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Актөбе,  2017 ж. – 76 б. 

 

 

 

 Дәрістер жинағы ҚР МЖМБС негізінде 6.08. – 2010ж., және  (Алматы 

2013ж.) типтік оқу бағдарламасына сәйкес 5В010000 «Білім» тобы 

мамандықтарына  арналған. 

Ұсынылып отырған дәрістер жинағы Мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

беру стандартына сәйкес құрастырылған. 

Дәрістер жинағында 5В010000 «Білім» тобындағы бакалавриат 

мамандықтарына арналған типтік бағдарлама негізінде дәріс тақырыптары, 

жоспарлары, бекіту сұрақтары, әдебиеттер тізімі, глоссарий ұсынылып отыр. 

Аталмыш дәрістер жинағы педагогикалық мамандықтарда оқитын 

студерттерге арналған. 

 

 

 

 

 

 

Қ. Жұбанов атындағы АӨМУ-ның оқу әдістемелік кеңесінің мәжілісінде 

мақұлданып, баспаға ұсынылды. №5 Хаттама 23 мамыр 2017 ж. 
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Алғы сөз 

 

«Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» курсынан  дәрістер жинағы «Білім» 

тобы мамандықтарына  ұсынылған.  Қазіргі білім беру кеңістігінің стратегиялық мақсатын 

шешу мұғалімнің тәрбиелік  іс–әрекеттегі құзыреттілігіне байланысты. Сондықтан болашақ 

маманның тәрбие технологиясын, тәрбие жұмыстарының әр түрлі бағыттарын 

ұйымдастырудың әдістері мен формаларын меңгеруі басты міндеті болып табылады. 

                                               

Кіріспе  

Қазіргі білім беру мекемелерінде ұрпақ тәрбиелеудің міндеттерін тәрбиелік жүйенің 

жаңа моделін дайындаудан, жеке тұлғаның ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар 

негізінде қалыптасуы мен дамуы және оның кәсіби жетілуі үшін қажетті жағдайлар 

жасаудан; баланың ана тілін, ұлттық салт - дәстүрлерді  сақтауынан, тәрбиелену, білім алу 

және жан-жақты қалыптасу, ақпараттану, денсаулығын нығайту сияқты құқықтарын іске 

асырудан көрінеді.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың «Әлеуметтік – 

экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты 2012 жылғы                     

27 қаңтардағы Қазақстан халқына Жолдауында адами капиталдың сапалы дамуына баса 

назар аударылып, оқыту процесіне қазіргі заман талабына сай технологиялар мен 

әдістемелерді енгізу, педагогтар сапасын көтеру, оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын дамыту және тәрбие мәселесін күшейту бағыттары нақты қарастырылды. 

Ел ертеңінің сәулеленіп, Қазақстанның тәуелсіздік тұғырында нық орнауы да оның 

болашағын сомдайтын бүгінгі жас өркен  - ертеңгі біртуар тұлғаны тәрбиелеу негізінің 

мықты болуында.  

 

 

 Курстың мақсаты:  тәрбиелік іс-әрекетті ұйымдастыру мен жүзеге асыру 

технологиясын, тәрбие үдерісінің негіздерін танып білуде  болашақ мұғалімдердің кәсіби-

педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыру. 

 Курстың міндеттері:   
- студенттерде  оқушылармен жүргізілетін тәрбие жұмыстарының әдістемесі мен 

технологиясы саласында кәсіби-педагогикалық құзыреттілікті меңгеруді мақсат етіп  

ұстануды дамыту; 

- тәрбие теориясы бойынша білімдерін кеңейту және тереңдету; 

- студенттерде жалпыпедагогикалық және арнайы құзыреттіліктерді: мақсаттылық, 

жобалаушылық, ұйымдастырушылық, коммуникативтілік, диагностикалық, аналитикалық 

және т.б. қалыптастыру; 

- студенттерді оқушылармен жүргізілетін тәрбие жұмыстарында үздіксіз 

креативтілігін дамытуға ынталандыру. 
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Дәріс №1. Тәрбие үдерісі - тұтас педагогикалық үдерістің құрамды бөлігі 

Жоспары:     

1. Тәрбие - мәдени-тарихи феномен 

2. Тәрбие  - педагогикалық ғылымдардың категориясы 

3. Тәрбие үдерісінің мәні. Тәрбие үдерісінің мақсаты мен міндеттері  

Мақсаты: Тәрбие  оның мақсаты мен міндеттері, өзіндік ерекшеліктері туралы түсінік 

беру. 

Глоссарий:  

Тәрбие – қоғамдық, өндірістік және мәдени өмірдің белсенді қатысушысын даярлауды 

мақсат етіп қойған, жеке адамды қалыптастырудың жүйелі үдерісі.  

Тәрбие заңы (қоғамдағы құбылыс ретінде) – жас ұрпаққа аға ұрпақтың әлеуметтік 

тәжірибесін берудің міндеттілігі мен қажеттілігі. Т.з. оларды қоғамдық өмірге қосып, ұрпақ 

жалғастығын, қоғам тіршілігін қамтамасыз етуде жеке адам қуатын дамытуға жағдай 

туғызады.  

Гуманистік - адам сүйгіштік, адам мен қоғамдық қасиеттерге құрметпен қарау 

Тәрбие процесі - қоғамның талап тілектеріне-сай әрбір жеке тұлғаның ақыл-ойын, сана 

сезімін, ерік-жігерін, мінез-құлық ерекшеліктерін жүйелі түрде қалыптастырып дамытудағы 

тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің өзара бірлескен әрекеті. 

Әдебиеттер: 

1. Әбенбаев С.Ш. Тәрбие теориясы мен әдістемесі: Оқу құралы. -Алматы: Дарын, 2004. 

2. Әбілдина С.Қ., Коркина  В.И. Педагогика тарихы бойынша атлас: Оқу құралы – 

Қарағанды, 2012.  

3. Кукушин В.И. Теория и методика воспитания. – М.: Издательский центр «Академия», 

2002. 

4. Калюжный А.А., Тажбаева С.Г. Алимбаева А.А. Классный руководитель. Алматы: АГУ им 

Абая, 2000. 

5. Набуова Р. Тәрбие жұмысының әдістемесі: Оқу құралы. - Алматы, 2015. 

6. Шолпанкулова Г.К. «Тәрбие теориясы мен әдістемесі» курсы бойынша практикум.  -  

Алматы: Абай атындағы Қаз ҰПУ «Ұлағат» баспасы, 2013. 

7. Сумина Т.Г. Теория и методика воспитательной работы: курс лекций Т.Г. Сумина 

Екатеринбург: Изд – во Рос. гос. проф.  – пед. ун –та, 2010.  

   

Тәрбие  - қоғамдық құбылыс. Ол адамзат қоғамының пайда болуымен бірге дамып 

келе жатқан үрдіс. Алғашқы қауымдық құрылыс – адамзат қоғамы тарихының бастапқы 

дәуірі. Бұл дәуірдегі ұрпақ тәрбиесі туралы әртүрлі тарихи, этнографиялық және әдеби 

көздердің, сондай – ақ археологиялық қазбалардың негізінде ой өрбітуге болады. Алғашқы 

қауым дәуіріндегі тәрбиені білдіретін заттардың қатарына археологтар тапқан еңбек және 

тұрмыс құралдарын, балалардың ойыншықтарын, тасқа салынған таңбаларды жатқызуға 

болады. Сонымен қатар, сол дәуірдегі халық ойындары, салт – дәстүрлер, ойын – сауықтар, 

фольклор (мақал – мәтелдер, эпостық жырлар),  жазу пайда болғанға дейінгі құралдар 

тәрбиені сипаттайтын көздер болып табылады. 

Жазу пайда болғанға дейін ауызша айтылғанды есте сақтау үшін петроглифтер, 

пиктография  - «суретпен жазу», вампумдар, кипу және т.б. құралдар қолданылғаны белгілі. 

Хабарды жеткізу үшін оның жалпы мазмұнын сурет арқылы немесе бірнеше суреттердің 

тізбегі арқылы, жіптің бойына сүйекшелер тізу немесе түйіндер тізбегі арқылы жеткізетін 

болған.  

Қазіргі замандағы әлемдік ғылым тәрбиенің пайда болуы тұрғысында бірнеше 

тұжырымдамалар жасаған. Оның ішінде дәстүрлі тұжырымдамалардың қатарына 

эволюциялық – биологиялық  (Ш.Летурно, А.Эспинас, Дж. Симпсон) және психологиялық 

теориялар (П.Монро) жатады. Бірінші тұжырымдамаға сәйкес адамдардың тәрбиелік қызметі 

олардың инстинктивті түрде ұрпақты жалғауға ұмтылысымен сабақтас болып келеді, ал 

екінші тұжырымдамада – балалардың инстинктивті түрде үлкендерге еліктеушілігімен 
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сабақтасады. Тәрбиенің пайда болуына әсер еткен негізгі шарт – алғашқы қауым 

адамдарының еңбек қызметі болып табылады. Алғашқы қауымда өмір сүрген адамдардың 

еңбегі күнкөріске, өздерінің табиғи мұқтаждарын қанағаттандыруына және көбеюіне 

бағытталады, бұл өз кезегінде адамның өзгеруіне, адам қоғамының қалыптасуына ықпал етті. 

Еңбек құралдарын әзірлеу және оларды еңбек процесіне қолдану жеткіншек ұрпаққа 

бастапқы білім мен тәжірибе беру, бейімділікке үйретудің туындауына септігін тигізді.            

«Жастар үйлерінде» (балаларды тәрбиелеуге арналған алғашқы мекеме)  ер балалар 

мен қыз балалар бөлек тәрбиеленіп, алдағы сынақтарға дайындалатын. Жастар үйлері өз мәні 

бойынша мектептердің алды болды, сондықтан белгілі бір еңбек дағдыларын үйрете отырып, 

қоғамдық адамды тәрбиеледі. 

 

Алғашқы қауымдағы тәрбие  

             

Қоғамның  

даму сатылары 

Тәрбиенің сипаты Қызмет түрлері,  

мазмұны 

Руға дейінгі қауым Жалпыға бірдей, 

ұжымдық, табиғи 

Еңбек: жеуге келетін өсімдіктерді жинау, балық 

аулау, аң аулау, ошақты ұстау, араласу, салт – 

дәстүрлерді үйрету, инициациялар (сынақтар) 

Рулық қауым Ұжымдық – 

топтық, 

ұйымдасқан 

Жұмыс түрлерін ер балалар мен қыз балалар 

арасында бөлу, еңбек процесінде оқыту, 

жануарларды ұстау, жер өңдеу, қолөнершілік, 

алғашқы жазуға үйрету, үлгі бойынша оқыту, 

діни табыну ережелерімен танысу, тәрбиені 

қызметтің айрықша түрі ретінде қарастыру, 

алғашқы «жастар үйлері» 

Алғашқы 

қоғамның ыдырау 

кезеңі 

 

Ұйымдасқан, жеке 

- топтық 

Ой жұмысы мен қара жұмысты бөлу. 

Отбасылық тәрбие, еңбекке баулу, тәртіптің 

нормалары мен ережелерін, діни рәсімдерді 

меңгеру, әскери тәрбие. «Жастар үйлерінде» 

оқу мен жазуды (пиктография) үйрету. 

 

Қоғамда қандай өзгерістер болса, тәрбиеге де сол өзгерістер әсер етіп отырған. 

Француз утопистері Ж.Ж.Руссо (1712-1778), Сен-Симон (1760-1825), Д.Дидро (1713-1784) 

балаға жан-жақты білім, тәрбие беріп, сол қоғамды өзгертпекші болған. Бірақ одан ешқандай 

нәтиже шықпады. Себебі бүкіл адам баласының сана-сезімі қоғаммен, қоршаған ортамен 

бірге қалыптасады. Сондықтан жеке адам тек қоғамда, қоғамның тарихи, ұлттық, таптық 

және бүкіл адам баласына тән ерекшеліктеріне сәйкес дамиды. Қоғам адамды байытады, 

адам қоғамды байытады. 

Жалпы тәрбиені әлеуметтік құбылыс ретінде алып қарайтын болсақ: 

Біріншіден, тәрбие - мәңгілік ұғым. Ол тек адам баласына тән. Тәрбие жер бетінде 

адам баласымен бірге өмір сүреді.  

Екіншіден, тәрбие жас ұрпақтардың өмірге бейімделіп, қарттардың орнын басып, 

өндірісті дамыту, қажеттілігінен туындайды. Сол үшін жас ұрпақты тәрбиелейді, өмір 

тәжірибесіне үйретеді, араластырады, қарым-қатынас іс-әрекетті меңгертеді, тарихи 

кезеңдерге сай дамытады. 

Үшіншіден, тәрбие қоғамдық құбылыс ретінде қоғамдық сана-сезіммен де тығыз 

байланысты. Себебі жеке адамның сана-сезімі қоғамдық сана-сезім арқылы қалыптасады. 

Төртіншіден, тәрбие қоғамдық құбылыс болғандықтан қоғам өзінің тарихи кезеңдерін 

басынан өткізе отырып, тәрбиені де, тарихи кезеңдерге сай қалыптастырады. 

Бесіншіден, тәрбие қоғамдық құбылыс ретінде ұлттық тәрбиеден бастау алады. Ұлт-

отбасынан кейінгі қауымдастық.  
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Алтыншыдан, тәрбиенің қоғамдық құбылыс ретінде тағы бір қыры - ол жалпы адам 

баласына тән қасиеттерді қалыптастыру. Ұлттық тәрбие арқылы балаға жалпы адам 

баласына ортақ жақсы қасиеттерді дарыту. Қиянат жасамау, өтірік айтпау, адам болу, арды 

сақтау, кішіпейілділік, әдептілік, еңбекшілдік, үлкенді сыйлау, сәбиді және әйел баласын 

құрметтеу, ата-анаға деген мейірім, т.б. сияқты қасиеттерді жас ұрпаққа үйретіп 

қалыптастыру. Тәрбие  ежелгі дәуірден философиялық, психологиялық, педагогикалық 

теориялардың негізгі арқауы болған. Ежелгі ойшылдар Сократ, Платон тәрбиелеудің мәні, 

қоғамдық құрылымы мен тәрбиенің қатынасы сияқты аса маңызды педагогикалық ұғымдарға 

анықтама берген ғұламалар. Сократтың пікірінше, тәрбие өзін -  өзі тану, мінез – құлықтарды 

жетілдіру. Платон тәрбиені ақыл – ойын, еркін және сезімін дамыту, балалар ата –анасы 

алдында ешбір міндетсіз, еркін, ал ата – ана оларға білім мен тәрбие беруге міндетті. «Ұлды 

тәрбиелей отырып, жер иесін тәрбиелейміз, қызды тәрбиелей отырып, ұлтты тәрбиелейміз» 

деп тұжырымдаған.  

Тәрбие қоғамдық құбылыс ретінде өте күрделі, әрі қарама-қайшылықты тарихи - 

әлеуметтік процесс. Ол жас ұрпақтың қоғам өміріне қосылуына, тұрмыс-тіршілікке, 

қоғамдық өндірісті қызметке, процеске араласуына, шығармашылық пен рухани мәдени 

игіліктерді игеруіне, адамдық болмыстың негізін игеріп, жеке  тұлға ретінде дамып, азамат 

ретінде қалыптасып жетілуіне негіз болады.  

Тәрбие ұғымына бірнеше анықтама берілген: Н.И.Болдыревтің «Мектептегі тәрбие 

жұмысының әдістемесі» оқулығында «Тәрбие – тәрбиеші мен тәрбиеленуші арасындағы бір 

мақсатқа бағытталған және өзара байланысты іс – әрекеті, осы жұмыс процесіндегі қарым – 

қатынасы, жеке адамды және ұжымды қалыптастырудағы ықпалы» делінген.  

Қысқа педагогикалық сөздікте «Тәрбие – жас ұрпаққа қоғамдық–тарихи тәжірибені 

диалектикалық–материалдық көзқарасты, жоғарғы моралды, терең идеяны, қоғамдық 

белсенділікті, шығармашылық қатынасты, жоғары еңбек мәдениетін және тәртіпті жеткізу 

жолдары» деп көрсетіледі. 

«Насихатшылардың қысқаша педагогикалық» сөздігінде «Тәрбие – адамдарды 

еңбекке тағы да басқа көптеген қоғамдағы пайдалы іс–әрекетке дайындаушы, көптеген 

әлеуметтік  функцияларды орындайтын объективті заңды процесс» деп тәрбиені іс–әрекет 

емес процесс ретінде қарастырған.  

1995 жылы қабылданған «Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балаларды 

тәрбиелеу тұжырымдамасында» тәрбиенің мақсат – міндеттері айқын берілген:  

«Тәрбие  -  халықтың ғасырлар бойы жинақтап, іріктеп алған озық тәжірибесі  мен ізгі 

қасиеттерін жас ұрпақтың бойына сіңіру, баланың қоршаған ортадағы қарым  - қатынасын, 

дүниетанымын, өмірге деген көзқарасын және соған сай мінез – құлқын қалыптастыру»   

Тәрбиенің негізгі мақсаты - дені сау, ұлттық сана-сезімі оянған, рухани дәрежесі биік, 

мәдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, еңбекқор, іскер, бойында басқа да игі қасиеттері 

қалыптасқан, адамды тәрбиелеу. 

Тәрбиенің міндеттері:  

- озық педагогикалық-психологиялық ойларды, ұтымды әдіс-тәсілдерді қолдана 

отырып, қазақ ұлтының төл мәдениеті, салт-дәстүрлері, әдеті, ғұрпы арқылы жас 

жеткіншектің ұлттық сана-сезімін, имандылық қадір қасиетін қалыптастыру; 

- жалпы және кәсіби білім беретін пәндердің тәрбиелік мазмұнын күшейту, тәлім-

тәрбиені көздеген қосымша арнайы пәндерді, курстарды, факультативтерді оқуларды енгізу; 

- Балалар мен жастардың білімге, ғылымға деген ықыласын арттыру, олардың ақыл-ой 

қабілетін, диалектикалық дүниетанымын қалыптастыру, өмірлік мақсат-мүдесін айқындауға, 

жеке бас қасиеттерін дамытып, оны қоғам талабына сай іске асыруға көмектесу;  

Қазақстан Республикасы өз алдына дербес, тәуелсіз ел қатарына қосылған соң, ұрпақ 

тәрбиесінде жаңа мақсат -  міндеттер туындады, олар Қазақстан Республикасының Білім 

туралы заңының 8-бабында жазылған. 
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1. Білім беру жүйесінің басты міндеті  - ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, 

ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және 

кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау. 

2. Білім беру жүйесінің басым міндеттері жеке адамның шығармашылық, рухани және 

дене мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік негіздерін 

қалыптастыру,  жеке басының дамуы үшін жағдай жасау арқылы интеллектісін байыту. 

3. Адамзаттық пен елжандылыққа, өз Отаны - Қазақстан Республикасына 

сүйіспеншілікке,  мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, халық дәстүрлерін қастерлеуге, 

Конституцияға қайшы және қоғамға қарсы кез келген көріністерге төзбеуге тәрбиелеу. 

4. Республиканың қоғамдық - саяси экономикалық және мәдени өміріне  қатысу 

қажеттілігін, жеке адамның өз құқықтары мен міндеттеріне саналы көзқарасын 

қалыптастыру. 

5. Әлемдік және отандық мәдениеттің жетістіктеріне баулу, қазақ халқы мен 

республиканың басқа да халықтарының тарихын, әдет –ғұрпы мен дәстүрлерін зерделеу. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы                            

16 қарашадағы №521  бұйрығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының үздіксіз білім 

беру жүйесіндегі тәрбие тұжырымдамасындағы ең өзекті мәселе  - тәрбие беру міндеттерін 

шешудегі тәрбие үдерісіндегі барлық субъектілердің, яғни тәрбие саласымен айналысатын 

педагог мамандардың іс – қимылдарын келістіру болып табылады». 

Тәрбие тұжырымдамасында тәрбиенің 12 бағыты нақтыланған, жаңа мазмұнда 

енгізілген бағыттары «Өзін-өзі тану мен өзін – өзі дамыту» қажеттілігін қалыптастыру, 

«Әлеуметтік – мәнді және жеке қасиеттерін қалыптастыру», «Коммуникативті мәдениетті 

қалыптастыру» және «Интеллектуальды мәдениетті дамыту» жаңадан енгізілген жұмыс 

бағыттары бойынша тәрбие үдерісін ұйымдастырудың таңдаулы тәжірибелерін зерделеу, 

зерттеу, анықтау және кең тарату сынды жұмыстар жетілдірілуі қажет етеді. 

Тәрбие үдерісі - тәрбиеші мен тәрбиеленушінің белгілі мақсатқа жетуге бағытталған 

өзара байланысты іс-әрекеті. 

Тәрбие үдерісінде жеке тұлғаның сыртқы әсерлерді іштей қайта қорыта білуі маңызды 

орын алады. Адам қоршаған ортамен белсенді қарым-қатынасқа түсіп, өзінің белсенділігін 

көрсетіп, өзін-өзі қалыптастырады. 

А.С. Макаренко «Бала айнала қоршаған ортамен шексіз қарым-қатынасқа түседі, 

дамиды, баланың дене күші артып, адамгершілік қасиеті жақсарады. Жылдар өткен сайын 

баланың қоршаған ортамен қарым-қатынасы маңызды бола бастайды, қарым-қатынас даму 

мен тәрбиеге ықпал етеді» - деген. 

Жеке тұлғаның тәрбиесі мен дамуының бірлігі мен байланысы – бұл тәрбие 

процесінің заңы. Ал даму  - тәрбие нәтижесі. 

Тәрбие үдерісінде адамның сана – сезіміне, ерік – жігеріне, мінез – құлқына, мақсатты 

әсер ету арқылы оның санаткерлік деңгейі дамытылады. 

А.С. Макаренко: «Тәрбие логикасы, оқу логикасын қайталамайды, тәрбиенің өзіндік 

мазмұны, принциптері, әдістері бар», - деді. 

Тәрбие үдерісінің өзіндік ерекшеліктері бар. 

Тәрбие  - қоғамдық құбылыс, өйткені қоғамның материалдық жағдайының өсуі, 

идеологияның өзгеруімен байланысты. Тәрбиенің мақсат  - міндеттері, мазмұны мен оны 

ұйымдастыру тәсілдері толығып, жаңа жағдайға сәйкес жақсарып отырады. 

