəртiпсiз, ал енжар оқушы – жалқау да ақымақ. Мұндай 
мұғалiмнің қылық-əрекетi де өз шəкiртiне қойған бағасына сай: 
нақты оқушыны өз өлшеміне сəйкес көремiн деп шектен шыққан 
қылықтарға бой ұрады.

Педагогтың басты қаруы – сөзден басқа оның құрал-жабдық 
қорында бiр топ сөздік емес (вербалды емес) тiлдесу-ортақтасу 
шаралары жинақталған. Олар: тұрпат кейпi, ым-ишара, қол, көз 
сiлтемелерi. Зерттеулерге қарағанда мұғалiмнің мiз бақпас бе-
тiнде ақиқаттың 10-15 %-тi жойылады екен. Балалар өз ұста зы-
ның қас-қабағын сезгiш-ақ. Оның бетiнің бозаруы мен түксиген 
қабағынан iстің қандай да насырға шапқанын сезiп, оқу қарқы нын 
бəсеңсiрiп, нəтиженi алыстатады. Мұғалiмнің бетiн көлең келеп, 
назарын тайдыруы немесе кекiрейе бой тiктеп, мықы нын та-
януы балалар тарапынан оның сенiмсiздiгi, келiспейтiн   дiгi, 
қарсылығы ретiнде қабылданады. Тiк тұрғанда алақан  дары 
ашық болып, отырғанда аяқ-қолы жайбарақат жайласа, бала -
лар мұ ны оқытушының сенiмi, келiсiмi, өздерiне деген болымды 
қатынас деп сезiнедi. Мұның бəрi оқушылар тарапынан бей са-
на қабылданады.

Шабыт, қуаныш не сенiмсiздiк жоғары дауыспен жеткiзiлсе, 
ашу, қорқыныш-айқаймен бiрге жүреді, ал қайғы мен шар-
шау жұмсақ та бəсеңсiген дауыспен жеткiзiледi. Есіңiзге түсi-
ріңiз, кейбiр мұғалiмдеріңiздің ащы не ысқырған дауысынан 
қаншалықты сескенiп, үрiккеніңiздi. Мұндай дауысты адам педа -
гогикалық қызметке тiптi де жарамайды. Əлбетте, өзiндiк тəр-
биемен, тұрақты өзiндiк жетiлдiру жаттығуларымен адам 
бойын дағы көп нəрсенi өңдеуге болады. Сөйлеу желiсi де мұ-
ғалiм се зiмiн бiлдiредi: жылдам сөз – толқу мен күйзелiс, жай сөз 
– шаршағандықты, менмендiктi, көңіл қараулығын танытады.

Бас сипау, жанасу, қол алысу, иықтан, жауырыннан қағу да 
өз мəнiне ие. Мұндайда əсiресе бiр жағы кем отбасы балалары 
жақсы қабылдап, педагогты жоқ əкесi не анасының кейпiнде 
таниды. Тентек пен қыңырды не өкпелегiш баланы басынан си-
пап, қандай да бiр басқа тəсiлдердiң бəрiмен жетiсе алмаған 
құрмет  ке бөленесiз. Бұл əр педагогтың қолынан келе бермей-
тiн əдіс, мұны тек бала сенiмiне толық кiрген мұғалiм ғана жа-
сай алады. 
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Мұғалiмнің баламен нақты қатынастағы педагогикалық екеу 
ара қашықтығы (дистанция) келесiдей белгiленген: 

– тiкелей жеке-дара сөйлесуге мұғалiм – оқушы арасы 45-120 
см-ге дейiн;

– сынып тобымен ресми сөйлесуде – 120-400 см-ге дейiн.
Сөйлесудегi аралық қашықтықтардың ұдайы өзгерiстерде 

болуы педагогикалық еңбек ерекшелiктерiнен, себебi педагог 
əрдайым нақты шарттар мен жағдайларға икемдесуi қажет.

Қол сiлтемелерiн де ұмытпаңыз! Қол ұшы қозғалысы мен 
шошайған бармақ əңгімеге жан бередi не қатынасты қара-
пайымдастырады (не қиындастырады). Мысалы, ашық алақан 
адамды өзіне тартады. Айқастырылған аяқтар, артқа тартылған 
не қалтадағы қолдар – сұхбаттастар арасына кедергi салады. 
Сұқ бармақты көп шошаңдата бермеңiз – бұл басымдылық пен 
əмiршiлдiктің белгiсi. Қаламыңыз бен көзiлдiрiгіңiздi сипалақ-
тап, бармағыңызбен столды тоқылдатып, аяқтарыңызды тықыл-
дата бермеңiз – бұл сiздің шыдамсыздығыңыз бен сенiмсiздiгі-
ңiздi байқатып, əңгіме желiсiнен ауытқытады. Мұғалiм назары 
айнада не кiтапта болмай, кезегiмен оқушыларына бағыттал-
ғаны жөн. Сонда ғана балалар сiздің көңіліңiздің өздерiмен бiр 
екенiне сенедi, сiзбен бiрлiкте жұмыс жасауға дайын тұрады.

Қорытындылай келе, айтарымыз – бəрi шеберлiкке тəуелдi. 
Ал шеберлiктің өзi ұзаққа созылған тыңғылықты, өзiн жасауға 
бағышталған мұғалiм еңбегiнің нəтижесi. Кейбiр мұғалiм оқу-
шыларының қимылсыз тыңдап, тыныш отырғанын, жазып не 
оқып үлгерiп жатқанын қанағат тұтып, артық iс-əрекетке бара 
бермейдi. Мұндай мұғалiм еш уақытта да бала көңілiн жылыта 
алмайды, оған бала жүрегiнде орын жоқ. Мұғалiм болдың ба – 
кəсiбіңдi арғымақша ерттеп, мiн, өз iсіңнің шеберi бола бiл.

Өзіңiздi тексеріңiз

1. Мұғалім сөзінің анықтамасын беріңіз?
2. Мұғалімнің жалпы педагогикалық міндеттері қандай?
3. Педагогикалық басқарым əрекеттерін атаңыз?
4. Мұғалімге қойылатын талаптар қандай?
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5. Мұғалімге тəн қасиеттер тобын сипаттаңыз?
6. Оқушылардың бағалауы бойынша мұғалімнің ең үздік сапа-

қасиеті қандай?
7. Педагогиканың қабілеттер неден құралады?
8. Басты мұғалімдік қабілеттер деп қандай қабілеттерді атар 

едіңіз?
9. Педагогтың кəсіби сапаларының мазмұнын ашыңыз.
10. Мұғалімнің адамилік қасиеттерінің мазұны қандай?
11. «Педагогикалық шеберлік» түсінігі нені білдіреді?
12. Педагогикалық қарым-қатынастар ерекшелігі неде?
13. Мұғалімнің жүйеленген шеберлігі дегенді қалай түсіндірер 

едіңіз?
14. Педагогикалық шеберлік құрамына не кіреді?
15. «Педагогикалық ұсынақтылық (техника)» деген не?
16. Педагогикалық əдет мəнін ашыңыз.
17. Əзіл-сықақ педагогққа қажет пе?
18. Мұғалім қызметіне байланысты негізгі ерекшеліктердің 

мəнін түсіндіріңіз.
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