Тәрбие мақсатты үдеріс.Тәрбие мақсаты айқын әрі нақты өмір жағдайына сай 

белгіленсе ғана өз нәтижесін дұрыс береді. Оны тәрбиешілердің өз қалауымен анықтауға 

болмайды. Себебі тәрбие мақсаты қоғамның, мемлекеттің әл-ауқаты және оның саясатымен 

әрқашанда тығыз болады. 

Тәрбие – көп факторлы үдеріс, ол тек мектепте ғана емес, отбасында, мектептен тыс 

мекемелерде, қоғамдық орындарда іске асырылады.    
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Тәрбие үдерісі -   ұзақ әрі күрделі үдеріс. Жеке адамның қалыптасуы бүтіндей бір ұзақ 

дәуірді қажет етеді. Адам баласы туғаннан бастап, есейіп ержеткенге дейін тәрбиенің 

ықпалында болса, кейінгі уақытта ол өзін-өзі тәрбиелеу үдерісімен жалғасып отырады. 

Тәрбиелеу барысында қойылған мақсаттың нәтижесін көбінесе жуық арада байқауға 

болмайды. Өйткені әрбір жеке тұлғаның мінез-құлқында дара ерекшеліктері, қабілеттері, 

дүниетанымы бірыңғай қалыптасып дамымайды. Оған ықпал ететін ішкі және сыртқы 

факторлардың да әсері мол.  

Тәрбие-көп жақты үдеріс. Жас өспірімдерді азамат етіп тәрбиелеу, қоғамның пайдалы 

еңбекке әзірлеу үдерісі қоғамның барлық азаматтарының міндеті, отбасы, мектеп пен 

жұртшылықпен бірлесіп атқаратын ортақ мақсаты. 

Тәрбие үдерісі – екі жақты,белсенді үдеріс.  

Оқушылар міндетті түрде өзін -  өзі тәрбиелеуі қажет, баланың ішкі белсенділігін ояту 

керек.Өзін  - өзі тәрбиелеудің өзіндік ережелерінің болуы тұлғаның рухани жан дүниесінің 

деңгейімен анықталады. К.Д.Ушинскийдің  өзін-өзі  тәрбиелеу ережесі:  

1. Асқан сабырлылық, ең болмағанда сырт көзге  

2. Сөзде және қылықтардағы турашылдық 

3. Әрекетті жан – жақты ойластыру  

4. Батылдылық 

5. Өзі жөнінде қажетсіз бір сөз айтпай 

6. Санасыз уақыт өткізбеу 

7. Әуесқойлық, құмарлыққа емес қажеттікке немесе сүйсініске шығындану 

8. Әр кеште өз қылықтары жөнінде өзіне есеп  беру 

9. Болғанды, бүгінгі, болатынды айтып еш мақтанбау 

Өзін-өзі тәрбиелеудің маңызы тұлғаның мінез – құлқындағы кемшіліктері мен 

әрекетіндегі сәтсіздіктерді  үнемі сын көзбен қарап, оларды болдырмаудың тиімді жолдарын 

іздестіруді көздейді.  

Тәрбие үдерісінде  балалардың қажеттілігі мен қызығушылықтары ескерілуі қажет. 

 

Бекітуге арналған сұрақтар 

1. Алғашқы қоғамдағы тәрбиенің ерекшеліктері қандай? 

2. Не себептен тәрбие адам іс – әрекетінің басты бір түрі деп саналады? 

3. Тәрбиенің мақсаты мен міндеттерін қалай түсінесіздер? 

4. Тәрбие үдерісінің өзіндік ерекшеліктері қандай? 

 

 

Дәріс №2 Мектеп пен сыныптың тәрбиелік жүйесі 

Жоспары:  

1. Мектептің тәрбиелік жүйесі 

2. Сыныптың тәрбиелік жүйесі- мектептік тәрбиелік жүйенің компоненті 

3. Педагогикада жинақталған тәрбиелік жүйелер 

Мақсаты: Тәрбие жүйесі оның  құрылымы, даму кезеңдері және   мектеп пен 

сыныптың тәрбиелік жүйесінің байланысын ұғындыру. 

Глоссарий:  

Тәрбие жүйесі – жеке адамды идеялық, саяси, адамгершілік, экономикалық, т.б. жағынан 

қалыптастырудағы жүйелі процесс.  

Тәрбиелік қарым-қатынас – баланы дамытуға, яғни оның өзін-өзі тәрбиелеуіне, өздігінен 

білімін жетілдіруіне бағытталған қарым-қатынас. Т.қ.қ. – адамзат тәжірибесінің  алмасуы, 

берілуі, меңгерілуі және пайдаланылуы. 

Тәррбиенің нәтижелігі – тәрбиелік шараларды ұйымдастырылуы мен атқарылуы арқылы 

алға қойылған мақсаттың орындалуы. 
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Кезінде орыстың әйгілі педагогі К.Д. Ушинский еуропа халықтарының тәрбие 

саласында педагогикалық формаларының ұқсастығына қарамастан, әрқайсысының өздеріне 

тән ерекше ұлттық тәрбие жүйелерінің, ерекше мақсаттарының, сол мақсаттарға жетуде 

өздерінің ерекше құралдарының болғанын айтқан.  

Мектептің тәрбие жұмысының мазмұны, әдістемесі мен технологиясы оның тәрбие 

жүйесімен анықталады. Өз тұжырымдамасына сәйкес, әрбір мектеп бір – бірімен тығыз 

байланысты дидактикалық және тәрбиелік бөлімдерден тұратын педагогикалық жүйемен 

анықталады. 

Тәрбиелік жүйе  - ол біртұтас әлеуметтік ағза, оның қызмет ету шарты: негізгі 

компоненттері бір – бірімен тығыз байланыста (мақсат, мазмұн, іс – әрекет тәсілі) болады.  

Мектеп ұжымның басты міндеті – тәрбие жұмысының жүйесін қалыптастыру. 

 

Мектептің тәрбие жұмысының жүйесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мектептің тәрбиелік жүйесі – өскелең ұрпақты мәдениетті, шығармашыл, белсенді 

тұлға ретінде қоғам өміріне бейімдеуге бағытталған, өзін – өзі ұйымдастыратын жүйе.  

Тәрбие жұмысының жүйесі мынадай компоненттерден тұрады: 

1. Дидактикалық жүйе. 

2. Тәрбиелік жүйе. 

3. Қарым – қатынас жүйесі. 

Оқыту 

барысындағы 

тәрбие 

 

 

 

 

 

жұмысы 

Оқушылар 

ұжымындағы 

моральдық  -

психологиялық ахуал, 

стиль, тон, қарым-

қатынас 

Сабақтан тыс іс-әрекет 

Тәрбие жұмысы 

Сыныптан 

тыс тәрбие 

жұмысы 

Мектептен 

тыс тәрбие 

жұмысы 

Мектептің 

отбасымен 

өзара 

әрекеттесуі 

Қоғамдағы өзара 

әрекеттесуді 

ұйымдастыру 
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Жетпісінші жылдардың соңына қарай мектептің тәрбиелік жүйелік идеялары тәрбие 

теорияларына ене бастады.  

Жалпы білім беретін мектептердің тәрбие жұмысының тиімділігін арттыруда 

М.М.Поташниктің еңбектерін айтуға болады. Жүйелік әдіс арқылы тәрбие жүйесін әртүрлі 

деңгейде жобалау, құрастыру, жетілдіру және қайта құру мәселелерін Л.Н. Новикова 

зерттеді. Мектептің тәрбие жүйесінің компоненттері  - мақсаттар, іс – әрекеттер, қоршаған 

ортамен қатынас, басқару бөлімдері. 

Тәрбие жүйесінің өзегі  - мектеп ұжымы. Кең мағынада, мектеп – әлеуметтік – 

педагогикалық жүйе бола тұра, бірнеше құрамдас компоненттерден – ұсақ жүйелерден 

тұрады: басқару жүйесі, дидактикалық және тәрбие жұмысы жүйесі. Әрбір жүйе дербес 

болып саналады, бірақ бір – біріне ықпалы зор. 

Мектептің тәрбие жүйесіне енетін сабақ – дидактикалық жүйенің ең басты 

компоненті. Дидактикалық компоненттермен қатар, тәрбие жүйесінің компоненттеріне 

мектептің материалдық – техникалық базасы, қоршаған ортаның табиғи, әлеуметтік және 

мәдени эстетикалық қырлары енеді. 

Мектептің педагогикалық жүйесінің аксиологиялық негізін жетекші идеялар, 

мақсаттар, міндеттер, принциптер және педагогикалық теориялар қамтылатын теориялық 

тұжырымдама құрайды. (Теория и практика воспитания: Учеб.Пособие/ Под ред.              

Л.А. Байковой, Л.К.Гребенкиной, О.В. Еремкиной-Рязань, 1997/.) 

Педагогикалық қарым – қатынас педагогтар мен тәрбиеленушілердің өзара ықпал ету 

құралы ретінде мектептің педагогикалық жүйесін байланыстырушы компонент. 

Педагогикалық  жүйенің құрылымындағы қарым – қатынастың мұндай рөлі оның тиімділігі 

бірлесе әрекет ету барысында ересек адамдар мен балалардың арасындағы қарым – 

қатынасқа (ынтымақтастықты және ізгілікті қатынас, жалпы қамқорлық, сеніммен қарау, 

әрбір адамға көңіл бөлу) тәуелді екендігіне қатысты. 

Тәрбие жүйесі микроортамен және макроортамен тығыз байланысты болады. 

Микроорта ретінде мектеп игерген орта  (ықшам аудан, елді мекен), ал макро орта ретінде 

жалпы қоғам қарастырылады.  

Мектептің тәрбие жүйесіне  белгілі ұйымдастырушылық құрылым тән. Тәрбие 

жүйесінің  ұйымдастырушылық құрылымы әртүрлі принциптерге негізделуі мүмкін, 

біреуінің негізі  - тәрбиелік орталықтары болса, екіншісінікі  - клубтар тобы. Кешен 

мектептері де бар, олар жалпы білім беретін, спорттық, көркемдік мектептерден құралған. 

Тәрбие жүйесі – тәрбие компоненттерінің (субъектілер, мақсаттар, мазмұны және іс – 

әрекет тәсілдері, қатыстар) өзара әсерлесуі нәтижесінде қызмет ететін және ұжым өмірінің 
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бейнесі, оның психологиялық жағдайы сияқты өзара кіріктірілген сипатқа ие болатын 

біртұтас әлеуметтік организм ( Л.И. Новикова). 

Тәрбие жүйесін құрудың мақсаты: 

- тәрбиелік әрекет – субъектілердің күшін кіріктіру (интеграциялау), педагогикалық 

үрдіс құрамдарының байланысын (мақсаты, мазмұндық, ұйымдастырушылық, 

бағалаушылық  - нәтижелілік) өзара бекіту;   

- табиғи және әлеуметтік ортаны игеру және оларды тәрбиелеу ортасына тарту 

арқылы мүмкіндіктер ауқымын кеңейту; 

- тәрбиені жүзеге асыратын мазмұнның, әдістердің сабақтастығы қойылған 

міндеттердің орындалуын  қамтамасыз ететіндіктен, педагогикалық ұжымның 

уақыты мен әлеуетін үнемдеу;  

- оқушыға, мұғалімге, ата – аналарға ұжымдағы іскерлік және тұлға аралық 

қатынастарда шығармашылықпен өздерін көрсете білуге, қайталанбас даралық, 

ізгілік танытуға мүмкіндік беретіндей олардың тұлға ретінде танытуы үшін жағдай 

жасаумен байланысты.  

Мектептің тәрбие жүйесі мұғалімдер, балалар, ата – аналар және т.б. сияқты 

педагогикалық үрдіске қатысушылардың күшімен құрылады. Олардың өзара әрекеттесуі 

барысында оның мақсаты мен міндеттері қалыптасады, оларды жүзеге асырудың жолдары 

анықталады, тиісті іс – әрекеттер ұйымдастырылады.  

Жүйені құру әрқашан  да оның реттілікке, бірізділікке бағытталуына, біртұтастыққа 

құрылуына байланысты. 

Тәрбие жүйесінің қалыптасуы қашан да интеграцияланған үдеріс. Интеграция 

дезинтеграцияға, яғни жүйенің әр түрлі элементтері тәуелсіздіктің өсуіне және олардың 

арасындағы өзара әрекеттестіктің бұзылуына қарай бағытталған қарама - қарсы 

тенденциялармен бірге бір уақытта жүреді. 

Интеграцияланған және дезинтеграцияланған үрдістердің арасындағы қарама – 

қайшылықтың өз шешімін табуы – тәрбие жүйесі дамуының қозғаушы күші болып табылады 

(Л.К.Гребенкина). 

Интеграция ұжымның ұйымшылдығынан, жағдаяттардың орнықтылығынан, 

тұлғаарлық берік қарым  -  қатынастың орнауынан, жүйенің материалдық элементтерінің 

пайда болуынан байқалады. Дезинтеграция тұрақтылықтың бұзылуынан, жеке  және топтық 

айырмашылықтардың қабылданған норма мен құндылықтарға сәйкес келмейтін 

жағдаяттардың көрініс беруінен, жүйенің материалдық элементтерінің бүлінуінен 

байқалады. 

Тәрбие жүйесі бірнеше кезеңнен тұрады: 

– жүйенің қалыптасуы; 

– ұжым іс – әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау; 

– жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру, дәстүрлерді сақтау мен 

жаңалықтарды енгізу. 

Тәрбие мақсаттары мәселесін шешпей, тәрбие жүйесін құру мүмкін емес, өйткені 

білім беру саласындағы қызметкер үшін іс – әрекет, басқа да саладағы сияқты, мақсат пен 

міндеттер арқылы анықталады. Сынып жетекшісінің мақсаты мен міндеттері мектептің 

тәрбие жұмысының бағдарын ұстанады, сыныптағы тәрбие жұмысы мектептің тәрбие 

жүйесінің бір бөлігі болып табылады. Тәрбиенің мақсатын тек өз халқының ұлттық 

мәдениетінің негізінде ғана емес, жалпы адамзаттық және адамгершілік ұлттық 

құндылықтарды игеру арқылы ғана анықтау мүмкін.    

Л.И.Новикованың анықтауы бойынша «мектептің тәрбие жүйесі» ұғымы кең 

мағыналы болғандықтан, ол өзінің құрамына мектепке қатысты барлық жүйелік ұғымдарды 

қамтиды. Атап айтқанда: материалдық, процессуалдық, идеялық. 

Материалдық – адамдар, ұжымдық құрал-жабдықтармен педагогикалық 

қатынастардың материалдық қолдаушысы, қорғаушысы.  

Процессуалдық – тәрбие, оқу-тәрбие процесі, педагогикалық процесс, әрекет.  
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Идеялық компоненттері – ұғымдар, ережелер, тәрбие жүйесінің мақсаты, мазмұны, 

түрлері, даму кезеңдері, қатысушылардың рөлдік полициялары.  

Мектептің тәрбие жүйесі қалыптасу барысында бірнеше сатыдан өтеді. 

I даму кезеңінде – негізгі идеяны қолдайтын мұғалімдердің шығармашылық тобы 

құрылуы шарт.  

II  даму кезеңінде – ортақ іс – әрекет арқылы мұғалімдер ұжымы  мен оқушылар 

ұжымының бірігуі орын алады. 

III даму кезеңінде– тәрбие жүйесінің қалыптасуының негізгі көрсеткіші – біртұтас 

ұжым құрылуы ( ұстаздардан, оқушылардан, ата -  аналардан) тиіс. 

Л.И.Новикова мектептің тәрбие жүйесінің 9 белгісін айқындаған: 

1.Мектептің “кіші тұжырымдамасының” айқындығы – оның ата-аналардың, 

мұғалімдердің, оқушылардың қолдауы арқылы қабылдануы; 

2. Мектеп өмірінің балаларға қолайлылығы, олардың қызығушылығына сәйкес келуі, 

биресми қатынастардың құпталуы; 

3. Балалар өмірінде қуанышты оқиғалардың болуы; 

4. Мектептің, баланың, топтың еркін дамуына шектеу келтіретін “ұйымдастырылған 

аралдың” болуы; 

5. Балалардың күнделікті өмірін бейнелейтін “Сөйлеп тұрған қабырғалардың” болуы; 

6. Қоршаған ортаның мектепке, мектептің қоршаған ортаға ықпалы; 

7. “Ішкі қайшылықтарды” шешу; 

8. Мектеп ұжымы мүшелері арасындағы жалпы ізеттілік қарым-қатынастың 

қалыптасуы; 

9. Оқушылар өздерін мектеп ұжымынан ажыратпауы, мектеп ұжымы мүшесі екенін 

толық сезінуі. 

Тәрбие жүйесін қолдану  тәрбие үдерісінің мақсатқа сәйкес,  басқарылатын, нәтижелі, 

тиімді болып қалыптасуына  әсерін тигізеді.  Тәрбие үдерісінің ролі білім беру жүйесі үшін 

өте маңызды.  

Тәрбие  жүйесін құруда  ескерілетін жайттар:  

- оқушылардың қызығушылығы, қабілеті, қажеттілігі;  

- педагогикалық  ұжымның  мүмкіндігі (мектеп қандай әрекет түрлерін ұйымдастыра 

алады), шығармашылық әлеуеті (потенциалы);  

- кез-келген ата-ананың  білім мен тәрбиенің нәтижесіне мүдделігі болуы.  

Тәрбиенің негізгі педагогикалық  ұстанымдары:  

1. Сынып ұжымының жалпы тіршілік әрекетін қамтамасыз ететін  міндеттерді     

шешуде сынып жетекші мен оқушылардың біріккен  серіктестігі; 

2. Тұлғаның жеке дара  маңызды қасиеттерін тәрбиелеу: патриотизм, ұлтжандылық, 

жауапкершілік, қарым-қатынас мәдениеті, адамгершілік; 

3. Рухани, жан-тәнімен жұмыс істеу, адамгершілікті қалыпты жағдай ретінде 

қабылдау; 

4. Оқушыларды мәңгілік, басым құндылықтарға бағыттау. Олар: Отан, отбасы, адам, 

білім, еңбек, мәдениет, бейбітшілілк, табиғат, адамгершілік, ақиқат, сұлулық т.б.   

Тәрбие жүйесінің негізгі қағидалары:  

-  әрбір балада мейірімділік бастауы бар екеніне сену;  

-  баланың нені қажет ететінін түсіну және білу;  

-  қоғамдық өмірдегі адамгершілік қасиеттің басымдылығын сезіну ;  

- бала құқығын білу және оны сыйлау (жақсылыққа жақсылықпен жауап бер, ал     

жамандыққа әділдікпен жауап бер);  

- барынша мәдениет пен білімділікті дамыту. 

Сыныптың тәрбие жүйесінің аса маңызды, айқындалған 5 компоненті: 

- жеке дара-топтық;  

- құндылық-бағдарлы; 

- атқарымдық-әрекеттік;  
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- кеңістіктік-уақытты;  

- диагностикалық-нәтижелілік;  

     Жеке дара-топтық  компонент бұл ересектер мен балалардың қауымдастығы. Олар бір 

сынып көлемінде ортақ әрекет арқылы біріккен  қауымдастық. Бұл қауымдастық бірнеше 

бөліктерден тұрады:  

- сынып жетекші, оқушылар, ата-аналар; 

- пән мұғалімдері басқа да тәрбие үдерісіне қатысы бар адамдар.  

    Сыныптың тәрбие жүйесін құрудағы өте маңызды компонент. Себебі  осы адамдар 

сыныптың тәрбие жүйесінің мазмұнын, қандай бағыттың қажетті екенін анықтап, жүзеге 

асырады. Жүйенің мағынасы мен маңызы, оқушылардың қажеттілігін жүзеге асыру және 

әрқайсысының тұлғалық дамуына ықпал ету арқылы ұжым ретінде қалыптасуын қамтамасыз 

ету. Соның ішінде сынып жетекшінің көзқарасы, құндылық бағдары, қызығушылығы, 

ұстанымы, әуестігі тәрбие жүйесінің негізгі құраушы факторы болып табылады. Ал сынып 

оқушылары, бір жағынан өз дамуының толық құқылы иесі, екінші жағынан әдейі 

бағытталған және  бірлескен әрекет, қарым - қатынастың еріксіз ықпалының нысаны. 

    Құндылық-бағдарлы компоненті. Ол келесі жиынтықтан тұрады:  

- тәрбие жүйесінің маңыздылығы;  

- мақсат, міндеттері;  

- сыныптың ұжым ретінде әрекетінің келешегінің болуы;  

- сыныптың тәрбие жүйесін құрудың және іске асырудың негізгі қағидасы.  

           Сыныптың тәрбие кеңістігінде жеке дара да, топтық та құндылықтар бар. Бірі қарым-

қатынастарды құруға, бірігіп әрекет етуге ықпал етсе, кейбір құндылықтардың тіпті 

қажеттілігі шамалы болады.  Яғни мәселе тәрбиелеудегі құндылықтардың басымдылығы мен 

олардың маңыздылығында. Бір сыныпта басымдылық адамгершілік қасиеттерге берілсе, 

кейбіреуінде қарым-қатынасқа, үшіншісінде-бірігіп әрекет ете алуға берілуі. Сондықтан әр 

сынып жетекші өз сыныбына басым және маңызды құндылықтарды анықтауы қажет. Яғни 

кез-келген жолмен жеңіске жету ме,әлде жеңілсе де өз абыройын сақтап қала алу ма? Сіз 

үшін, сіздің сыныбыңыз үшін не маңызды, соны нақты анықтау керек.  

   Атқарымдық-әрекеттік компонент келесі бөліктерден тұрады:  

- Сыныптағы оқушылардың біріккен әрекетін, қарым-қатынасын  ұйымдастыру 

әдістері мен түрлері;  

- Тәрбие жүйесінің атқаратын негізгі міндеттері; 

- Сыныптың  күнделікті тіршілігін, өз бетімен әрекет етуін педагогикалық 

жағынан қолдау, қамтамасыз ету; 

   Бұл компоненттің негізін сынып оқушыларымен біріккен әрекет, шара құрайды.  

   Кеңістіктік-уақытты компоненті келесі бөліктерден тұрады:  

- Сынып оқушыларының тіршілік-әрекетіндегі, күнделікті дамуындағы 

адамгершілік-рухани, сезімдік-психологиялық, заттық-материалдық  ортасы, 

жағдайы;  

- Сыныптың басқа сыныптармен, қоғаммен байланысы, қарым-қатынасы. Біз 

күнделікті байқаймыз кейбір сынып оқушылары өздерінен ересек не жасы кіші 

балалармен қарым-қатынас жасайды. Ал кейбіреуі тіпті өзімен бірге оқитын 

оқушылармен тіл табыса алмай жатады;  

- Сыныптың жалпы мектепішілік тәрбие кеңістігіндегі орны. Кейбір тапсырманы 

не шараны өткізуді тапсырғанда сыныптың деңгейіне, өз бетінше әрекет ету алу 

қабілетіне қараймыз. Бұл сыныптың жалпы мектептегі тәрбиелік бет-пердесі;  

- Сыныптың тәрбие жүйесінің даму кезеңдері. Тәрбие жүйесі байланысы мен 

қарым-қатынасы шектелген, жабық жүйе болмауы керек. Сынып жетекші өз 

сыныбының басқа да сынып оқушыларымен байланысын қалыптастырып, оның 

нығаюына атсалысқаны дұрыс. Сондықтан кейбір шараларды параллель 

сыныптар арасында бірігіп өткізуді ұйымдастыру қажеттігі бар. Бірақ бұл жерде 
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ескеретіні оқушылардың барлығын шарамен қамту. Қалғандары бос отырса, бір-

біріне кедергі жасап, ешқандай жетістікке қол жеткізе алмайды.  

   Диагностикалық-нәтижелілік компоненті келесі бөліктерден тұрады:  

- тәрбие жүйесі нәтижесінің (әсерінің) көрсеткіштері;  

- тәрбие жүйесі нәтижесін анықтаудың әдісі мен тәсілдері . 

Сынып жетекшісі төмендегі ережелерді ұғынып, түсінген жағдайда ғана тәрбие 

міндеттерінің шешімі нәтижелі болмақ: 

1. Тәрбиенің жеке тұлғаға бағытталуы; 

2. Тәрбиенің жүйелік сиппатта болуы; 

3.Тәрбие іс-әрекетінің мақсаттарының бірлігі, оқушылармен жұмыс істейтін 

мұғалімдердің өзара әрекеттестігі тәрбие жүйесінің кепілі: 

4.Тәрбие үдерісі жеке тұлға теориясы мен іс-әрекет теориясына, құндылықтар 

теориясы мен басқару теориясына сүйену қажет. 

    Шетелдік тәрбие жүйелері. 

    Вальдорф мектептері ХХ ғасырдың басынан бастап таныла бастады. Басты идеясы 

адам үш әлемнің бейнесі, физикалық дененің, рухани дененің және жанның бірлігі деп 

қарайтын антропософ іліміне сәйкес, осы мектептің негізін салушы Рудольф Штейнер бала 

тұлғасының қалыптасуын және оның физикалық және психикалық дамуымен, табиғатпен 

және қоршаған ортамен үндестікте жүзеге асыратын мектеп ашуға ұмтылды. Вальдорф 

мектептері бір уақытта адамның денесін, интеллектін және мінез-құлқын дамытуды көздейді.     

Мұндағы басты принцип-еркіндік. Сонымен бірге еркіндіктің астарында міндетті 

жауапкершілік жатады. Мұндай мектептер жаңа типті әлеуметтік организм - еркін 

адамдардың қандай да болмасын басқару ұйымдарынан тәуелсіз одағы. Мектепте директор 

болмайды. Маңызды мәселелерді шешуге қандай да болмасын нақты бір мектеп ашуға 

белсенділік танытатын ата-аналар шақырылады. Вальдорф мектептерінде жалпы әдістеме, 

нақты оқу жоспары мен оқулықтар жоқ. Мұғалімдер оқу процесінің мазмұнын, формасын, 

әдістерін өздері таңдайды. Бұл мектепте тәрбиеленушілерді табиғаттағы барлық тірі нәрсені 

қабылдауды үйретеді. Оқушылар жермен міндетті түрде жұмыс істеуі қажет. Ол ең 

болмағанда бір рет астық себуден нан пісіруге дейінгі нәтижесін көру екендігі бейнеленген. 

    Вальдороф мектебіндегі мұғалімдер – эрудициялы, жоғары дайындықтан өткен 

мұғалімдер.  

    Вальдороф педагогикасында тұлғаны дамытудың өзегі  – мәдениет (дін, фольклор, 

музыка, өнердің бейнелеу түрі, театр, т.б.). 

    Жалпы қамқорлық тәрбие жүйесі. XX ғасырдың 50 – жылдарының аяғында 

ленинградтық ғалым И.П. Иванов жалпы қамқорлық идеясын ұсынды. Бұл идеяға сәйкес 

тәрбие жүйесінің негізін құруға балалардың және олардың тәрбиешілерінің іс-әрекеттерінің 

әлеуметтік пайдалы бағыттылығы, балалар мен үлкен адамдардың ынтымақтастығы, іс-

әрекеттің көп рөлді сипаты және ондағы романтизим, шығармашылық сияқты принциптер 

алынған. 

     В.А.Караковскийдің тәрбиелік жүйесі.  

     В.А.Караковскийдің тәрбиелік жүйесінің басты идеяларына: міндетті мектепшілік 

ұжым құру, оның ішінде өзін-өзі басқару элементтерінің болуы. Басты міндеті ұжымдық 

жұмысқа дайындау болып табылатын коммунарлық әдіс енгізу жатады. Коммунар әдісінің 

мәні - ұжым өмірін айқын, бейнелі ұйымдастыру. Онда барлық іс-әрекет ізгілік принципіне, 

шығармашылыққа негізделеді. Құндылықтар негізгі жол – өз халқының, сол сияқты өзге ел 

халықтарының мәдениеті арқылы тасымалданады. Оқушылардың жалпыадамзаттық 

құндылықтарға бағдарын қалыптастыру олардың жас ерекшеліктерін ескерген жағдайда ғана 

іске асуы мүмкін. Бұл ізгіліктілік бағдарын қалыптастыру процесінде мұғалімнің рөлін 

арттырады.  

     Ауылдық мектептің тәрбиелік жүйесі (В.А.Сухомлинский). Ауылдық мектептің 

тәрбие жүйесінің өзіне тән ерекшеліктері бар: яғни, оның орналасуы орны мен, оқу тәрбие 

жұмысының өзгешелігімен, оқытушы мен оқушылардың санына. 
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     Оқу жүйесінің базасымен сипатталады. Ауылдық мектептің тәрбие жүйесін құруды 

ескеру тиіс жағдайлар бар. 

     Олар: білім беретін мекеменің ұжымының аздығы, мұғалімнің қарым-қатынасы, ауыл 

мен қоғамның арақатынасы. Бұл ретте Сухомлинскийдің Павлыш ауылдық мектебінде 

болған тәжірибесі куә.  

     Ол тәрбиелік жүйені келесідей қасиеттер арқылы гуманистік көзқараспен ұсынды: 

адамгершілік идеялық бақыт, махаббат, ар-ұят, намыс, әділдік, мейірімділік, 

шығармашылық. Оқудың негізгі мақсаты - шығармашыл оқыған тұлға тәрбиелеу. 

     Сухомлинский тұлғаның дамуында ұйымшыл әрі шығармашыл мұғалімдердің 

ұжымына, отбасы мен мектептің тығыз қарым-қатынасына, балалар мен ата-ананың 

шығармашыл бірлестігіне баса назар аударды. Оқу тәрбие процесінің қайнар бұлағы ретінде 

ғылым мен білімді, еңбек пен өнерді айтты. Павлыш мектеп ұжымы тәрбие методикасы 

ретінде гуманистік әдістер мен тәсілдерді қолданды. Оның ішінде оқушыға сыйластықпен 

қарау (сұхбат, дискуссия) өзін-өзі танумен сыртқы көзқарастармен байқалады. 

Бекітуге арналған сұрақтар 

1. Тәрбие жүйесіне анықтама беріңіздер.   

2. Тәрбие жүйесінің құрылымы қандай?  

3. Л.И.Новикованың анықтауы бойынша «мектептің тәрбие жүйесі» қандай компоненттерден 

тұрады?  

4. Шетелдік және ресейлік тәрбие жүйелеріне сипаттама беріңіз. 

 

 

Дәріс №3 Қазіргі мектептің тәрбие жұмысы үдерісіндегі педагогикалық қолдау 

Жоспары:  

1. Педагогикалық қолдау-педагогтың қазіргі педагогиканың гуманистік    

парадигмасы 

2. Педагогикалық қолдаудың мәні 

3. Педагогикалық қолдаудың әдістері мен тәсілдері 

Мақсаты: Тәрбие жұмысы үдерісіндегі педагогикалық қолдаудың мәнін, маңызын 

ұғындыру. 

Глоссарий:  

Педагогикалық қолдау - педагогтың қазіргі педагогиканың гуманистік парадигмасын 

бейнелеп көрсететін миссиясы. Педагогикалық  қолдаудың мәні- оқушының ішкі күші мен 

қаблетіне қарауға негізделген тұлғаның субъективтілігін қалыптастыру.  

Әдебиеттер: 

1. Әбенбаев С.Ш. Тәрбие теориясы мен әдістемесі: Оқу құралы. – Алматы: Дарын, 2004.   

2. Газман О.С. Воспитание и педагогическая поддержка детей в образовании.М., 1996. 

3. Губашева С., Отарбай А. Тәрбие жұмысының әдістемесі. Оқулық. - Астана, 2011. 

4. Иманбекова Б.И. Тәрбиеге жетекші. –Алматы, 2004.  

5. Кукушин В.И. Теория и методика воспитания. – М.: Издательский центр «Академия», 

2002. 

6. Сластенин В.А. Методика воспитательной работы. – учебное пособие, Москва, 2008.  

7. Шолпанкулова Г.К. «Тәрбие теориясы мен әдістемесі» курсы бойынша практикум. -  

Алматы: Абай атындағы Қаз ҰПУ «Ұлағат» баспасы, 2013. 

 

     Педагогикалық қолдау негізінің насихаттаушысы және әзірлеушісі Олег Семенович 

Газман болып табылады – танымал педагог, тәрбие саласындағы ірі теоретик және 

тәжірибеші, еркін педагогика және педагогикалық қолдау тұжырымдамасының 

авторы.  Педагогикалық қолдау – оқушымен бірлесіп оның қызығушылықтарын, 

мақсаттарын, мүмкіндіктерін және оған адамгершілік қасиетті сақтауға, өзін  - өзі 

ұйымдастыруда позитивті нәтижеге қол жеткізуге кедергі жасайтын мәселелерді жеңу 

жолдарын анықтау. 
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Тәрбие үдерісінің нәтижелілігі көбіне оған болған педагогикалық қолдаудың дұрыс 

ұйымдастырылуына тәуелді. Мұндай қолдау бүгінгі таңда төмендегідей қарастырылады:  

- нақты адамға оның денсаулығы мен психикалық қалпына, оқуына, тұрмыстық 

әрі кәсіби бой тіктеуіне кедергілердің алдын алу және нақты іс-әрекеттік көмек 

көрсету;  

- адамның жеке басы ерекшеліктерінің орнығу процесін қамтамасыз етуге 

бағытталған педагогикалық қызметтер;  

- ауытқуға бейім қылық-әрекет қиыншылықтарын жеңуге бағытталған 

ықпалдасты әрекеттердің ерекше түрі;  

- келеңсіз мінез әрекеттеріне бейім жас өспірімге нақты жекеленген жәрдем 

беру;  

- баланы басшылықты жетекке алу;  

- тәлім-тәрбие мекемесінің педагогикалық қолдау проблемасын өзінің өмірлік 

принципіне айналдыруы;  

- балалардың өзін-өзі тану шартына айналып, оқу мен тәрбие шеңберін 

үйлестіруге бағытталған мұғалім мен оқушы ықпалдастығын күшейте түсу.  

Педагогикалық қолдау – бұл: а) тәрбиеленуші сенімінен шығу; б) көбіне 

педагогикалық қолдау қажеттігін өзі сезбейді, бірақ оған мұқтаж болған тәрбиеленушілерге 

қол ұшы жәрдемін беріп, қолдап-қуаттау. 

Оқытудың мәні - әлем туралы білім, тәрбие мәні - әлеуметті және мәдениетті 

құндылықтар, адамгершілік нормалар мен қатынас екенін біз білеміз.    Педагогикалық 

қолдаудың мәні – тұлғалық таңдау, өзін - өзі табу.  Педагогикалық қолдау 

- инттелектуалдық дарындылықты қолдаудан (оқуға, талдауға, сынға қабілеттілік); 

- шығармашылық дарындылықты қолдаудан; 

- қабілетті айқындау мен дамытудан; 

- қауіпті топтағы балаларды қолдаудан тұрады. 

«Бала жақсы оқу үшін, оның оқу үлгерімі жақсы болу тиіс. Бірақ бұл парадокста 

педагогикалық істің маңыздылығы бар. Оқуға деген қызығушылық тек табыстан туған 

шабыт бар жерде ғана болады», - деген ұлы педагог В.А.Сухомлинский. Табыс – оқытудың 

ең маңызды және әсерлі дәлелі. Әр оқушы  мұғалімдермен және ата – аналармен қолдаулы 

болу тиіс. Тек ынтымақтастық пен әсерлі қолайлық табысқа сенімділік береді.  

Соңғы кезде «қолдау» атты сөз заманауи қоғамдағы балалардың білім мәселелеріне 

байланысты ескеріледі:   

1. Мектептің тәрбие институты ретінде мәртебесі түседі, бұл жоспарда ол ата – 

аналармен балалардың әлеуметтік күтімді ақтамайды, осыдан білімге бағытталған мектептің 

талаптары мен қабілетінің қайшылығы пайда болады;    

2. Балалардың интеллектуалды қабаттануы, жеке балалардың қолайсыздығы және өзін 

- өзі бекіту, өзін - өзі білдіру, өзін - өзі дамыту барлық балалар үшін қалыптастырудың 

қажеттілігі;    

3. Педагогтардың балалар оқу жетістіктерінің және интеллектуалды еңбек адамдар 

жағдайының талаптар арасында;    

4. Отбасының тәрбие әуелетінің оқу маңыздылығы және отбасы «жабуының» күшейуі 

арасында, оның мектеппен ынтымақтастықта болмауы;    

5. Отбасындағы білім және педагогтар мен ата – аналарға арналған жаңа тәрбиелік 

мәселелер арасында.  

Педагогикалық қолдау мәні: жайма-шуақ психологиялық жағдай жасау; тұлғаның өз 

бойындағы мүмкіндіктерін өзінше іске асыруына шарт-жағдайлар түзу; өз қадір-қасиеті мен 

ар-намысын сақтап қалуға және ұтымды нәтижеге жету жолындағы кедергілерді бірлікті 

жеңіп бару; «жәрдем бер» деп алақанын ашық жайып отырғанға ғана емес, достық ықылас-

ниетке мұқтаж болғанның бәріне көмек көрсету; әрқандай тәрбиешінің өмірдегі өз орнын 

табуға құштарлық білдірген тәрбиеленуші проблемаларын өз назарында ұстай білуі; 

тәрбиешінің кәсіби деңгейінің жоғары болуы.  
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Педагогикалық қолдаудың көрініс формалары – жылы лебіз; құлақ сала білу, қажет 

болса – кеңес беру; тәрбиеленушіге сенім; оның құқығын қорғау; тәрбиешінің балаға болған 

қамқорлық қатынасы; шәкірттің қандай да табысын көре танып, оған ұнамды баға беруден 

жалықпау және т.б.  

Педагогикалық қолдау 1) тәрбиеленушілердің баршасына бағытталып, оларға деген 

қамқорлық пен сенім қатынасында көрінумен өзара сыйластық, түсіністік, қызметтестік 

көңіл-күй жағдайын түзуге көмегін тигізеді; 2) жеке тұлғаға бағытталып, оның дамуына, 

білім игеруіне, тәрбиелілігіне, өз басы проблемаларын шешуге жәрдем көрсетіп, азаматтың 

өзгерістерін диагностикалап баруға мүмкіндік береді.  

Жеке тұлғаға арналған педагогикалық қолдаудың мазмұны – адамды алда көздеген 

нәтижелерден алшақтататын кедергілерді жеңу жолдарын қамтиды. Мұндай кедергілердің 

түрі:  

- субъектив (тұлғалық) «Мен» - кедергілер: өз бетінше дербес шешім қабылдауға 

қажет ақпараттың болмауы (ақпарат толықса, кедергі сол бойда жойылады); адамның 

қосымша еңбектенуінің қажеттігі (қол ұшы жәрдем беріп, ынтасын көтеру); тұлғаны 

күйзеліске келтіретін кемшіліктер (тән-денелік, психикалық, арақатынастық); білім және 

тәжірибе жетіспеуі; - объектив (әлеуметтік) «Олар» - кедергілер: (әлеуметтік орта – 

мұғалімдер, әкімшілік, дос-жарандар, құрбы-қатарлар, отбасы және басқалар).  

- материалдық кедергілер (отбасының қаржылық жағдайы және т.б.).  

Бала мен ересектің әрекет мәні - бала мәселесін тудыратын шарттар. Олардың 

мақсаттары:  

     -  осы шарттарды айқындау;  

     - талдау және дифференциялау;  

     - мәселені шешу үшін тірек болатындарын ғана ресурс ретінде қолдану;  

     - мәселені шешуге кедергі жасайтын жағдайларды жою бойынша қызметті жобалату. 

      Оларды жүзеге асыру тек келесі бағдарлау принциптері болса ғана мүмкін:   

     - тәрбие табиғат бейнелігі – балаға, табиғат бөлшегіндей қатынас, экологиялық таза даму 

орта жөнінде қамқорлықта және табиғатпен бірлікпен келісімде тәрбиелеу. Тәрбие тірі 

организм дамуының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады, физикалық дамудың 

ерекшеліктерін, денсаулық жағдайын ескереді, оның доминантты қажеттілігі қанағаттандыру 

үшін жағдай жасайды: қозғалыста, танымда, қарым – қатынаста, шығармашылықта.       

- тәрбие мәдениет бейнелігі -  «білім беру және мәдениет тұлғаны өсіріп 

тамақтандыратын орта ретінде».                                                                                  

Бұл принцип білімділік кеңістікте әр түрлі орталарды құрастыруды нұсқаландырады, 

олар жиынтықта даму, тәжірибе  жүзеге асырылатын мектептің, сыныптың бір мәдениетті – 

білімділік кеңістігін құрастырады, шығармашылық тұлға ретінде өзін - өзі дамыту 

құндылықтырының идеяларына негізделетін мәдениетті өзін - өзі идентификациялауда көмек 

көрсетеді. 

Жеке – тұлғалық тәсіл – бұл принцип білімділік үрдісінде оқушылардың жағдайын 

анықтайтын принцип, оны оқу – тәрбие үдерісінің белсенді субъект ретінде танытады. Әр 

тұлға ерекше, сондықтан басты міндет оның ерекшелігін қалыптастыру, оның 

шығармашылық әуелетін дамыту үшін жағдай жасау болып табылады.  Құндылықты – мәнді 

бағдарлау принципі - әр оқушымен өзінің оқу мен өмірінің мәнін табу үшін жағдай жасау.   

Білімділік кеңістікте оқушылардың өмір әрекетінің әр түрлі орталарын құрастыру 

аясында келесі жұмыс бағыттары қолданылады:   

Сынып имиджін құрастыру: сынып бөлмесін безендіру, мектеп рәміздерін, киімнің 

пішінді элементтерін енгізу, білімдердің қоғамдық сайысы. 

Сыныпта танымды қолайлықтың атмосферасын құрастыру: диагностика және 

оқушылардың ақпаратты қажеттілігін, олардың танымдық әрекетке деген дайындығының 

өзекті деңгейін есепке алу, әр оқушының интеллектуалды қабілетінің және қоршаған ортадан 

ақпаратты алудың басымды тәсілдерінің диагностикасы (есте сақтау, зейін, өз ойын еркін 

түрде жеткізу). 
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Оқушылардың оқуға деген қажеттілігін қалыптастыру, табысты танымды әрекетінің 

тәжірибесі үшін жағдай жасау, ақыл еңбегінің нәтижесіне құрмет сезімдерін арттыру: 

сабақтардың сапалық мазмұны, оқыту сағаттары, викториналар, оқыған кітаптарды талдау, 

танымды ойындар, әңгімелер. 

Білім берудің тұлға – бағдарлау мазмұнын құрастыру, яғни әр оқушыға ақпараттың жеке – 

тұлғалық мәніне қарай орын табылады: құралдарды, дидактикалық материалдарды 

құрастыруда оқушылар мен ата – аналардың қатысуы, оқу сабақтарды жүргізуде ата – 

аналардың қатысуы, пәндер бойынша тапсырмаларды әзірлеу, ұжымдық шығармашылық 

істер.         

 Баланың оқушы ретінде табысты қалыптасуының белгілері: 

- білімдерде қажеттілік, адамгершілік мәдениеттің анықталған саласына деген 

       қызығушылық, оны терең түрде зерттеуге дайындық, әлеммен ақпаратты қарым –   

       қатынастың мәдениеті;   

- өз білім мекемесі, өз сыныбы, өз мұғалімі үшін мақтаныш: мектеп Жарғысында     

белгіленген құқықтар мен міндеттерді білу, оларды сақтау;  

-  оқушының сыныпта, білім беру мекемесінде қолайлы сезімі, өзінің қорғаушылық  

сезімі;  

- өз сыныбының дәстүрлеріне берілгендігі, сынып жөнінде қамқорлық;  

ересектердің тәжірибесі мен білімін құрметтейтін оқушы болуы.  

Бүгінгі күні оқушылардың көбі шын жүректен оқу білмейтіндерін мойындайды, 

сондықтан біздің міндетіміз – оқушыларға көмек көрсету:   

а) әдіс – тәсілдерді, жалпы оқу білім – дағдыларды меңгеру;  

б)      олар оқуда қалып қоятындары жұмыс істей алмайтындарының себебін 

түсіндіру.  Оларды оқуға қалай үйретуге болады? Бұл сұрақтың жауабын  арнайы әдістемеде 

табуға болады, бұл әдістеменің негізінде үш бөлім бойы анықталған сабақ жүйесінің негізгі 

талаптары жатыр:     

ақпаратты - әдістемелік білімдер, яғни әр пәнге негізгі болатын түсініктер, идеялар, 

теориялар;   

әр зерттеу пәніне әмбепап болатын әдістемелік білімдер;   

курс мазмұнында және сабақты ұйымдастыру түрлеріндегі мотивациялық, 

ынталандырушылық нұсқамалар. 

Әдістеме үш блок арқылы жүзеге асырылады: 

- Оқу ырғағын қалпына келтіру. Жазғы демалыстан кейін оқушылар нашар оқиды. 

Оқу ырғағының қалпына келуі оқу жылының басында басты міндет болып есептеледі. 

  -Ұзақ және күрделі мәтіндерді мазмұндау кезде әр түрлі тіректерді қолдану 

дағдыларын жетілдіру, тіректерді құрастыру технологиясымен таныстыру, сонымен қатар 

ғылыми және әдебиетті мәтіндерді мазмұндауға үйрету.  

 - Ақпаратты  өзгерту. Бұл блокта түсінудің шектелуімен және оқушылардың 

ақпаратты өзгертуімен байланысқан аспект белгіленеді. 

Бекітуге арналған сұрақтар 

1. Педагогикалық қолдаудың мәні неде?   

2. Педагогикалық қолдаудың тиімді жағдайлары қандай? 

 

 

Дәріс №4 Тәрбие технологиясы-тәрбие жұмысындағы кәсіптік шеберліктің элементі. 

Жоспары:  

1. Педагогикалық технологиялардың жалпы сипаттамасы 

2. Тәрбие үдерісіне технологиялық әдіс  - тәсілдерді пайдалану 

Мақсаты: Педагогикалық технологиялар, тәрбие технологиялары оның  әдіс-тәсілдері 

туралы білім жүйесін  қалыптастыру. 
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Глоссарий:  

Педагогикалық технология – ғылыми жобаланған және педагогикалық үдерістің жетістігін 

қамтамасыз ететін іс – әрекет  немесе алдын -  ала жобаланған  жоспарлы және бірізді 

педагогикалық үдерісті жүзеге асыратын педагогикалық технологияны – педагогикалық 

мақсатты шешуге арналған бірімен – бірі тығыз байланысты педагогтың әрекет жүйесі деп 

түсінуге болады. 

Тәрбие технологиясы - үдерістегі жекелеген педагогикалық міндеттерді орындауға 

бағытталған әдістер жүйесі; ұжымдық жоспарлардың орындалуын ұйымдастыру тәсілі; 

оқушылармен байланыс орнату тәсілі; педагогикалық диагностика тәсілі. 

Әдебиеттер: 

1. Әбенбаев С.Ш. Тәрбие теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. –Алматы: Дарын, 2004.  

2. ӘбиевЖ., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика: Оқу құралы.  -  Алматы, 2004. 

3. Болдырев Н.И.  Мектептегі тәрбие жұмысының методикасы. –Алматы: Мектеп, 1987. 

4. Педагогическое мастерство и педагогические технологии /Под ред. Л.К.Гребенкиной, 

Л.А. Байковой. – М., 2000г.  

5. Сластенин В.А. Методика воспитательной работы. – учебное пособие, Москва, 2008.  

6. Тәжібаева С.Ғ. Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі. Оқулық. – Алматы, 2013.  

 

Педагогикалық технология – алдын – ала жобаланған оқу - тәрбие үдерісін  жүйелі 

және ретімен  тәжірибеге енгізу.  

Педагогикалық технология кешенді, бірігімді процесс. Ол өз құрамына адамдарды, 

идеяларды, құрал-жабдықтарды, сонымен бірге жоспарлау, қамсыздандыру, бағалау және 

білім меңгерудің барша қырлары жөніндегі проблемалар шешімін басқаруды қамтиды. 

Кезінде оны Я.А.Коменский де дәріптеген. Ұлы педагог – ғұлама 16 -ғасырда-ақ 

оқудың «техникалық» (яғни «технологиялық») болатынын уағыздап, оның мүлтіксіз тиімді 

нәтиже беретін жолдарын іздестіріп бақты. Я.А.Коменский еңбектеріне үңіле түссек, 

педагогикалық технологияға бастау берген даналық пікірлерді табамыз: «Дидактикалық 

машина үшін қажет нәрсе – 1) түбегейлі ойластырылған мақсаттарды; 2) сол мақсаттарға 

жетуге дәл икемдестірілген жабдықтарды; 3) мақсаттың орындалмауына мүмкіндік 

бермейтін нақты жабдықтарды қолданудың мызғымас ережелерін табуымыз керек» делінген. 

Коменский заманынан бастап, оқуды мүлтіксіз әрекеттегі механизмге сәйкестендіру 

ұмтылысының талайы күні бүгінге дейін басылған емес. Кейін оқу технологиясы жөніндегі 

көптеген тұжырымдар толықтырылып, нақтыланып отырды. Әсіресе, техникалық прогрестің 

әрқилы теориялық және практикалық қызметтер аймағына енуімен оқуды 

технологизацияластыру идеясы нығайып, іске асырыла бастады (П.Я.Гальперин, 

Н.Ф.Талызина, Ю.К.Бабанский және т.б.).  

Дидактикада оқу технологиялары төмендегідей сипаттарымен жіктеліп, 

топтастырылады:  

- қолдану деңгейі: жалпы педагогикалық, пән әдістемелік, бөлімдік (модульдік);  

- философиялық негізі: ғылыми және діни, гуманистік және әміршіл-әкімшіл 

(авторитарлы);  

- тәжірибе меңгерудің ғылыми негіздемесі (концепция): байланыс-жауапты 

(ассоциатив-рефлекторлы); іс-әрекетті (бихевиористік), іштей ұғу (интериоризаторлы), 

дамытушы;  

- тұлғалық құрылымға бағдарлануы: ақпараттық (білім, ептілік және дағдылар 

қалыптастыру), нақты қимыл-әрекеттік (оперативті- ақыл-ой әрекеттері әдістерін 

қалыптастыру), шығармашыл (эвристикалы-дарын қабілеттерін дамыту), қолданбалы 

(тұрмыс-тәжірибелік әрекеттер қалыптастыру).  

- Дәстүрлі оқу жүйесін жаңалау бағыты (модернизация): оқушы іс-әрекетінің 

белсенділігін көтеру және жеделдестіру технологиясы; мұғалім және оқушы арасындағы 

қатынастарды адамиластыру мен демократияластыру негізінде жасалған технология; оқу 

материалын дидактикалық қайта түзуге негізделген технология және т.б.  
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Оқудың педагогикалық технологиялары сипаттамасы  

Оқудың дәстүрлі (қайта жасау - репродуктивті) технологиясы білім, ептілік және 

дағдыларды ұсынуға бағытталған. Ол өтіліп жатқан материалдың игерілуін, қайта жасау 

деңгейіндегі білім сапасының бағалануын қамтамасыз етеді. Бұл технологияның ежелгі түрі. 

Ол бүгінгі таңда да кең таралған (әсіресе орта мектепте). Оның мәні: жаңаны игерту–бекіту–

қадағалау–бағалау сұлбасы (схема) бойынша оқу процесін жүргізу. Технология негізіне 

табысты өмір тіршілігін қамтамасыз ететіндей білім ауқымын анықтауға мүмкіндік беретін 

және оны оқушыға жеткізу жолын көрсететін білімдік бағыт-бағдарлама (парадигма) 

алынады. Осыған орай оқу- оқытудың басты әдістері ретінде 1) көрнекілік және онымен 

бірге жүретін түсіндіру, 2) оқушының жетекші іс-әрекеттері түрлеріне – тыңдау мен есте 

қалдыру, 3) басты талап және тиімділіктің негізгі көрсеткішіне – игерілгенді қалтқысыз 

қайталап жаңғырту ептілігі алынады. Мұғалім қызметтері – түсіндіру, әрекеттерді көрсету, 

оқушылар орындағандарды бағалау және реттеу, түзету.  

Оқу технологиясы бірқатар маңызды да ұнамды тараптарымен еленген. Олар – 

үнемділігі, күрделі материалды түсінуді жеңілдетуі, білім-тәрбие процесін тиімді басқаруды 

қамтамасыз етуі, білім ұсынудың жаңа әдіс –тәсілдерін пайдалануға икемді келуі.  

Дамытушы оқу технологиясы мектеп тәжірибесіне енген оқу іс-әрекеттері арасындағы 

аса танымалы (Л.С.Выготский, Л.В. Занков, Д.Б.Эльконин және т.б.).  

Ғалымдар дәлелдегендей, педагогика бала дамуының өткеніне емес, болашағына 

бағытталуы тиіс. Сонда ғана ол оқу процесінде осы нақты уақыт шеңберіндегі жақын даму 

процестерін жүзеге асыра алады. «Жақын даму аймағының» мәні: бала өз дамуының белгілі 

кезеңінде оқу міндеттерін ересектер басшылығында не ақылдылау дос –жарандарымен 

араласа жүріп шешуі мүмкін. Келтірілген пікір жария болғанға дейін бала дамуы, әсіресе 

оның ақыл-ойының өрістеуі оқу және тәрбие ізімен жүретіні мойындалған болатын.  

Зерттеулер нәтижесінде (Л.В. Занков) оқу тиімділігін көтеру есебінен оқушы дамуын 

жеделдетуге болатыны дәлелденді. Бұл үшін оқуды жоғары деңгейлі қиыншылықта жүргізу 

принципін ұстану – басты талап. Егер алдынан рухани, сезімдік күш-қуаттың іске қосылуын 

қажет ететін кедергілер (ойын, оқу, тұрмыс) шығып тұрмаса, әрі оларды жеңуге талпынбаса, 

бала дамуы бәсеңдейді.  

Жоғары қиыншылық деңгейіндегі оқу принципіне орай білім мазмұны және оны 

құрастыру реті анықталады. Оқу материалының мазмұн қарқыны ұлғаяды, әрі тереңдейді, 

жетекші рол теориялық білімдерге беріледі, дегенмен, оқушылардың практикалық 

ептіліктері мен дағдыларының маңызы жойылмайды.  

Дамытушы технология талаптарының және бірі – оқу ілгерілі және жедел қарқында 

жүреді. Өткендерді жиі әрі бір беткей қайталаулар оқу процесінің кедергісіне айналып, 

оқуды жоғары қиыншылық деңгейінде өтуге мүмкіндік бермейді. Дамытушы технологияны 

іске асыру сонымен бірге оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты жүйелі- іс-

әрекеттік оқу бағытын ұстануды қажет етеді (Д.Б.Эльконин).  

Дамытушы технология идеяларының қатарына сондай-ақ оқу қызметінің әрқилы 

жағдайларында оқушылардың қажет болғанды өзінше танып, содан өздігінен жауап әрекет 

орындауға (рефлексия) ынталандыру идеясы да кіреді. Жауап әрекетке (рефлексия) келу 

дегеніміз баланың өз әрекеттерін сезінуі мен түсінуі, оқу іс-әрекеттерінің тәсіл, әдістерін 

өзінше байқап, тануы.  

Бағдарламаластырылған оқу технологиясының (БОТ) негізгі мақсаты оқу процесінің 

басқару жүйесін жақсарту (П.Я.Гальперин, Л.Н. Ланда, А.М. Матюшкин және т.б.).  

БОТ бастауын берген американдық психологтар мен дидакттар (Н.Краудер, 

Б.Скиннер, С.Пресси).  

БОТ – бұл арнайы жабдықтар, бағдарламаластырылған оқулық, ерекше оқу-

машинасы, ЭВМ және т.б. көмегімен күні ілгері дайындалған бағдарлама бойынша 

орындалатын өзіндік жеке-дара оқу технологиясы. Бұл технология әрбір оқушыға өзіндік 

сапа-қасиеттеріне орай (оқу қарқыны, сауаттылық деңгейі және т.б.) оқуына мүмкіндік 

береді.  
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БОТ-ның өзіне тән сипат белгілері:  

- оқу материалының кіші көлемді жеңіл игерілетін бөлшектерге жіктелуі;  

- әр бөлшекті игеруге арналған нақты әрекеттерді орындау нұсқаулары жүйесінің 

берілуі;  

- әр бөлшек игерілуінің тексерілуі;  

- қадағалау тапсырмаларының дұрыс орындалуымен оқушы материалдың ендігі жаңа 

бөлшегін алып, келесі оқу қадамын іске асыруға өтуі;  

- дұрыс жауап бере алмаған жағдайда оқушының қосымша көмек түсініктемелерін 

алуы;  

- қадағалау тапсырмаларының нәтижесі хатталып, оқушының өзіне де (ішкі кері 

байланыс), педагогқа да (сырттай кері байланыс) белгілі болуы.  

Проблемді оқу технологиясы мұғалім басшылығында өтетін оқушылардың оқу 

міндеттерін шешуге орайластырылған өзіндік ізденіс іс-әрекеттерін ұйымдастыруға 

негізделеді. Оқу ізденістері барысында оқушыларда жаңа білім, ептілік және дағдылар 

қалыптасып, қабілеттері, танымдық белсенділігі, қызығуы, ой-өрісі, шығармашыл ойы және 

басқа да тұлғалық маңызды сапалары дамиды (Т.В.Кудрявцев, А.М.Матюшкин, 

М.И.Махмудов және т.б.).  

Жалпы түрінде проблемді технология сипаты келесідей: оқытушы білімді дайын 

күйінде ұсынбай, оқушылар алдына міндет (проблема) қояды, оған қызықтырады және оның 

шешу әдіс-тәсілдерін табуға ынталандырады. Ал оқушылар мұғалімнің тікелей 

басшылығында не өз бетінше олардың шешімін табудың жолдары мен әдістерін зерттейді, 

яғни болжам түзеді, оның шынайылығын тексеру тәсілдерін белгілейді әрі талқылайды, 

дәйектейді, нәтижелерін талдайды, пікір жүргізеді, дәлелдейді.  

Проблемді оқу басқа да технологиялар сияқты өзінің ұнамды да болымсыз 

тараптарына ие. Оның тиімділігі: оқушыларға тек қажетті білім, ептілік және дағдылар 

жүйесін меңгеруге жәрдемдесіп қоймастан, олардың ақыл-ой дамуына жол ашады, өз 

шығармашылық қуатымен берік білім қалыптастыруға көмектеседі, өз оқу еңбегіне қызығу 

ұмтылысын дамытады, оқу нәтижесінің бекінуін қамтамасыз етеді. Кемшілігі: жоспарланған 

нәтижеге жету көп уақытты талап етеді, сонымен бірге, оқушылардың танымдық іс-

әрекеттерін жүйелі басқару қиын.  

Модульді оқу технологиясы АҚШ пен Батыс Еуропада 1960 жылдары дәстүрлі оқуға 

балама ретінде ұсынылған білім игеру жүйесі. Бұл технологияның мәні - оқушы модульмен 

жұмыс орындау барысындағы нақты мақсатқа өз бетінше (не белгілі шамада мұғалім 

жәрдемімен) жетеді (П.Юцявичене, Т.И.Шамова). Модуль – мақсатқа орайластырылған оқу 

мазмұны мен оны меңгеру жолдарын (технологиясын) біріктірген түйін, топ (узел).  

Модуль құрамы: әрекеттің мақсаттық жоспары, ақпарат қоры, дидактикалық мақсатқа 

жетудің әдістемелік көрсетпелері.  

Бұл технологияға орай оқу мазмұны өз алдына белгілі жинақы құрамға келтірілген 

ақпараттық топ (блок) күйінде беріледі. Ол ақпарат оқу мазмұнының көлемін ғана емес, 

әдістері мен олардың игерілу деңгейін де көрсететін дидактикалық мақсатқа сәйкес 

меңгеріледі.  

Модульдік оқуда өзіндік жұмыстарға аса көп уақыт бөлінеді. Бұл оқушыға оқу 

әрекеттеріне кірісумен өз мүмкіндіктерін сезінуге, білім игеру деңгейін өзі анықтауына, өз 

білімдері мен ептіліктеріндегі кемшіліктерді байқауына жәрдемдеседі.  

Модульдік оқу дәстүрлі білім игеру жүйесімен байланыста пайдаланылуы мүмкін. 

Модульдер оқу жүйесінің қалаған ұйымдастырылу формасында орын тауып, оның сапасын 

жақсартуға және тиімділігін арттыруға қолданылуы ықтимал.  

Шоғырластырылған (концентрлі) оқу технологиясы педагогикада ежелден танымал 

пәнге шомдыру әдісіне негізделген (П.Блонский, В.Ф.Шаталов, М.П.Щетинин және т.б.).  

Бұл технология жақтастарының пікірі: оқудың дәстүрлі сынып-сабақтық жүйесінде 

бағдарламалар мен оқулықтарға сәйкес берілетін оқу мазмұны бөлім, тақырып, 

параграфтарға бөлшектеніп, өз алдына шартты дербестенген ауқымда ұсынылады. Осыдан 
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оқушылардың жеке пәндерден алатын білім, ептілік, дағдылары жай қалыптасады. Оқу 

проблемасының ұзаққа созылып өтілуінен, оқушылардың сабаққа болған қызығушылығы 

кемиді. Бір дәрістің екіншісінен алшақты болуынан бір сабақта қабылданған ақпарат келесіге 

дейін көбіне ұмытылады.  Пәндердің тұрақты ауысып баруынан оқушы олардың бірде-біріне 

тереңдеп ене алмайды. Бір пәннен екіншісіне өтуде бала қиыншылық көреді, көп уақыт сарп 

етеді, ендігі сабақ өткендегіні көлеңкелейді, сонымен әр өткен сабақ өз құндылықтарын 

жойып барады. Әр дәріс оқушы үшін – жаңа жүктеме, мұғалімдердің жаңа талаптары, жаңа 

мазмұнды материал, жаңа көңіл-күй ықпалдары, т.с.с. осылардың баршасына сәйкес бала 

икемделіп, оқу іс-әрекеттерін орындауы шарт. Ал бұл енді қалыптасып жатқан жас буынға 

оңай шаруа емес.  

Шомдыру оқуында сабақтар топқа (блокқа) келтіріледі, бір күнге не аптаға 

межеленіп, қатар өтілетін пәндер саны кемітіледі. Мұндай технология оқу-оқыту процесін 

адам қабылдауының табиғи психологиялық ерекшеліктеріне жақындастыра түседі. Сабақта 

игерілген материалды ұмытудың алдын алу үшін оны бекіту жұмыстары сол күні жүргізілуі 

тиіс, яғни қандай да уақыт аралығында оқушы басқаларына алаңдамай, тек сол пәнмен ғана 

шұғылданып, толық шомуы қажет.  

Қашықтан оқу технологиясы –бұл осы заманғы телебайланыс, электронды почта, 

теледидар және интернет жәрдемімен оқу мекемесіне қатыспай-ақ білімдену қызметтерін 

пайдалану. Қашықтан оқу қандай да себептермен білім иеленуге қол жеткізе алмай 

жүргендердің бәріне бірдей үйде отырып оқу мүмкіндіктерін ашады (әсіресе мүгедектерге, 

зағиптар мен есітуден қалғандарға, т.с.с.).  

Оқу технологияларының басқа да түрлері баршылық: әр деңгейлі оқу, толық меңгеру, 

ұжымдық ықпалдаса оқу, икемдесе оқу, жобалап оқу, авторлық оқу технологиясы (мысалы, 

В.Ф.Шаталов технологиясы) және т.б.  

Педагогикалық технология – ғылыми жобаланған және педагогикалық үдерістің 

жетістігін қамтамасыз ететін іс – әрекет.    

 Жаңа педагогикалық технологиялар - білімнің, тәрбиенің оқу-тәрбие үдерісін 

ұйымдастырудың өзара ортақ тұжырымдамасымен байланысқан міндеттерінің, мазмұнының, 

формалары мен әдістерінің күрделі  және ашық жүйелері, мұнда іс-әрекет оқушының 

дамуына жағымды жағдайлар жиынтығын құрайды. Ақпараттық технолгияға компютерлік 

оқыту технологиясы жатады. Қарым - қатынас технологиясы-педагогикалық процесті жүзеге 

асыру үшін педагогикалық міндетті шешуге екі субьект (педагог пен тәрбиеленуші) 

қатысады. 

Педагогикалық технология ұғымы, арнаулы технологиялық бағыт XXғ. 60 – шы 

жылдарында АҚШ және Англияда пайда болды және қазіргі уақытта практика жүзінде 

барлық дүниежүзі елдеріне тарады. 

Қазіргі педагогикалық технологияны  жүйелеумен шұғылданған – Т.К.Селевко.  

Тәрбиелеу үрдісіне технологиялық әдіс  - тәсілдерді пайдалану. 

Білім беру мақсатын жүзеге асыру жағдайында педагогикалық тәрбиелеу үдерісі  - 

педагогтар мен тәрбиеленушілердің арнайы ұйымдастырылған іс -  әрекетін қарастыратын 

күрделі үдеріс. Тәрбиелеуде белгілі бір жетістікке жетуде тәрбиенушілер мен педагогтардың 

арасындағы қатынас маңызды рөл атқарады және оған көптеген факторлардың да әсері бар.  

Соған сәйкес тәрбиелеу технологиясы, нақты тәрбиелеу мақсатына тиімді жолмен жететін 

тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің арасындағы қатынасты белгілейтін, ғылыми 

негізделген тәсілдер мен әдістерінің жүйесін қамтитын, біріккен іс – әрекет моделінің 

барлық бөліктерінде ойластырылған технология деп анықтама беруге болады. Тәрбиелеу 

технологиясының тиімділігі көп жағдайда  олар жүзеге асыратын педагогикалық жағдайға 

тәуелді. Н.Е. Щуркованың пікірі бойынша, ол тәрбиелеу технологиясының жетістіктерін 

анықтайды.Тәрбиелеу технологиясының жетістігін анықтайтын педагогикалық амалдарға,  

алдымен, педагогтардың жеке ерекшеліктерін жатқызуға болады. Олар: педагог тұлғасының 

ерекшелігі – білімдарлық, оның мәдениеті, ізденімпаздығы және ынтасы. Сонымен бірге 
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оның тәрбие үрдісінің заңдылықтарын, балалар психологиясы жөніндегі терең білімінің 

болуы диагностикалау әдістерін және т.б. білуі тиіс.   

Материалдық жағдай тәрбиелеу технологиясының табыстылығын қамтамасыз ету 

тұрғысында аз рөл атқармайды. 

Тәрбиелеу технологиясының сипаты оның балаға деген қатынастарына  тәуелді. Олар 

технологияның ынтымақтастық, еркін тәрбиелеу, авторитарлық немесе бағдарлы типтерін 

анықтайды (Г.К.Селевко). Тәрбиелеу технологиясын құру да оқыту технологиясындағыдай 

болады, нақты және соңғы күтілетін нәтижелер, тұжырымдалатын мақсаттар қойылады. 

Тәрбие технологиясын құруға қойылатын мақсаттар нақты, тұлғаға бағдарланған және 

тәрбиелеу үдерісінің заңдылықтарын барынша бейнелегенде ғана, күтілетін нәтижелер оң 

көрініс бере алады.  

Педагог тәрбиелеу технологиясын құру үдерсінде, диагностикаланатын мақсатты 

қоюда бірқатар маңызды мәселелерге жауап беруі тиіс. Оқушыға қандай құндылықтарды, 

мағыналы нәрселерді беру қажеттілігін нақты қарастыру қажет. Берілген технологияны 

жүзеге асыруда қандай нақты біліктер, дағдылар немесе тұлғалық қасиеттер 

қалыптастырылуы тиіс т.с.с. 

Тәрбиелеу технологиясының мазмұндық компоненті  оның ақпараттықтылығына, 

дамытушылығына, дәстүрлілігі немесе тұлғаға бағдарланғандығына, өнімділігіне немесе 

өнімсіздігіне байланысты болады. 

Н.Е. Щуркованың пікірі бойынша, технология талаптары  - тәрбиеленушінің өзіне 

қажетті дамытушы іс-әрекеттермен айналысуын, балалар мен тәрбиеленушілердің 

арасындағы қарым-қатынастың өз деңгейінде қалыптасуын қамтамасыз етеді. Педагогтың 

талаптарын орындау оқушылар үшін жеңілдей түседі, олар бұл талаптарды педагогтың өзі 

ойластырғандай етіп емес,  қоғам қажеттіліктері мен құндылықтарынан туындаған жалпы 

адами не қоғамдық нормалар сипатында қабылдайды. 

Технология тәрбиеленушілерге  сыйластықпен қарауды жүзеге асыратын құрал 

ретінде қабылданады, тиімді жағдайларды қамтамасыз ететін арнайы формада жүзеге 

асырылады.  

                                                                                                                              1 – кесте 

 

Этикет Мажор Педагогикалық 

такт 

Адамдардың 

бойындағы 

оңды қасиеттерге 

сүйену 

Қызықты 

танымдық іс - 

әрекеттер 

Балаларға сыйластықпен қарау 

принципін іске асыратын ережелер 

Балаларға сыйластықпен қарау принципін 

талқылау түрінде  де жүзеге асыру (дискуссия) 

1. Педагогикалық талап жүйелі түрде 

аяғына дейін жеткізілуі тиіс. 

2. Педагогикалық талап позитивті 

сипатта болуы тиіс. 

3. Педагогикалық талап нұсқау 

сипатында  да болуы мүмкін.   

4. Педагогикалық талап баланың даму 

кезеңіне қарай ыңғайлы болуы тиіс. 

Әрбір баланың дамуы үшін үнемі қамқорлық 

жасау. 

Балалардың тәжірибесіздігі мен жеке 

ерекшеліктерін ескеру. 

               

Педагогикалық технологияны жүзеге асыру шарттары 

 

Тәрбиелеу технологиясын түзу барысында тұлғаның өз әрекеттері мен оның жеке 

басының қасиет – сапаларын жан – жақты талдау басты назарда болады. Талдау барысында, 

педагогикалық іс-әрекетте кестеде көрсетілген жағдайлардың барлығы көрініс беретіндігі 

айқындалады. Егер технология іс - жүзінде толық атқарылмаса немесе оның тиімділігі 

төмендесе, қандай компонент жеткіліксіз деңгейде іске асырылғаны талдау барысында 
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анықталады. Ережелерді кез келген педагог жүзеге асыруы мүмкін, бірақ балаға деген үнемі 

сыйластық қарым - қатынас жасау шарттарын сақтау қиын, өйткені, мұнда педагогтың ішкі 

дүниетанымдық бағыттары бейнеленген. Егер жоғарыда көрсетілгендер талаптар бала 

бойынан толық көрініс беретін болса, онда бұл технологияның тиімді болғаны.                         

Н.Е. Щуркованың «Педагогикалық технология» деген еңбегінде бұл мәселелер кеңінен 

сипатталған. 

Педагогикалық үдеріске жылдам бақылау жасау мен оған дер кезінде түзету жасауға 

қатысты тәрбиелеу технологиясының ерекшеліктеріне тоқталайық. Тәрбиеленуші тұлғасына 

вариативті әсер ететін тәрбиелік ықпалдың күрделілігі мен бірізділігі; фактілердің әр 

қилылығы оқыту технологиясындағыдай толық бақылау жасауды және кері байланысты 

нақты орнатуды жүзеге асыруға мүмкіндік бере бермейді. Тамаша  технологиямен 

тәрбиеленгеннің өзінде күтілетін нәтиже қандай болады, оны да болжау қиын.Сондықтан 

оқушының жеке тұлғалық сапаларының дамуы жөніндегі  мәліметтерді психологиялық – 

педагогикалық диагностика нәтижелері арқылы көруге болады. 

 

Бекітуге арналған сұрақтар 

1. Педагогикалық технологияның мәнін қалай түсінесіздер?   

2. Оқу – тәрбие үдерісінде  тәрбие технологиясын пайдаланудың тимділігі неде? 

3. Щуркованың  тәрбиелеу технологиясын жүзеге асырудың  шарттары  қандай? 

 

 

Дәріс №5 Мектепте, сыныпта тәрбие жұмыстарын жоспарлау 

Жоспары:  

1. Тәрбие жұмыстарын жоспарлау-оқушылар тұлғасы мен балалар  

ұжымын дамытудың болжау үдерісі 

2. Тәрбие  жоспарының құрылымы және оған қойылатын талаптар 

3.  Тәрбие жұмысы жоспарының формалары  

 

Мақсаты: Тәрбие жоспары, оның құрылымы, түрлері туралы білім жүйесін  қалыптастыру. 

Глоссарий:  

Жоспарлау – бұл сынып жетекшісінің педагогикалық және сынып ұжымының оқу – тәрбие 

процесіндегі әрекеттерін нәтижелі ұйымдастырудағы маңызды буын. Жоспардың қызметі – 

педагогикалық ықпалды жүйеге келтіру, педагогикалық талаптарды орындауды қамтамасыз 

ету, ондағы белгіленген тәрбие шараларының бірізділігі мен басқару тиімділігін қамтамасыз 

етуді көздейді. Жоспарлау – мақсатқа жетудің бірден – бір негізгі жолы.  

Әдебиеттер: 

1. Әбенбаев С.Ш. Тәрбие теориясы мен әдістемесі: Оқу құралы.-Алматы: Дарын, 2004. 

2. Воспитание детей в школе: Новые подходы и технологии  /Под ред.  Щурковой Н.Е.-М., 

1998. Губашева С., Отарбай А. Тәрбие жұмысының әдістемесі. Оқулық. – Астана, 2011. 

3. Гуткина А.Д. Планирование и организация воспитательной работы в школе. – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2001. 

4. Сергеева В.П. Классный руководитель, планирование и организация работы от А до Я.  – 

М., 2001.  

5. Сластенин В.А. Методика воспитательной работы. – учебное пособие, Москва, 2008. 

  

Педагогика ғылымында тәрбие жұмысының мақсатын анықтау негізгі мәселенің бірі. 

Себебі, қандай да болмасын әрекеттің түрі, мақсатқа сәйкес туындайды. Мақсат болмаса, 

әрекет те болмайды. Сондықтан, мақсат тәрбие жұмысының принципін, мазмұны мен 

формалары және әдістерін анықтайды. Сол үшін де мектеп мұғалімдері қандай да мақсатты 

анықтап, белгілеуде, оның дұрыс белгіленуіне жауап береді. Тәрбие жұмысында дұрыс 

қойылмаған мақсат, оның жұмысында келеңсіз жағдайлардың туындауына себепкер болады. 
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Олай болса, тәрбие жұмысының нәтижелі болуы, көбінесе ондағы мақсаттың нақтылығына 

байланысты бағаланады. 

Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысын жоспарлау барысында әр түрлі мақсаттар 

белгіленеді: жақын қашықтықта, орта қашықтықта және алыс қашықтықта болып келеді. 

Оны анықтауда оқушылар мен ата – аналарды тартады. Мәселе, тек мақсатты қоюда емес, 

мақсатты анықтауда. Мұндай жағдайда, 

а)  мақсатты ұсыну және оны негіздеуді; 

б)  оны жүзеге асырудың жолын қарастыруды; 

в)  қол жеткізетін нәтижені алдын – ала жобалау бірінші кезекте ескерілуі қажет. 

Мұғалімдер мен оқушылардың өзара әрекетінің сипаты, сонымен бірге мақсаттың 

қаншалықты дәрежеде атқарылуына, проблемалық жағдаяттың туындауына да байланысты. 

Негізгісі, мақсатты анықтау барысында оған қатысушы әрбір жақ өздерінің болашақтағы 

әрекеттерінің мәнін жақсы әрі айқын түсінулері шарт. 

Сынып жетекшісінің мақсат қоюшылық қызметі негізінен 4 кезеңнен тұрады: 

1. Педагогикалық процесті алдын – ала болжау. 

2. Өткен оқу жылы қорытындысының нәтижесіне талдау жасау. 

3. Тәрбиенің мүмкіндіктерін жобалау. 

4. Мақсатты анықтауда пән мұғалімдері мен оқушылар және ата – аналардың өзара 

бірлескен әрекетін ұйымдастыру. 

Тәрбие жұмысын ұйымдастыруда анықталып отырған мақсаттың нәтижелі болуын 

қамтамасыз ету үшін сыныптағы және мектеп көлеміндегі педагогикалық үдерістің нақты 

жағдайын, оқушылардың жас және дара ерекшеліктерін, олардың өткен оқу жылындағы 

әрекеттерінің нәтижесін, осы бағытта үш бұрыштың бірлескен іс – қимылдарында 

жинақтаған тәжірибесін зерттеп тану қажет. 

Оқушылардың тәрбие жұмысының мақсатын анықтап, белгілеу жұмысына тікелей 

қатысуы, олардың өздеріне өткен оқу жылындағы әрекеттерін зерделеп, дұрыс 

көзқарастарын орнықтыруға және болашақтағы әрекеттеріне саналы түрде қатынас жасауға 

мүмкіндік туғызады. Мұндай жағдай сынып жетекшісіне педагогикалық құралдарын дұрыс 

таңдауға септігін тигізеді.  

Тәрбие жұмысының мақсатын анықтау барысында, оның педагогикалық міндеттері де 

анықталады. Оны жобалау негізінен мынадай кезең арқылы жүзеге асады: 

1. Тәрбиенің жалпы мақсаты қандай болып белгіленді. 

2. Сынып ұжымы мен мектеп және тұрғылықты жердің қандай өзіндік ерекшеліктері 

бар. 

3. Мектеп немесе сынып жағдайында өткен оқу жылында қандай міндеттер 

қарастырылды және олардың нәтижесі қалай болды. 

4. Сынып ұжымының әрекеті қандай міндеттерге айрықша жауап берді. 

5. Қойылып отырған мақсатты жүзеге асырудың педагогикалық мүмкіндіктері қандай. 

6. Сынып ұжымының жақын қашықтықтағы міндеттерді шешуге даярлық дәрежесі 

қандай. 

Міне, осындай мәселелерге дұрыс жауап берген жағдайда ғана оның нәтижесі айқын, 

әрі орындалатын болады. Оқушылар да қойылып отырған мақсатты дұрыс қабылдап, оған 

өздерінің жауапкершілік сезімдерін ұлғайтады. Нәтижесінде, тәрбие жұмысын жоспарлауды 

өз дәрежесінде атқаруға оң ықпал етеді. 

Жоспарлау – бұл сынып жетекшісінің негізгі іс – әрекетінің бір бөлігі,  педагогикалық 

және сынып ұжымының оқу – тәрбие үдерісіндегі әрекеттерін нәтижелі ұйымдастырудағы 

маңызды буын. Тәрбие жқмысының моделі, бағыты, білім мекемелерінің негізгі жоспарына 

сай құрылады.  Жоспардың қызметі – педагогикалық ықпалды жүйеге келтіру, 

педагогикалық талаптарды орындауды қамтамасыз ету, ондағы белгіленген тәрбие 

шараларының бірізділігі мен басқару тиімділігін қамтамасыз етуді көздейді. Жоспарлау – 

мақсатқа жетудің бірден – бір негізгі жолы.  
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Е.В.Бондаревскаяның тұжырымдамасы бойынша оқушыларды тәрбиелеуде 

мектептердің алдында төмендегідей маңызды міндеттер қойылады: 

- Жастардың философиялық ғылыми дүниетанымын дамыту, қоғамдағы әлеуметтік – 

экономикалық түбірлі өзгерістер жағдайында өмірдің мәнін түсінуге көмектесу, өмірге 

қарым – қатынасын қалыптастыру; 

- Жалпы адамзаттық мәдени байлық мұраны пайдалана білуге баулу;  

- Әрбір баланың табиғи (қабілет) нышанын дамытып, шығармашылық қабілеттерін 

жетілдіру; 

  - Жалпы адамзаттық адамгершілік нормаларын қалыптастыру  (мейірімділік, өзара 

түсінуші, қайырымдылық, шыдамдылық); 

- Өз-өзіне баға беруге, басқаруға, сыйлауға, ішкі дүние еркіндігіне тәрбиелеу; 

- Заңды құрметтеуге, ұжымдық өмір нормаларына, азаматтық және әлеуметтік 

жауапкершілікке тәрбиелеу; 

- Өмірдің жоғары бағалылығы ретінде еңбекке, қарым – қатынасқа тәрбиелеу, 

шығармашылық еңбекке қажеттілікті дамыту, іскерлік қарым – қатынасқа, адамгершілікке 

тәрбиелеу. 

- Салауатты өмір салтына тәрбиелеу, бақытты өмір сүріп, жақсы отбасы басшысы 

болуға баулу.  

 О.С.Газман кез келген педагог тәрбиешінің 3 типтік міндетін көрсетеді. 

 

Тәрбиеші 

 

 

     Денсаулық                 Адамгершілік                                Қабілет 

 

 Бұл міндеттерді шешу балалар іс –  әрекетін дамытуға мүмкіндік береді. Іс –әрекет 

кезінде қарым  - қатынас,салауатты өмір арқылы тәрбиеші дене және рухани адамгершілік 

тәрбиені қалыптастырып, әрбір тұлғаның дамуына мүмкіндік береді. 

 

 

Тәрбиеші 

 

Іс – әрекет                                     Тұрмыс                      Қарым – қатынас 

 

                                                          Тұлға 

  

Денсаулық                                Адамгершілік                        Қабілет     

               

Н.Е. Щуркованың тәрбие жұмысын жоспарлау тұжырымдамасы мәдениеттану, 

ұйымдастырушылық іс-әрекет құндылықтарына негізделеді.Тәрбиелеу мақсаты – салауатты 

өмір құра алатын жеке тұлғаны қалыптастырып тәрбиелеу. Тәрбиенің міндеттері педагогтың 

оқушылармен біріккен қарым – қатынасы, іс-әрекеті арқылы жүзеге асырылады.  

Н.Е.Щуркова оқушылар іс-әрекетінің әртүрлі түрлері мен формасын ұсынады: 

танымдық, шығармашылық, еңбек, бағалық құндылықтар, көркемөнер, спорттық сауықтыру, 

қарым – қатынас, т.б. бұл теориялық алғы шарттар мектептегі, сыныптағы тәрбие жұмысын 

жоспарлаудың негізіне алынған. Жоспарлау – мектеп әкімшілігінің, мұғалімдердің кәсіби іс 

– әрекетінің негізгі құрамды бөлігі және мектеп өмірін қызықты, маңызды шығармашылық 

бағытта жүргізуге арналан мақсат – міндеттерді ата – аналар мен оқушылар, мұғалімдердің 

берлесіп шешуі. 

Сынып жетекшісінің тәрбие жоспары - міндетті педагогикалық құжат. Жоспар 

оқушылар ұжымының қалыпты дамуына мақсатты және жүйелі түрде ықпал етеді, тәрбие 



27 

 

міндеттерін дұрыс ұйымдастыруға мүмкіндік туғызады.Тәрбие қиын да күрделі үдеріс. 

Жоспар болмаған жағдайда тәрбие үдерісінде көп қиыншылықтар туады. 

Жоспар – тәрбие жұмысының айнасы. Ол сынып жетекшісі мен оқушылар ұжымының 

бірлесе атқаратын жұмысын айқындайды.Сынып жетекшісінің тәрбие жоспарындағы оның 

мақсат – міндеттері және мазмұнымен танысу барысында, белгілі  бір сыныптағы 

оқушылардың тәрбиелік деңгейінің сапасын, адамгершілік қасиеттерін, қызығушылығы мен 

жеке бастарының кемшілігін, т.б. қасиетерін байқауға болады. Ол үшін тәрбие жоспары 

обьективтік тұрғыда сыныптағы оқушылардың нақтылы жағдайларын ескере отыра жасалуы 

тиіс. Сонда ғана мектеп оқушыларын тәрбиелеу қоғамның талабына сай нәтижелі жүргізуге 

болады. 

Жоспар – ұжымдық еңбектің жемісі. Сынып жетекшісі тәрбие жұмысын жоспарлау 

барысында, оған оқушыларды қатыстыруы міндетті. Жоспарлау барысында оған балаларды 

тарту оның нақтылығын, мектеп пен оқушылар өмірін тығыз байланыстыруға, сынып 

жетекшісінің тәрбиелік қызметін нәтижелі ұйымдастыруға  мүмкіндік туғызады.  

Тәрбиедегі даналықтың бір белгісі – бала болашағын оның өзімен бірге шешу.Бұл – 

педагогикалық тағылым.Әрбір баланың өзі сүйетін істері болады. Біреуі  сурет салуға, 

екіншісі ойын– сауықты, үшіншісі спортты,т.б. ұйымдастыру ісіне ыңғайлы болады. 

Тәрбие жұмысын жоспарлау оқушылар ұжымының бүгінін ойлауға, ертеңінің негізін 

қалауға көмектеседі. 

Тәрбие жоспары – сынып жетекшісінің шығармашылық зертханасы. Жоспар бір 

күннің немесе бір оқу жылының нәтижесі емес.Бала тәрбиесі қиын болса, оны қоғамның, 

жеке тұлғаның талабымен ұштастыра құру одан да қиындық туғызады. Мұндай жағдай 

сынып жетекшісінен ерінбей, талмай ұзақ мерзімді зерттеу жұмыстарын жүргізуді қажет 

етеді.  

Сынып жетекшісі тәрбие жұмысын жоспарлауда төмендегі принциптер жиынтығын 

ескеруі керек: 

1. Мақсат 

2. Оқушылардың жас ерекшеліктері  

3. Сынып ұжымының қызығушылығы 

4. Жоспарланатын істің жүйелілігі 

5. Әртүрлі әдістер мен формаларды қолдану 

6. Жоспарлаудың шығармашылық сипаты 

Сыныптағы тәрбие жұмысын жоспарлауда оқушылар қатыстырылып және әр түрлі 

формада іске асырылуы қажет. Мысалы: «Пайдалы істер барлауы», «Ақыл  - ойға шабуыл», 

«Пайдалы істер аукционы» т.б. 

Ата - аналар ұжымы жоспарлауға қатыстырылып, балалармен бірге өткізілетін іс -

шараларды ойластырады. 

                                                                                                            1 - кесте 

Мұғалім, оқушы, ата – ана іс -  әрекетін бірлестіретін шаралар 

 

Ата – ана іс -  әрекеті Педагог - тәрбиешілердің іс - 

әрекеті 

Оқушылардың 

іс - әрекеті 

Ата – аналар комитеті 

төмендегі мәселе 

бойынша (сауалнама) сұрау 

жүргізеді: 

1. Педагогикалық білім 

берудің қандай формасын 

қалар едіңіз? 

2. Сыныптағы қандай іс – 

шараларға қатысқыңыз 

келеді? 

1. Педагогикалық – 

психологиялық әдебиеттерді, 

ұсыныстарды, алдыңғы 

қатарлы озат тәжірибелерді 

зерттеу, мектептің 

жоспарымен танысу. 

2.Педагогикалық 

диагностика жүргізу. 

3. Сынып ұжымына 

сипаттама беру. 

1. Мектептің жоспарымен 

танысу. 

2. «Пайдалы іс барлауы» 

(бастауыш сынып 

оқушылары). 

3. «Ақыл –ойға шабуыл» 

4. «Пайдалы істер 

аукционы» 

(жоғары сынып 

оқушылары) 
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4. Тәрбие жұмысының 

мақсатын айқындау. 

5. Тәрбиелік іс –әрекеттердің 

формаларын таңдау.  

 

 

Тәрбие жоспары жарты жылға немесе бір жылға арнап жасалады. 

Тәрбие жоспарының құрылымы: 

1. Сынып ұжымына сипаттама. 

- Сыныптың құрамына жалпы мінездеме.  

(оқушылар саны, ұлы- қызы, олардың денсаулығы, тәрбиелену деңгейі, 

қызығушылығы, факультатив, үйірмелерге, секцияларға қатысымы, ата-аналардың білім 

деңгейі, қөп балалы отбасы, толық емес  және педагогтың   көмегін  қажет ететін отбасылар 

т.б.)  

- Сыныптың ұйымшылдығы (сынып ұжымының қай даму кезеңінде, сынып 

белсенділері, өздерін – өздері басқаруы, әр түрлі іс – әрекеттерді өз беттерімен орындауы);   

- Сынып ұжымының жалпы мектептік ұжымымен байланысы  

(мектепішілік шараларға,қоғамдық жұмыстарға қатынас)  

2. Тәрбиелік міндеттер. 

3. Сынып ұжымының өмірлік іс - әрекеттері. 

4. Ата-аналармен жұмыс. 

5. Жеке оқушылармен жұмыс. 

Тәрбие жұмысын жоспарлауда  сол білім мекемесінің ерекшелігін, тәрбие 

міндеттерін, мазмұнын, әдістерін, формаларын, оқушылар мен ұжымның тәрбиелік деңгейін 

ескеруі қажет. 

Жоспарға қойылатын талаптар: 

1. Жоспар қоғам талабына, мақсатына сәйкес құрылуы керек 

2. Тәрбие жоспарының мақсаты, міндеттері айқын, нақты  болуы шарт. 

3. Тәрбие жұмысы жоспарының мазмұны оның мақсаттарымен бірлікте болуы қажет. 

4. Жоспар – ұжымдық еңбектің белгісі. Сондықтан тәрбие жоспарын құру барысында 

оқушылардың белсенділігін арттыра отырып, олардың өздерін қатыстыруды қамтамасыз 

ету. 

5. Тәрбие жұмысы жоспарының мазмұны оның мақсаттарымен бірлікте болуы қажет. 

6. Оқушылардың жеке басының, жас ерекшеліктерін және мүмкіншіліктерін ескеру. 

7. Тәрбие жоспарындағы атқарылатын шаралар саны жағынан емес, сапасымен 

анықталатын болсын. 

8. Тәрбиелік шараларды атқаруда қолданылатын әдістер бір сарынды емес, әр тарапта және 

әр жақты болуын ескеру керек. 

9. Жоспар құру барысында сынып жетекшісі оқушылардың не нәрсеге қызығатынын, 

олардың қандай істерді өткізгілері келетінін, ұсынылған шараларға қалай қарайтынын 

анықтауы қажет. 

10. Жоспардағы тәрбиелік шаралар жүйелі, бірізділікпен құрылуы тиіс. 

Сынып жетекшісінің перспективалық және күнделікті тәрбие жоспары болады. 

Перспективалық жоспардың негізінде аптаға, тоқсанға арналған жұмыс жоспары жасалады. 

Апталық жоспар тұрақты. Мысалы: Дүйсенбі – кітаппен жұмыс. Сейсенбі –жаңалықтар 

хабарламасы.Сейсенбі – серуен, ойын, жорық. Бейсенбі – еңбек күні.Жұма– сынып сағаты. 

Нақты жоспар негізінде балалар белгілі тәртіпке үйренеді, ертең, арғы күні не болатынын 

біледі.Алайда жұмыс мазмұны өзгертіліп отырады. 

Перспективалық жоспарды түрлі бағытта жасауға болады:  

1. Сынып оқушыларына мінездеме. 

2. Тәрбиелік міндеттер. 

3. Саяси мәдениетін қалыптастыру. 

4. Имандылыққа, адамгершілікке, ізгілікке тәрбиелеу. 
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5. Ұлттық мінез – құлық пен әдет – ғұрпын негізінде тәрбиелеу. 

6. Халықтық салт – дәстүр негізінде тәрбиелеу. 

7. Білім алуға саналы көзқарасын қалыптастыру. 

8. Өз еліне, ата – мекеніне сүйіспеншілік және халықтар достығын  

құрметтеуге тәрбиелеу. 

9. Еңбекке, іскерлікке баулу. 

10. Әсемдікке тәрбиелеу. 

11.Дене тәрбиесін жетілдіру, гигиеналық тәрбие. 

12. Экологиялық және азаматтық жауапкершілікке тәрбиелеу. 

 

Бекітуге арналған сұрақтар 

1.  Сынып жетекшісінің тәрбие жоспары қалай құрылады?   

2.  Тәрбие жоспарының түрлеріне  қандай талаптар қойылады? 

3. Тәрбие жұмысын жоспарлауда басшылыққа алынатын принциптер қандай?   

 

 

Дәріс №6 Сынып жетекшісінің тәрбиелік іс-әрекетінің жүйесі 

Жоспары: 

1. Сынып жетекшісі, оның қалыптасуы және атқаратын қызметтері 

2. Сынып сағаты және оны ұйымдастыру жолдары 

3. Сынып жетекшісі жұмыстарының тиімділігінің критерийлері 

Мақсаты: Сынып жетекшісінің қалыптасуы,  оның атқаратын міндеттері мен қызметі 

туралы түсініктерін  кеңейту. 

Глоссарий:  

Қарым-қатынас - ортақ рухани немесе материалдық нәтижеге жету және байланысты 

жақсарту мақсатындағы күш-жігерді бipiктipy және үйлестіруге бағытталған адамдардың 

өзара әрекеті. 

Құзыреттілік – бұл алынған білімдер мен біліктерді іс-жүзінде, күнделікті өмірде қандай да 

бір практикалық және теориялық мәселелерді шешуге қолдана алу қабілеттілігі. 

Рефлексия – лат. «бейнелеу» деген сөз (өз ойларын, бастан кешіргендерін талдау). Адам 

санасының өзін - өзі білуге, ішкі жан – дүниесін, психикалық жай - күйін тануға бағытталуы.  

Диагностика - жұмыс тәртібінде мүмкін болатын ауытқуларды болжау үшін, үдерістерде, 

машиналарда ақауларды сипаттайтын белгілерді техникальқ басқару және зерделеу, 

ауруларды анықтау және диагноз қою әдістері мен принцптері туралы ілім. 

Тәрбие әдістері – ересектер мен балалар арасындағы қоғамдық қарым – қатынастардан 

туындаған тәрбиелік әрекеттестік тәсілдерінің жиынтығы.  

Әдебиеттер: 

1. Әбенбаев С. Ш.Тәрбие теориясы мен әдістемесі: Оқу құралы.-Алматы: Дарын, 2004. 

2. ӘбиевЖ., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика: Оқу құралы.  -  Алматы,2004  

3. Губашева С., Отарбай А. Тәрбие жұмысының әдістемесі. Оқулық. – Астана, 2011. 

4. Набуова Р. Тәрбие жұмысының әдістемесі: Оқу құралы. .- Алматы, 2015. 

5. Сластенин В.А. Методика воспитательной работы. – учебное пособие, Москва, 2008.  

6. Сергеева В.П.  Технология деятельности классного руководителя в воспитательной 

системе школы.  – М.: Изд.: Перспектива, 2008. 

 

Сынып жетекшісі – кәсіби педагог, сынып ұжымының тәрбиелік жұмыстарының 

ұйымдастырушысы. Сынып жетекшісінің тәрбиелік қызметі қаншалықты қиын болғанымен 

де, әрине ол балаларға  өте қажет. Себебі мектеп құрылымындағы ең негізгі буын ол - сынып. 

Мұнда оқушылардың таным әрекеті ұйымдастырылып, олардың өзара әлеуметтік 

қатынастары қалыптасады. Балалардың болашақ әлеуметтік жағдайға бейімделуі, олардың 

демалысына қатысты  мәселелері, алғашқы ұжым болып қалыптасу дәрежесі, соған сәйкес 

сыныптың жағымды көңіл-күй жағдайы жүзеге асырылады. 
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Кеңес өкіметі орнағанға дейін патшалық Ресейдегі оқу мекемелерінде арнайы тәрбие 

жұмысын ұйымдастырушылар болмады. Ол тек ХІХ ғасырдың 70 жылдары ғана пайда 

болды. 

Дегенмен, тәрбие мәселесімен кәсіби айналысушы адамдар ертерек пайда болды. 

Олар ақсүйек және ауқатты отбасыларында бастапқы кезде «күтушілер» (няньки), кейіннен 

«гувернанткалар» ретінде қызмет етті. Ал оқу мекемелерінде, 1804 жылғы «Университеттік 

мекеме Жарғысына» сәйкес оқушыларды тәрбиелеу ісі үйретуші – ұстаздарға (ерлер 

гимназияларында), ханымдарға (әйелдер гимназияларында) өз оқушыларын бақылап, 

олардың тәртібіне, жауап беру міндеті жүктелген. 

1828 жылғы гимназия және училище туралы Жарғыда, оқушыларды таңдау 

мақсатында олардың жеке басын танып білу қажеттігі де баса көрсетілген. 

Орта оқу мекемелерінде балалардың тәрбиелеу ісін ұйымдастыру мәселесі 

оқушылармен қатар, оқушыларды қадағалаушыларға да («надзиратели») жүктелген. 

Олардың негізгі міндеттері тәрбиеленушілердің тәртібін қатаң бақылау; оқушылардың 

жетістіктерін, теріс қылықтарын, не нәрсеге бейімділігін, мінез-қылықтарын белгілеу үшін 

күнделік жүргізу тапсырылды. Сонымен бірге, олар тәрбиеленушілердің қолы бос 

уақытында кітап оқуын қадағалауға да міндетті болды. Негізгі міндет коммунистік 

идеология  аясында оқушылардың саяси тәрбиесіне көптеп көңіл бөлу. Оқушылардың 

бастауыш ұжымдарында жалпы мектептік өзін-өзі басқаруды ұйымдастыруды мақсат етіп 

қойды. Іс жүзінде тәрбие жұмысына онша көңіл бөлінбеді. Мұғалімдердің қызметі оқушылар 

және олардың ата-аналары жайында мәліметтер жинастыру, сабаққа қатысуын қадағалау 

болды. 

1928 жылы сынып тәрбиешісі қызметі ресми түрде жойылып, оқушылардың өзін-өзі 

басқару ұйымына басылымдық берілді. Бұл бағытта да оң нәтижеге қол жеткізу мүмкін 

болмады. 

1930 жылдары отандық мектепте өте маңызды  өзгеріс болды: оқу үдерісіне 

сыныптық сабақ жүйесін енгізу, оқушылардың жеке-дара білімдерін жүйелі түрде есепке 

алу, тұрақты оқу бағдарламалары мен оқулықтарды жасау т.б. Осыған байланысты топ 

жетекшілерінің де жағдайы өзгерді.   

Кеңес   дәуірінің  алғашқы кезеңдерінде  сынып жетекшісі деген қызмет болмады. 

Оқушылармен тәрбие жұмыстарын  ұйымдастыру мен өткізу  мұғалімдердің бәріне 

бірдей жүктелді. Оларды  топ жетекшілері деп атады. 1934 жылы  мектептегі   оқу- тәрбие 

үдерісінде   топтап оқыту  тәртібін, сыныптық - сабақ жүйесіне өзгертуге байланысты  топ 

жетекшілері сынып жетекшісі деп  өзгертілді.  

Cынып  жетекшісі туралы  Ережені 1934  жылы 28 маусым күні   РСФСР  Халық 

ағарту комиссиариаты бекітті. Шет елдерде Белгияда сынып жетекшісін тәрбиеші, Англияда 

тьютор деп атайды. 

Қазақстандық белгілі ғалым К.Ж. Қожахметова және Л. Сырымбетова, Н.И. Хван 

еңбектерінде «сынып жетекшісі – сабақтан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастырып, үйлестіріп, 

келістіріп өткізетін педагог» деп анықтама берген.Н.И.Хван гимназиядағы тәрбие жүйесін 

басқарудың педагогикалық шарттарын анықтаса, Л. Сырымбетова өзінің тәжірибесінде 

сынып жетекшісін қыз балаларды тәрбиелеудегі «сынып айымдары» деген мәртебелі атпен 

атайды. 

Сынып  мұғалімдерінің педагогикалық әрекетінің құрылымы және оны ұйымдастыру 

қызметі туралы Ф. Н. Гоноболин, В.А.Кан – Калик, С.В. Кондратьев, В.М.Коротов, 

Н.В.Кузьмина, В.С. Кукушин еңбектерінде қарастырылған. 

В.С.Кукушин педагог – тәрбиеші, сынып жетекшісі ұйымдастырушылық (барлық 

педагогикалық аспектілер бойынша жұмыстар өткізу), тәрбиелік (жеке тұлғаны және 

ұжымды қалыптастыру), коммуникативтік (қарым – қатынасты ұйымдастыру),  реттеушілік 

(барлық ықпалдардымен келісу, тәрбие үдерісіне қатысушылардың арасында келісім, өзара 

әрекеті), жөндеу (жеке тұлғаны өзгерту), экологиялық (баланы жағымсыз әсерден сақтау), 

әкімшілік (оқушылардың жеке ісіне құжат арнау). Соның ішінде И.П.Подласый пікірінше, 
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ұйымдастырушылық қызмет көптеген зерттеулерде балаларды белгілі жұмыстарға тарту, 

таңдалған мақсатқа балалармен ынтымақтастыққа жету. 

Н.В.Кузьмина сынып жетекшісінің гностикалық, жобалау, құрастыру, 

ұйымдастырушылық, коммуникативтік функционалдық компонентін жүйелеген. 

Ұйымдастырушылық компоненті педагогтың өзінің әрекетін және оқушылардың 

белсенділігін ұйымдастырудағы біліктілігінің жүйесі деп анықтама берді.Барлық 

компоненттер бір –бірімен тығыз байланысты және бір–бірімен қиылыста болады. Мәселен, 

гностикалық компонент, яғни, мұғалімнің білімі, өзінің пәні бойынша білімі ғана емес, 

педагогикалық коммуникация, оқушылардың психологиялық ерекшелігі, өзін – өзі тану 

туралы білім жатады. Осы компонент пен ұйымдастырушылық компонент тығыз байланыста 

жүзеге асады. 

В.А.Кан -  Калик  педагогтың басты сапасы оқушыға тиімді ықпал етуді ұйымдастыра 

білу біліктілігі болуы керектігін көрсетеді. 

В.А. Сластенин, А.И. Щербаков мұғалімнің педагогикалық әрекетінің құрылымын 

диагностикалық, бағдарлану – прогностикалық, құрастыру – жобалау, ұйымдастырушылық, 

ақпараттық – түсіндірмелі, коммуникативтік – ұмтылдыру, талдау – бағалау, зерттеушілік – 

шығармашылық әрекеттерінің жүйесін құрды.Ұйымдастырушылық әрекеті оқушыларды 

белгіленген оқу  - тәрбие жұмыстарына тарту, қызықтыратын форма беріп, оқушылар 

арасында міндеттерін бөлу және белсенділігін ояту делінген.  

И.Ф.Харламовтың жүйелеуі бойынша, когнитивтік – диагностикалық, 

ұйымдастырушылық – ынталандырушы, біріктіруші – ұйымдастырушы, координирлік, жеке 

тұлғалық дамытушылық қызметтерін жіктеген. Ұйымдастырушылық – ұмтылдырушы 

қызметі оқушыларды сыныптан тыс тәрбие жұмыстарының түрлері мен формаларына тарту. 

Бұл жұмыстарға олардың қызығуын және белсенділігін туғызу.  

С.Ш. Әбенбаев өзінің  еңбегінде  «Тәрбие теориясы мен әдістемесі» оқу құралында 

сынып жетекшісінің негізгі мақсаты, міндеттері, қызметі жайлы айқын көрсетеді: 

Сынып жетекшісі жұмысының негізгі мақсаты - мектеп оқушыларың қоғамның 

белсенді және саналы азаматы етіп тәрбиелеуге барынша ықпал жасау. Сыныптағы әрбір 

жеке тұлғаның ғылыми дүниетанымының қалыптасуын, адамгершілік қасиеттерін, еңбекке 

деген сүйіспеншілігін қамтамасыз етіп, жан-жақты жарасымды дамуына жағдай туғызу. 

Сынып жетекшісі жұмысының негізгі міндеттері: 

1. Сыныптағы оқушылардың талап-тілектері мен мүдделерін және олардың жеке 

басының ерекшеліктерін жан-жақты зерттеп білу. 

2. Сыныптағы оқушылардың не нәрсеге бейімділігін анықтап, оларды ынтымағы 

жарасқан, белсенді саналы ұжымға ұйымдастыру. 

3. Сыныптағы пән мұғалімдері мен мектеп әкімшілігінің және оқушылардың ата- 

аналарының тәрбиелік ықпалын үйлестіру, оқушыларға қоятын педагогикалық талаптардың 

бірлігін қамтамасыз ету. 

4. Тәрбие үдерісінде мектептің, отбасы мен жұртшылықтың тығыз қарым-қатынасын 

қамтамасыз ету. 

Мұғалім, белгілі бір сыныпқа балалар ұжымының жетекшісі ретінде тағайындалып, 

жұмысқа кіріскен жағдайда, өзінің қызметін сынып ұжымына әрі жекелеген оқушыға 

қатысты жүзеге асырады. 

Сынып жетекшісінің қызметі: 

1. Педагогикалық және әлеуметтік-гуманитарлық. Оның бұл қызметі балаға барлық 

бағытта көмектесу: оның әлеуметтік қалыптасуы мен дамуына жағдай тудыруға, баланың 

тұлғалық өзекті мәселесін шешуге, оны әлеуметтік өмірге араластыру және өз бетінше өмір 

сүре білуіне көмектесуге бағытталған. Баланың отбасымен, тәрбиенің басқа да 

мекемелерімен тығыз байланыс орнату. Рухани-адамгершілік және рухани эстетикалық 

мәдениетін қалыптастыру. 

2. Ұйымдастырушылық қызметі. Тәрбие процесін ұйымдастыру. Балалардың орынды 

талап-тілектерін қолдай отыра, ынтымағы жарасқан, саналы да белсенді әрі іскер сынып 
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ұжымын қалыптастыру. Олардың танымдық, еңбек, эстетикалық әрекеттерін және демалысы 

мен еркін қарым-қатынасын ұйымдастыру. 

3. Оқушылардың жалпы әрекетін басқару. Оған: нақтамалық, мақсат қоюшылық, 

жоспарлау, болжам жасау немесе жобалау, бақылау және түзету енгізіп отыру қызметін 

жатқызуға болады. 

Нақтамалық қызметі. Оқушылар тәрбиесінің деңгейі мен өзгеру барысын анықтап 

отыру соған сәйкес оқушылардың тұлғалық және жеке дара ерекшеліктерін зерттеу және 

оған талдау жүргізу; Мақсат қоюшылық қызметі.  

Жоспарлау-бұл сынып жетекшісінің педагогикалық және сынып ұжымының оқу-

тәрбие үдерісіндегі әрекеттерін нәтижелі ұйымдастырудағы маңызды буын. Жоспардың 

қызметі- педагогикалық ықпалды жүйеге келтіру, педагогикалық талаптарды орындауды 

қамтамасыз ету, ондағы белгіленген тәрбие шараларының бірізділігі мен басқару тиімділігін 

қамтамасыз етуді көздейді. Жоспарлау-мақсатқа жетудің бірден бір негізгі жолы.  

Болжам жасау немесе жобалау қызметі.  

Тұлғаны тәрбиелеуде оның ертеңгі қуаныш күнін, болашағын болжау, оны 

жобалаудың да маңызы ерекше. А.С.Макаренко адамдағы жақсы қасиет әркезде оны 

жобалау арқылы келетіндігіне үнемі назар аударған. Сол секілді В.А.Сухомлинский де 

«тәрбиені ғылыми тұрғыда алдын ала болжамдау, онда ол қарапайым көрініске: тәрбиеші-

сауатсыз күтушіге, педагогика - балгерлікке айналар еді» - дейді.  

Тәрбие үдерісінің нәтижесін алдын-ала жобалау, болжау сынып жетекшісі қызметінің 

маңызды бір буыны. Онсыз мақсаттылық, тәрбие үдерісі  де болмайды.  

Бақылау және түзету (коррекция) енгізіп отыру қызметі. Сынып жетекшісінің 

оқушылардың  оқу және тәрбие үдерісіне бақылау жүргізіп және оны түзетіп отыруы - бұл 

оның нәтижесін, сапасын қадағалауға мүмкіндік беріп, оны үнемі жетілдіріп отыруды 

қамтамасыз етеді. Бақылаудың нәтижесінде талдау  жасау барысында сынып жетекшісі 

қажет болған жағдайда балалар ұжымы немесе жекелеген оқушылардың әрекеттеріне түзету 

енгізуді жүзеге асырады. Дегенмен де, сынып жетекшісінің оқу - тәрбие процесін бақылауы 

және түзетіп отыру қызметі тек оқушылармен және пән мұғалімдерімен бірлескен 

жұмыстары барысында ғана іске асады. 

Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысы бірыңғай ұйымдастырушылық және 

педагогикалық міндеттерді шешуді қарастырады. Ол оқушының жан-жақты нәтижелі 

дамуын, соған сәйкес тәрбие міндеттерін шешудің формалары мен тәсілдерін таңдап және 

оны жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. 

Сынып жетекшісі жұмысындағы циклограмма: 

Күнделікті: сабаққа кешігушілермен жұмыс және сабаққа келмегендердің себебін 

анықтау; оқушылардың тамақтануын ұйымдастыру; сынып ұжымындағы кезекшілікті 

ұйымдастыру; оқушылармен жұмыс.  

Апта сайын: оқушылардың күнделігін  тексеру; жоспар бойынша сыныптық шаралар 

ұйымдастыру; ата-аналармен жұмыс; пән мұғалімдерімен жұмыс; мектеп дәрігерімен 

кездесу. 

Ай сайын: өз сыныбындағы сабақтарға қатынасу; мектеп психологымен кеңес; ата-

аналар комитетімен кездесу. 

Тоқсанына бір рет: тоқсан қорытындысы бойынша сынып журналын толтыру; сынып 

жетекшілері семинарларына қатысу; ата-аналар жиналысын өткізу. 

Жылына  бір рет: ашық шара өткізу; оқушылардың жеке іс-қағаздарын толтыру; 

сыныптың жұмыс жоспарын белгілеу. 

Орта мектептегі оқушылармен ұйымдастыратын тәрбие жұмысының негізгі формасы 

– сынып немесе тәрбие сағаты деп аталады. Сынып сағаты  - оқушылардың адамгершілік 

қасиетін қалыптастыруда, өнер саласындағы талап – тілектерін тәрбиелеуде, адамдар 

өмірінде кездесетін жағымды – жағымсыз мінез–құлық нормаларына, олардағы дұрыс 

көзқарасты қалыптастыруға, елжандылық сезімдерін шыңдауда, сабақтан тыс кезде 

өткізілетін тәрбие жұмысын ұйымдастырудың негізгі бір формасы болып табылады.  
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Сынып сағаттарын өткізу барысында оқушылардың танымдық белсенділігі артады, 

оларда іскерлік, дағды қасиеттері қалыптасады. Сынып сағатының тәрбиелік қызметтері: 

ағартушылық, бағыттаушылық, болжамдылық және қалыптастырушылық. 

Сынып сағатының ағартушылық қызметі оқушылардың оқу бағдарламасында 

қамтылмаған білімдерінің көлемін кеңейтеді. Болжамдылық қызметінде  оқушыларда ақиқат 

өмірге белгілі бір қарым – қатынасты қалыптастыру, оларда белгілі бір заттық және рухани 

құндылықтарды жасау. Сынып сағатының ағартушылық қызметі айнала қоршаған өмірмен 

танысуға мүмкіндік берсе, ал болжамдылық оны бағалауға көмектеседі. Бағыттаушылық 

қызметі оқушылардың өмірін шынайы практикалық әрекетке бағыттауға көмектеседі. Егерде 

сынып сағатын өткізу барысында онда белгілі бір нақты бағыттың болмауы, онда оның 

ықпал ету әсері төмендейді, білім сенімге айналмайды, соның нәтижесінде тұлғаның мінез – 

құлқында келеңсіз сапалардың пайда болуына жағдай туады.  

Қалыптастырушылық  қызметі үш қызметтің орындалуымен байланысты және 

оқушыларда ойланып істеу және өздерін, өздерінің өмірін бағалауды дағдыға айналдыруды 

қалыптастырады, топпен диалог құра білу біліктілігін тәрбиелеу, өзінің пікірін қорғай білуді 

көздейді. 

Сынып сағаты екі бағытта жүргізіледі. Біріншісі, өткен апта негізінде сыныптағы 

оқушылардың үлгерім нәтижелері, олардың сабаққа қатысуы,тәртібі, оқуы, қоғамдық істері 

және олардың бір – бірімен қарым -  қатынасы жайлы мәселелер қаралады. Бұл сынып 

жиналыстары негізінде атқарылады. Екіншісі, тәрбиелік шаралар. Олардың қатарына 

қызықты әңгімелер, кездесулер, пікірталас пен оқырмандар конференциясы т.б. бағыттағы 

жұмыстарды жатқызуға болады. 

Сыныптан және мектептен тыс тәрбие жұмыстары да сынып немесе тәрбие сағаттары 

деп аталады. Ол өндіріске, табиғат аясына бару, оқушылардың теориялық білімдерін 

практикалық тұрғыдан шыңдау, оларға деген көзқарастарын қалыптастыру, тамашалау т.б. 

мақсаттарды көздейді. 

Сынып сағатын дайындау және өткізу жұмыстарында әртүрлі формалар мен әдістер 

және құралдар қолданылады: әңгіме, газет және журнал материалдарын оқып, соңынан 

талдау жасау, мамандардың белгілі бір тақырыптарға дәрістері, «дөңгелек стол» өткізу, өнер 

туындыларымен танысу, оқушылардың өздері жасаған шығармашылық жұмыстары т.б. 

Сынып сағатын өткізу құрылымы негізінен 3 бөлімнен тұрады: ұйымдастыру, негізгі 

және қорытынды. 

Ұйымдастыру бөлімінде оқушылардың назарын талқылап отырған тақырыптың 

мақсат, міндеттерінің маңыздылығына аударып, оның барысымен таныстырады. Кіріспе 

сөзді оқушыларға ой тастайтындай проблемалық жағдаяттан немесе тақырыпқа қатысты 

кейбір деректерден мысал келтіру арқылы ұйымдастырған жөн. Ол шамамен  5 – 7 мин. 

Уақыт мөлшерін алады. Негізі бөлімде жоспарда көрсетілген негізгі талқыланатын 

мәселелердің мазмұны ашып көрсетіледі. Қорытынды бөлімде оқушылардың тәрбие 

сағатынан алған әсерлерін, қанағат сезімдерін орнықтыру, олардың жеке бастарына және 

сынып өміріне немесе мінез – құлқына жаңа сипат ендіруге деген ықыластарын ояту, 

келешекке деген талпыныстарын, сенімдерінің пайда болуына әсер ету. 

Тәрбие жұмыстарының динамикалық формасы (“саяхат” түрі) 

- Экскурсия 

- Жорықтар 

- Экспедиция 

Сынып жетекшісінің қызметіне сәйкес оның жұмыстарының тиімділігінің 

критерийлерінің екі тобын бөліп көрсетуге болады.  

Бірінші топ – нәтижелі критерийлер, олар мақсатты және әлеуметтік – психологиялық 

қызметтер қаншалықты тиімді жүзеге асырылатынын көрсетеді. Нәтижелі критерийлер 

тәрбиеленушілер өздерінің әлеуметтік дамуында жететін деңгейін бейнелейді. 

Екінші топ – процессуалды критерийлер, олар педагогикалық іс – әрекеттер және 

педагогтың қорытындылауы қалай жүзеге асырылуы, еңбек ету үдерісінде тұлғалық 
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қасиеттері қаншалықты іске асырылады, оның жұмыс істеу қабілеті мен денсаулығы қандай, 

сондай – ақ оқушылардың қандай іс – әрекеттерін ұйымдастырады сияқты сынып 

жетекшісінің басқару қызметтерін бағалауға мүмкіндік береді. 

Сынып жетекшісінің нәтижелі де, процессуалды да еңбек көрсеткіші тиімді. Сонымен 

бірге оқушылардың тәрбиелілігі мен олардың өзара қарым–қатынасындағы оңды 

өзгерістерге жұмыстарында басымдылық беріледі. 

Сынып жетекшісінің сыныпқа жетекшілік ету стилінен, оның балалармен қарым - 

қатынас  жасау стилінен оқушылардың мұғалімге деген және олардың өздерінің арасында 

қандай өзара қарым -  қатынас орнағанын байқауға болады, қарым -  қатынаста оқушы тең 

құқылы серіктес ретінде қарастырылатын демократиялық стиль шешім қабылдауда 

оқушының пікірін ескеру, олардың бір нәрсеге өзіндік пікір айтуы сыныпты еркін, жылы 

шырайлы, шығармашылық ынтымақтастығы жоғары ортаға айналдырады. 

 

Сынып жетекшісінің іс-әрекет жүйесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Бекітуге арналған сұрақтар 

1. Сынып жетекшісінің қызметі  және міндеттері қандай?   

2. Сынып жетекшісінің оқушылармен жұмыс істеуінің негізгі формаларын атаңыз. 

3. Сынып сағаты қалай ұйымдастырылады? 

 

 

Дәріс №7  Оқушылар ұжымын қалыптастырудағы тәрбие жұмысының 

ерекшеліктері 

Жоспары:  

1. Оқушылар ұжымы және оның ерекшеліктері 

2. Ұжымның құрылымы. Ұжымның даму кезеңдері. 

Мақсаты  

Диагностикалық іс -әрекет 

Болжам жасау іс –әрекеті 

 
Жобалаушылық іс -әрекет 

 
Конструктивтік іс -әрекет 

 Коммуникативтік іс -әрекет 

 
Түзетушілік іс-әрекет 

 
Ұйымдастырушылық іс -әрекет 

 
Әр түрлі іс –

әрекетті 

ұйымдастыру 

 

Балалар 

ұжымын 

ұйымдастыру 

Жеке оқушымен 

жұмыс 

Оқушылардың 

ата-аналарымен 

бірлесіп 

әрекеттесу 
Рефлексивтік іс -әрекет 

 Педагогикалық диагностика 
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3. Өзін - өзі басқару. Өзін - өзі басқару ұйымының құрылымы. 

Мақсаты: Оқушылар ұжымының құрылымы, даму кезеңдері, өзін - өзін басқару 

ұйымдары туралы түсінік беру. 

Глоссарий:  

«Коллективус»  латын сөзі «жиын», «ұжым», «топ»  дегенді білдіреді. «Ұжым» 

педагогикалық әдебиеттерде тәрбиеленушілер (оқушылар) бірлестігі деп түсіндіріледі.  

Ұжым  (коллектив) - бір мақсатқа бағытталған мекемелерде жұмыс істейтін адамдардың 

немесе білім беру орындарында оқитын студенттердің, оқушылардың және т.б. тобы. 

Жақын  перспективалар – ертеңгі серуен, яғни ұжым мүшелерінің жеке қызығушыларынан 

туындайды.  

Орташа  перспектива - уақыт бойынша алыстау, ұжымдық оқиғаның жобасы.  

Алыс перспектива – ұзақ уақытқа көзделген үлкен мағыналы, маңызды талаптарға қол 

жеткізуге арналған мақсат. 

 Әдебиеттер: 

1. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А.  Педагогика. Оқу құралы, - Алматы, 2004. 

2. Губашева С., Отарбай А. Тәрбие жұмысының әдістемесі. Оқулық. – Астана, 2011. 

3. Кукушин В.И. Теория и методика воспитания. – М.: Издательский  центр «Академия», 

2002.  

4. Сластенин В.А. Методика воспитательной работы. – Учебное пособие, Москва, 2008.        

5. Сергеева В.П.  Технология деятельности классного руководителя в воспитательной 

системе школы.  – М.: Изд.: Перспектива, 2008. 

6. Шолпанкулова Г.К. «Тәрбие теориясы мен әдістемесі» курсы бойынша практикум.  -  

Алматы: Абай атындағы Қаз ҰПУ «Ұлағат» баспасы, 2013. 

 

Мектептегі сынып жетекшісінің тәрбие жұмысындағы негізгі міндет - оқушылардың 

жеке басын қоғамның талабына сай тәрбиелеу. Бұл міндетті орындау, әдетте оқушылар 

ұжымын қалыптастырудан басталады. Оқушылар ұжымы - оқушылардың жалпы мақсатпен 

және қоғамдық пайдалы бірлескен еңбекпен топтасқан тұрақты бірлестігі.  

Топ – бір немесе бірнеше белгілер негізінде біріккен адамдар бірлестігі. Топтың 

түрлері: ресми, референттік, диффузиялық. 

Ресми – белгілі бір құжат негізінде біріккен топтар. Референттік – өте маңызды белгілі 

бір қызығушылықпен бірігеді. Диффузиялық топтар – тұрақсыз, жылдам ыдырап кететін 

топтар. 

Топ белгілері: 

1. Өмір сүру уақыты; 

2. Қарым-қатынасы;                                                           

3. Басқару және бағыну қарым-қатынасы; 

4. Ұйымдастырушылық жұмыс; 

5. Бағалылық, тәртіп нормалары; 

6. Жеке тұлғалық қарым-қатынасы болады. 

Әрбір мектеп ұжымында жас ерекшеліктеріне қарай біріккен әр түрлі топтар болады. 

Жеткіншек шақтағы бірлескен топтар тұрақты келеді. Жасөспірім шақтағы кезеңде ресми 

топтар достық қарым  - қатынас арқылы бірігеді. Осындай шағын топтардан ұжым 

қалыптасады. 

«Ұжым» - латын тілінен енген ұғым.  Латынның «коллективус» деген сөзі  әр түрлі 

түсінікті ұғындырады: жиналған жұрт, жиын, топ, бірлестік т.с.с. 

7. Нақтылағанда-оны әрекеттің түріне байланысты адамдардың тобы деп түсінген 

дұрыс. Ұжымның өзіндік маңызды белгілері бар. 

Оқушылар ұжымының белгілері: 

1. Жалпы әлеуметтік маңызы бар ортақ мақсаттың болуы. Кез келген топта, 

трамвайға мінген жолаушыларда да, ұрлық істеген қылмыскерлерде де мақсат болады. 

Мәселенің бәрі мақсат мазмұнымен, оның бағытында.  
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2. Жалпы бірлікті іс – әрекет. Қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін жалпы 

біріккен іс – әрекет ұйымдастыру қажет. Адамдар белгілі бір мақсат жолында ұжымдарға 

бірігеді. Бұл үшін ұжымның әрбір мүшесі біріккен іс – әрекетке белсенді қатысуы керек және 

жалпы іс – әрекет ұйымдастыруы шарт. Ұжым мүшелерін ерекшелейтін белгі – олардың іс – 

әрекет қорытындысы болған жоғары өзіндік жауапкершіліктің болуы. 

3. Кері жауапты тәуелділік қатынастары – ұжым мүшелері арасында өзіндік 

ерекше қарым -  қатынас. 

4. Жалпы таңдалған басқарушы орган. Ұжымда демократиялық қатынас пайда 

болады. Басқару органы ұжымның беделді мүшелерін ашық және тікелей таңдайды. 

 Ұжым аталған қасиеттерінен басқа да маңызды ерекшеліктерімен бөлектенеді. Бұл 

ұжымның хал-ахуалын, ұжым мүшелерінің бір-біріне деген қарым-қатынасын білдіретін 

сипаттама. Жақсы ұйымдасқан ұжымда бір-біріне жауапкершілік, дұрысын айту, өзін-өзі 

сынау, бәсекелестік сияқты сана қалыптасады. Формалды қатынастағы адамдар тобында 

мұндай қасиеттер болмайды, ал ұжым бұл қасиеттерсіз өзінің артықшылығынан айырылады. 

Жоғарыда аталған белгілері бар ұжымда еңбекке, адамдарға, жеке және қоғамдық 

міндеттерге гуманистік қатынастар жүйесі қалыптасады. Берік, бірауызды ұжымда мұндай 

қатынас жүйесі тұлға мен барлық ұжым мүшелерінің қызығушылық үйлесімімен, тұлғаның 

көпшілік беделін мойындаумен ерекшеленеді, Бұл жүйе объективті және субъективті қарама-

қайшылықтарды жеңе алатын, өз міндеттерін білетін ұжымның әрбір мүшесінде айқын 

сенімді көзқарастар бағытын қалыптастырады. 

 Мектеп ұжымы құрылымының негізгі де тұрақты бөлігі - басты іс-әрекеті оқу 

болатын оқушылардың сыныптық ұжымы. Осы сыныптық ұжымда оқушылар арасындағы 

тұлғааралық байланыс пен қатынас пайда болады. Осыдан, ол мектеп ұжымдарының басқа 

да түрлеріне негіз қалайды.  

Оқушылар ұжымына тән қасиет: мақсаттылығы, ауызбірлігі, белсенділігі, іскерлігі, 

жауапкершілігі т. б. 

Оқушылар ұжымын тәрбиелеудің маңыздылығы, мектеп қабырғасынан шыққаннан 

кейін олар әртүрлі ұжымға тап келеді. Сондықтан да олардың сынып және мектеп 

ұжымдарында жеке бастарының қаншалықты үйлесіп, қалыптасуына байланысты оның 

кейінгі уақыттардағы психологиялық жағдайы сәйкестенеді, қайсібір әрекеті нәтижелі 

болады. 

Оқушылар ұжымы - ортақ әлеуметтік маңызы бар мақсатқа біріккен, соған сай 

белсенді әрекет ететін және ортақ сайланбалы ұйымы бар, барлық мүшелерінің  құқықтары 

мен міндеттері бірдей және өзара жауапкершілікке негізделген оқушылар  тобын атаймыз. 

Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысы әрі қиын әрі күрделі және жан-жақты. Сынып 

жетекшісінен жан-жақты білімділікті, асқан шеберлікті қажет етеді. Сынып жетекшісінің 

шеберлігі дегеніміз-оқушылар ұжымының алдында қызықты  мақсат қойып, ұжымдық іске 

ұйтқы бола білуінде, әрі оны ұйымдастырудағы білімі мен қабілеті. 

Сынып белсенділері неғұрлым күшті болса сынып жетекшісіне тәрбие жұмысын 

ұйымдастыруда соғұрлым жеңіл болады. Оқушылардың ынтымағы жарасқан іскер ұжымын 

ұйымдастыруда, олардың жоғары адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру қажет. Ол үшін, 

оларды ұстамдылыққа, кемшілікке төзбеушілікке, сенімділікке тәрбиелеу керек.  

Ұжым - тәрбие  құралы. Тұлға  жан-жақты   даму мүмкіншілігін   ұжымнан  алатын  

болғандықтан  ұжымда   тұлғаның   бас  бостандығы   болуы  басты  шарт  болып  табылады.  

Оқушылар   ұжымы  баланың   өмірін,  оқуын,  еңбегін,  күш-қуат мәдениетін,  ойын  

ұйымдастырудың   ең  тиімді  құралы.   

Балалар  ұжымын  ұйымдастыру  қажеттігі  қоғамның  өзі  біртұтас   ұжым  ретінде  

өмір  сүретіндігінен  туындайды. 

Ұжым  проблемасын аса зор  көңіл аударып  зерттеген педагогика  ғылымының   

қайраткерлері және  халық  ағарту  орггандарының   озат  өкілдері: А.В.Луначарский, 

Н.К.Крупская, А.С.Макаренко, П.П.Блонский, С.Т.Шацкий,  В.А.Сухомилинский.  
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А.В. Лунчарский: “Жаңа  адамды   қалыптастырудың   негізгі  жағдайы ұжым  

болады”- деп  көрсетті.  

Н.К.Крупская: “Тұлғаның   дамуы  мен  қалыптасу  ортасы - ұжым” - деп  атап  

айтқан.  

В.А.Сухомилинский: “Әрбір   бала тәрбиесі   ұжымда  негізгі  тәрбие  құралы  болады.  

Балалар  мен   тәрбиешілер  арасындағы  рухани   қарым-қатынас   ұжымдық  қатынастың   

даму процесі” – деп  көрсеткен.     

А.С.Макаренконың ұжым туралы тағылымы. 

Оқушылар ұжымының даму кезеңдерін А.С.Макаренко өзінің көп жылғы 

педагогикалық тәжірибелеріне сүйене отырып, оған терең педагогикалық талдау жасады. 

А.С.Макаренко тағылымы ұжымды сатылы қалыптастырудың технологиясынан тұрады. Ол 

ұжымның өмір заңын былай түсіндіреді: қозғалыс - ұжымның өмір сүру формасы; тоқталу - 

оның жойылу формасы. Әйгілі педагог ұжымның даму принциптерін анықтады (ашықтық, 

жауапкершілік, тәуелділік, перспективалық, бірлікті әрекет) 

  Ұжым болу үшін, топ сапалы жіктелу жолынан өтуі қажет. Осы жолда 

А.С.Макаренко бірнеше сатыларды белгілейді. 

 Бірінші саты - ұжымның құрылуы (алғашқы бірігу сатысы). Бұл кезеңде ұжым 

педагогтың тәрбие жұмысының мақсаты ретінде көрінеді, мұның өзі ұйымдасқан, 

белгіленген топты (сынып, үйірме т.б.) ұжымға айналдыруға талпыну, яғни оқушылардың 

ұжымға қатынасы бірлескен іс-әрекет мазмұнымен, мақсат-міндеттерімен, 

құндылықтарымен анықталады. 

 Ұжымның ұйымдастырушысы - педагог, барлық талаптар осы педагогтан басталады. 

Ұжым белсенділері анықталып, тәрбиеленушілер жалпы мақсатқа, іс-әрекетке және 

ұжымдық бірлікке келгенде бірінші кезең аяқталады. 

 Екінші сатыда белсенділердің ықпалы арта түседі. Енді белсенділер тек 

педагогтардың талаптарын қолдап қана қоймай, ұжым мүшелеріне ұжымға не пайдалы, не 

зиянды екенін байқатып, өз түсініктері бойынша басқара бастайды. Егер белсенділер ұжым 

қажеттілігін дұрыс түсінсе, онда олар педагогтың сенімді көмекшілеріне айналады. Бұл 

кезеңде белсенділер жұмысына педагог көп көңіл бөлуі керек. 

 Екінші кезең құрылымның тұрақтануымен сипатталады. Бұл сатыда ұжым 

бүтінделген жүйе ретінде көрінеді, онда өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі реттеу 

механизмдері іске қосыла бастайды. Ұжым өз мүшелерінен белгілі-бір қылықтарды, 

нормаларды талап ете бастайды, ал талаптар біртіндеп кеңейе береді.   

 Бұл сатыдағы педагогтың басты мақсаты - осы ұжымның алға қойған міндеттерін 

шешу мүмкіндіктерін мейлінше көп пайдалану. Тәжірибе жүзінде әр ұжым - дара оқушының 

жеке дамуын мақсатты бағыттайтын тәрбие субъектісі ретінде танылуы тиіс. Ұжымның бұл 

сатыда дамуы кейбір қарама-қайшылықтарды жеңумен байланысты, атап айтқанда: 

- ұжым мен жеке оқушылар арасындағы; 

- жалпы және жеке перспективалар арасындағы; 

- әр қилы ерекшеліктері бар оқушылар топтары арасындағы және т.б. 

Сондықтан ұжым дамуында секірістер, тоқыраулар, өзгерістер мен ауысулар болмауы 

мүмкін емес. 

Үшінші және одан кейінгі сатылар - ұжымның кемелденуі. Алдыңғы даму 

сатыларында қол жеткізген қасиеттер киелі тұлғалық ерекшеліктерді топтастырады: 

жолдастарына  қарағанда өзіне жоғары талап қоюы, көзқарастарының, әдеттерінің, әрекет-

қылықтарының тұрақтануы. Егер ұжым осы сатыға жетсе, онда толыққанды, адамгершілікті 

тұлға қалыптастыру үстінде деген сөз. Жалпы тәжірибе, болған оқиғаны бірдей бағалай білуі 

– үшінші сатыдағы ұжымның ең негізгі белгісі. 

Барлық даму сатыларында ұжым үлкен және кіші дәстүрлерді қалыптастырады. 

Дәстүрлер – тәрбиеленушілерді эмоционалды қабылдайтын әдет-ғұрып, ниет арқылы 

жасалатын ұжым өмірінің тұрақты формалары. Дәстүр жүріп-тұру нормаларының бекінуіне 

көмектесіп, ұжымдық бірлікті шешу қабілеттерін дамытады, өмірді қызықты етеді. 
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Ұжымда мақсатты таңдай білу маңызды рөл атқарады. Тәрбиеленушілер мұрат еткен 

мақсат перспектива деп аталады. Адам өмірінің негізгі стимулы перспиктивалы мақсат – 

қиыншылықтар мен кедергілерді жеңуге көмектесетін үлкен күш. 

Тәрбие жұмысы тәжірибесінде перспективаның үш түрі кездеседі, олар жақын, 

орташа  және алыс перспективалар. Жақын  перспективалар – ертеңгі серуен, яғни ұжым 

мүшелерінің жеке қызығушыларынан туындайды. Орташа  перспектива- уақыт бойынша 

алыстау, ұжымдық оқиғаның жобасы. Алыс перспектива – ұзақ уақытқа көзделген үлкен 

мағыналы, маңызды талаптарға қол жеткізуге арналған мақсат. Мұндай   перспективада 

тұлға мен ортаның қажеттіліктері міндетті түрде үйлеседі. Перспективалық жолдар жүйесі 

ұжымға етене енуі керек. Оны уақыттың кез-келген сәтін ұжымның айқын да қызықты 

мақсаты болатындай, сонымен өмір сүретіндей әрі сол мақсатты орындауға талпынатындай 

етіп құру қажет. Перспективаны таңдағанда жұмыстың нәтижелі бітуін ескеру әбден қажет. 

А.С.Макаренко ұжымаралық қатынасқа көп көңіл бөлді. Қалыптасқан ұжымның 

ерекше белгілері ретінде ол мыналарды ескереді: 1) үнемі сергектік, іс-әрекетке дайындық; 

2) өзіндік қадірін сезіну; 3) ұжым мүшелерінің достық бірлігі; 4) әр мүшенің өз қауіпсіздігін 

сезінуі; 5) іс-қимыл, әрекет белсенділігі; 6) дер кезінде ұстамдылыққа әдеттенуі, көңіл 

шарпулары мен тілдесудегі өзіне шек қоя білуі. 

Табысты тәрбие жұмысынсыз ұжымды топтастыру мүмкін емес. Тек ұжым арқылы 

сынып жетекшісі мектеп оқушыларының оқу міндеттеріне, қоғамдық пайдалы еңбекке 

көзқарастарына игі ықпал етеді, олардың тәртібі мен үлгеріміне ықпал жасайды. Жақсы 

ұйымдасқан және топтасқан ұжымның әсерімен оқушылар саяси адамгершілік және мәдени 

жағынан өседі, ұйымдастырушылық дағдыларына ие болады. Ұжымда олардың 

шығармашылық белсенділігі дамиды, достық пен жолдастық байланыстары нығаяды, 

қоғамдық қатынастарға тән тәртіптің жаңа нормалары пайда болады. Ортақ іс үшін еңбекте, 

күресте ұжымның ынтымағы жеке адамның дамуы үшін ең маңызды алғы шарт болып 

табылады. Тату және мақсатты ұжым (оқу, еңбек, спорт) өз мүшелерінің өмірін бай да сұлу 

да етеді, тек  сонда ғана адамның жағымды қасиеттері толық ашылады және одан әрі 

дамиды. 

Мектеп тәжірибесі жас ұрпақ тәрбиесін ұйымдастырудың өте маңызды және 

ештеңемен алмастырмайтын түрі оқушылар ұжымы екендігін көрсетті. А.С.Макаренко көп 

жылғы тәжірибесін қорытудың негізінде ұжым тәрбие жұмысының ең басты формасы деп 

санады. Ол «дұрыс тәрбие бірлігі мол, күшті, әсері мықты ұжым құру арқылы 

ұйымдастырылуға тиіс» деп атап көрсетті. 

Ұжымдағы тәрбие – тәрбиенің негізгі ұстанымдарың бірі. Ол мектепте қалыптасқан 

жаңа тәрбиелік қатынастарды бейнелейді. Балалар ұжымын құру мен топтастыру - 

мұғалімдердің және ең алдымен, сынып жетекшілерінің маңызды міндеті. Егер мұндай ұжым 

құрылса, кез-келген тәрбие міндеттерін шешу әлдеқайда жеңіл болады. 

Дұрыс қоғамдық пікір, ашық жолдастық сын мен өзара сын мектеп оқушыларының 

қоғамдық белсенділігінің дамуына және олардың бағалы моральдық қасиеттерінің 

қалыптасуына көмектеседі. Оқушылар ұжымын тәрбиелей отырып, сынып жетекшілері 

сонымен бірге әр оқушының жеке басын қалыптастырады.  Оқушылардың лайықсыз 

қылықтарын тек педагогтар ғана емес, оқушылардың өздері де айыптайды. Әсіресе, 

оқушылар өз өмірлерінің көп бөлігін өткізетін мектеп-интернаттарда, ұзартылған күн 

мектептерінде және ауылдық орта мектептер жанындағы  интернаттарда ұжымның рөлі зор. 

Бұл мектептерде ұжым тек оқу мен сыныптан тыс жұмыс үдерісінде ғана емес, сонымен 

бірге оқушылардың демалысын ұйымдастыру кезінде де тәрбие ықпалын жүргізеді.  

Өзін-өзі басқару – ұжым үшін маңызды мақсаттарға жету үшін шешім қабылдау мен 

оны жүзеге асыруда балалардың өз бетінше дамытуға негізделген ұжымдық іс-әрекетті 

ерекше ұйымдастыру. Жеке тұлғаға қатысты өзін-өзі басқару төмендегідей функцияларды 

орындайды: 

адаптациялық (ұжым ішінде жеке тұлғаның үйлесімді өзара қарым-қатынасын 

қамтамасыз етеді); 
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интегративтік (ұжымдық және жеке іс-әрекет түрлерін үйлестіруге мүмкіндік береді; 

нәтижелі іс-әрекет үшін ата-аналар, балалар және педагогтардың қызметін ұйымдастырады); 

прогностикалық (диагностика және рефлексия негізінде  перспективаларды анықтауға 

жәрдемдеседі); 

басқарушылық мәдениетті меңгеру (өзі және ұжым үшін маңызды шешімдерді 

қабылдауда өз бетімен таңдау жасауды жүзеге асыру мүмкіндігі пайда болады).  

Балалар ұжымындағы өзін-өзі басқару іс-әрекетті анықтаудан басталады: 

басқарушылық құрылымды жасауда, міндеттерді бөлуде. Ұжымның жалпы жиналысы 

(оқушылар комитеті, кеңес, штаб т.б.) өзін-өзі басқару органдарын сайлайды және олардың 

міндеттерін анықтайды. Белгілі бір тапсырманы алғаннан кейін әрбір бала өз міндеттерін 

және ол жұмысты орындау жолдарын білуі тиіс. өзін-өзі басқару балалардың бостандық пен 

жауапкершіліктің қатынасын сезінуін талап етеді.  

И.П.Иванов іс-әрекетті өз бетімен ұйымдастыру әдістемесін жасады: құрылған 

кеңестер көмегімен жұмыстарды дайындау, инициативалық топтың жұмысы, 

көшбасшылардың ауысуы, микро ұжымдар арасындағы тапсырмалардың ауысып келіп 

отыруы. Бұл әдістерді кез-келген балалар ұжымында  қолдануға болады. Педагог ұжым 

ішінде өзін-өзі басқаруды дамытпайынша, онда жеке тұлғаны дамыту мүмкін емес екендігін 

үнемі есінде сақтауы тиіс. 

Өзін-өзі бақару ұйымының құрылымы негізінен 3 кезеңнен тұрады: 

1. Сынып жағдайында өзін-өзі басқару: оқу, еңбек, көпшілік-мәдени, спорт 

секторларының жұмысы. Олардың жұмысына сынып кеңесінің төрағасы басшылық 

жасайды. 

2. Мектеп оқушыларының өзін-өзі басқаруы. Мұнда әрбір сыныптың өзін-өзі басқару 

ұйымының төрағалары мүше болады.  

3. Мектеп жағдайында тең төрағалық басқару жүйесі арқылы атқарылады. Оның 

құрамына оқушылардың өзін-өзі басқару ұйымының атқарушы кеңесінің мүшелері, кеңесші 

мұғалімдер, ата-аналар кіреді.  

Оқушылар ұжымындағы өзін-өзі басқаруда дамыту үлісін шартты түрде былай 

көрсетуге болады: 

1. Әрекеттің мақсатын анықтау; 

2.  Ұжым болып мақсатты белгілеу (мақсатты ұжым болу талқылау); 

3.  Басқару мәселесін қою; 

4.  Шешімді ұжым болып талқылау; 

5.  Шешімді қабылдау; 

6.  Шешімді жүзеге асыру; 

7.  Ұжым болып нәтижесін қорытындылау.  

8.  Өзін-өзі басқару процесінің қозғаушы күші – ондағы мотивтің болуы. Сондықтан 

өзін-өзі басқарудың жоғарыда келтірілген әрбір кезеңі мотивті қалыптастыруға нақтылы 

ықпал етуі тиіс. 

 

Бекітуге арналған сұрақтар 

1.  Оқушылар ұжымының негізгі ерекшеліктері қандай?   

2.  А.С. Макаренконың ұжым туралы ой – пікірлерінің мәні неде?  

3.  Өзін - өзі басқару ұйымының кезеңдерін сипаттаңыз. 

 

 

Дәріс №8 Сынып жетекшісінің қиын балалармен жұмыстарының жүйесі 

Жоспары:  

1. Балаларда қиыншылықтар тудыратын көріністердің психологиялық – 

педагогикалық ерекшеліктері  

2. Қиын балалар диагностикасы 

3. Қиын балалармен жүзеге асыру әдістері 



40 

 

Мақсаты: Қиын балалардың психологиялық -  педагогикалық ерекшеліктері, олардың 

пайда болу себептері мен факторлары  және сынып жетекшісінің қиын балалармен 

жүргізетін түзету жұмыстары туралы білімдерін меңгерту.  

Глоссарий:  

Қиын балалар – тұлғалық дамуында керінеу ауытқулары бар екенін көрсететін балалар 

санаты. Әдетте, балаларды бұл санатқа қосқанда олардың оқу – тәрбие процесінің дұрыс 

өтуіне кедергі болатын даралық - психологиялық ерекшеліктерінің  сыртқы көріністері 

негізге алынады.  

Қиын тәрбиеленушілік – баланың тәлімдік әсерге ұғынықты немесе ұғынықсыз түрдегі 

қарсылығы. Қиын тәрбиеленушілік тәрбиешінің, ата – ананың жаңылыс әрекетінен, баланың 

жүйке және әлеуметтік даму кемшілігінен және т.б. сипаттарынан туындап, оқу 

бағдарламасын игеруге, әлеуметтік ролін орындауға және әлеуметтік бейімделуге кедергі 

келтіреді. 

Педагогикалық тәрбиесі қиын балалар - бұлар оқуға, еңбекке, қоғамдық өмірге ықыласы 

жоқ балалар. 

Еліктеу - басқаның ic-әрекетіне еру; басқаның ic-әрекет нәтижесіне еру; Жеке адам 

(индивид) - жеке өмір сүретін ағза; жеке адам, адам жаратылысының бірегей өкілі. 

Педагогикалық консилиум – оқушылардың үлгерімі мен тәртібін тереңірек қарастыратын, 

оларды оқыту мен тәрбиелеуде байқалған кемшіліктерді жоюға дұрыс жол табу мақсатында 

өткізілетін мұғалімдердің кеңесі.  

Әдебиеттер: 

1. Ақажанова А.Т. Девиантология Оқу құралы.Алматы:Заң әдебиеті, 2008.-114б. 

2. Ақажанова А.Т., Садырова А. Девиантты мінез-құлықтың  кейбір теориялық 

сипаттамалары.Ізденіс.— Алматы, 2007. 

3. Әбенбаев С.Ш.  Тәрбие теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. Алматы: Дарын, 2004.  

4. Змановская Е.В. Девиантология (Психология отклоняющего поведения) Учебное 

пособие для студ.высш.завед. – 2-е изд. М.:  –М.: 2004, - 288 с. 

5. Сластенин В.А. Методика воспитательной работы. – учебное пособие, Москва, 2008. 

6. Воспитательная работа с  «проблемными» учащимися. Планирование Мониторинг 

развитие учащихся. Разработки занятий с педагогами и родителями – М.: Изд.: Учитель, 

2007.   

 

Жеке оқушымен жұмыстағы мақсат - оның тұлғалық дамуына педагогикалық 

тұрғыдан жағдай жасауды, оның жеке басының жан-жақты қалыптасуын және күш - 

жігерінің артуын қамтамасыз ету соған орай, оқушымен жеке жұмыстың мәні - оның 

тұлғасын әлеуметтендіру, оның өзінің жетіліуі мен өзін-өзі тәрбиелеуге деген қажетсінуін 

тәрбиелеу. Оның нәтижесіне қол жеткізу, соған орай, ұйымдастырылған тәрбие жұмысының 

әртүрлі формалары немесе әдістерін таңдауға ғана байланысты болмайды, керісінше, оған 

өзін қатыстырумен жемісті болмақ. 

«Қиын оқушы», «Тәрбиесі қиын бала» ұғымдары өте кең. Бұл ұғымдар ғылымға 30 

жылдары А.С. Макаренко, В.Н. Сорока- Росинскийдің еңбектерінде орын тапқан. 

Педагогикалық тәрбиесі қиын балалар – бұл оқуға, еңбекке, қоғамдық өмірге ықыласы жоқ 

балалар. Олар дөрекі, әдепсіз, барлық әдеттерге еліктеуге бейім келеді. «Егер бала бұзақы 

бола бастаса, онда бұған бала кінәлі емес, педагогикалық әдістер кінәлі»,  - деп                      

А.С. Макаренко айтқан. 

 Қиын балалар – тұлғалық дамуында керінеу ауытқулары бар екенін көрсететін 

балалар санаты. Әдетте, балаларды бұл санатқа қосқанда олардың оқу – тәрбие үдерісінің  

дұрыс өтуіне кедергі болатын даралық- психологиялық ерекшеліктерінің  сыртқы көріністері 

негізге алынады. Қазіргі әдебиеттерде «Қиын балалар» деп,  әдетте, мінез – құлықтары 

жалпы қабылданған нормалардан көп ауытқитын және дұрыс тәрбиелеуге кедергі жасайтын 

балалар аталады. Қиын тәрбиеленушілік – баланың тәлімдік әсерге ұғынықты немесе 

ұғынықсыз түрдегі қарсылығы. Қиын тәрбиеленушілік тәрбиешінің, ата – ананың жаңылыс 
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әрекетінен, баланың жүйке және әлеуметтік даму кемшілігінен және т.б. сипаттарынан 

туындап, оқу бағдарламасын игеруге, әлеуметтік рөлін орындауға және әлеуметтік 

бейімделуге кедергі келтіреді. 

Ауытқыған мінез-құлық табиғаты әртүрлі. Мінез-құлықтағы бұзылулар тұлғаның 

ерекшеліктерімен тығыз байланыста қарастырылады. 

А.Г. Абрумова, Л.Я. Жезлова девиантты мінез-құлық түрлерінің әлеуметтік 

психологиялық тәсілге негізделген тұжырымын ұсынады. Олар балалар мен 

жасөспірімдердегі девиантты мінез-құлықтың негізгі төрт түрін бөліп көрсетеді: 

1. Тәртіпке қарсы мінез-құлық;  

2. Антиәлеуметтік (қоғамға қарсы);  

3. Делинквентті (құқыққа қайшы келетін);  

4. Аутоагрессивті мінез-құлық  

Девиантты мінез-құлықты тәртіпке қарсы түріне оқу-тәрбиелеу мекемелерінде 

қалыптасқан режим мен тәртіпті бұзу жатады. Мысалы: сабақтан күнделікті қалу, оқу 

тапсырмаларын орындаудан бас тарту және т.б. 

Антиәлеуметтік мінез-құлыққа мінез-құлықтың көпшілік мақұлдаған өнегелі 

нормаларын мойындамау мен орындамауға байланысты қылықтарды, оқу мен еңбек 

әрекеттерінен бас тартуды, кезбелікті, ерте жастан жыныстық қатынасқа түсуді, сексуалды 

ұстамсыздықты, ішімдік ішу, нашақорлық, улы заттарды қолдануды жатызуға болады. 

 

Ғалым П.М.Якобсон әлеуметтік ауытқуларды негізгі үш түрге бөліп 

қарастырған: 

Пайдакүнемдік  бағытта Қастандық   

(агрессиялық) бағытта 

Әлеуметтік енжар түрлері 

материалдық, қаржылық, 

мүліктік пайда табуға 

ұмтылумен байланысты заң 

бұзушылық, теріс қылық. 

Бұлар: ұрлық, тонау, 

алыпсатарлық, алаяқтық 

және т.б.; 

 

жеке тұлғаға қарсы 

бағытталған әрекеттер: тіл 

тигізу, бұзақылық, ұрып 

соғу, өлтіру, зорлау және 

т.б.; 

белсенді өмір салтынан 

қашқақтау, азаматтық 

міндеттерден бас тарту, жеке 

және әлеуметтік мәселелерді 

шешуге құлықсыз болу. Бұл 

топқа жұмыстан, оқудан бас 

тарту, кезбелік, маскүнемдік, 

нашақорлық, токсикомания, 

өз-өзіне қол жұмсау және т.б. 

жатады. 

 

«Делинквентті мінез-құлық» ұғымы кәмелетке толмағандар құқықты бұзу әрекеттерін 

жасаған кезде ғана қолданылады. Бұған біреудің мүлкін қорқытып тартып алу, көліктерді 

ұрлау сынды заң бұзушы әрекеттер жатады. Бұндай жағдайда емдеу мен оңалту мақсатында 

дер кезінде диагностика жасау, сонымен қатар мінез-құлықтың бұзылуының ең ауыр 

формалары мен баланың жеке тұлғалық дезадаптациясының алдын алу қажет. Оларға 

әртүрлі этиологияның көптеген психикалық күйлері, есаландықтың және мінез 

акцентуациясының кейбір формалары, тұлғаның психогенді шартты патомінездік жауаптары 

жатады. 

Мінез-құлықтың  патологиялық  емес  формаларына  микроәлеуметтік  караусыз  калу  

және  бас  тартудың,  қарсы  шығудың, үйден  кашу,  құмарлық,   сексуалды  құштарлық,  

жас  кезінен  жезөкшелікке  салыну  және  т.б.  жатады.  Тәрбиелеудің  қолайлы  

жағдайларында  жасөспірімдердің   жоғарыда  керсетілген  ерекшеліктерін  лайық  

әлеуметтік  жағымды  әрекет  көмегімен  жоюға болады. Әлеуметтік  қолайсыз  жағдайларда  

бұл  ерекшеліктер зиянды ыкпалды өршітіп, негативті бағыт алады. 

Қазіргі заманғы ресейлік әлеуметтануда Я.И.Гилинскийдің ұстанымы айрықша 

қызықты, ғалымның пікірінше, девиацияның бастау көзі-қоғамда әлеуметтік теңсіздіктің, 

әртүрлі әлеуметтік топтардың өз мұқтаждықтарын қанағаттандыру мүмкіншіліктері 
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арасындағы айырмашылық деңгейінің өте үлкен болуы. Жеке тұлғалық мінез-құлық 

деңгейіндегі девиацияның ең жалпы себебі-жеке тұлғаның объективті қасиеттерінің, соның 

ішінде оның талаптарының, қабілеттерінің, сонымен қатар әлеуметтену үрдісінде 

қалыптасқан қасиеттердің қоғамдық қарым-қатынастар жүйесіндегі алатын позиция 

талаптарымен сәйкессіздігінің нәтижесі ретінде «әлеуметтік тәртіпке келтірмегендік» болып 

табылады. 

Әлеуметтану ғылымында жеке тұлғаның әлеуметтену тетіктері мен салаларының ара 

жігі ажыратып көрсетіледі. Әлеуметтену тетігі-бұл адамның әлеуметтік ақпаратты 

қабылдайтын және меңгеретін тәсілдері. Психологтардың пікірінше, олардың қатарына 

сендіру, бейімделу, көндіру, еліктеу, басқару, үйрету және т.б. жатқызу қажет. 

Әлеуметтену  салалары  —  бұл  әлеуметтік  тәжірибені игеруге ыкпал  ететін  

әлеуметтік  институттар.  Олар  макроорта (әлеуметтік карым -   қатынастар  жүйесі)  және  

микроорта  (отбасы,  мектеп, жақын тұрмыстық, достық және басқа қоршаған орта 

шеңберіндегі қарым-қатынас) болып екіге бөлінеді. 

Әлеуметтену  үрдіс ретінде  әртүрлі  әлеуметтік  институттармен жүзеге  асырылады.  

Әлеуметтану  институттары -  арнайы құрылған  немесе  қалыптасқан  мекемелер  мен  

органдар  жүйесі. Олардың мақсаттары  мен  міндеттері — білім беру жэне тәрбиелеу 

жолымен жеке тұлғаны дамыту болып табылады. 

Әлеуметтану  институтынын  алғашқысы  және  бастысы  — отбасы. Жеке тұлғаның 

өнегелі қалыптасуында отбасының ықпалы ерекше.  Адамды  сезіну  сезімталдылығы,  

эмоционалды  зеректік, сезгіштік  және  өзге  адамның  жан  дүниесін  түсініп,  жанашырлық 

көрсету — осының  барлығы  отбасында,  балалардың туыстарымен өзара қарым-

қатынасында калыптасады. 

Психологияда «қиын» бала туралы бірыңғай түсінік, оның мінез-құлқына диагностика 

жасау мен түзетуге және тұлғалық дамытуға қатысты бірыңғай тәсіл жоқ. «Қиын 

жасөспірім» ұғымының өзі кең тараған әлеуметтік стереотип формасына ие болған. «Қиын» 

стереотипінде қоғамға қауіпті белгілі мінез-құлықтар бар және ол балалардың өздері де, 

ересектер де жете түсінетін толық анықталған типтік және әлеуметтік қасиеттер жиынтығын 

қамтиды. 

«Қиынның» мінезіндегі ерекшеліктер:  

- Өз нормалары, түсініктері, жаргондары, жалған аттары мен беделді адамдары бар 

белгілі бір топқа ену. Бұл топ оның референттік тобын алмастырады және оның 

әлеуметтену үрдісін бағыттайды;  

- Мектеп, отбасы тарапынан жүргізілетін тәрбиелеу жұмыстарына белсенді қарсылық 

білдіру, әлеуметтік құндылықтарды қабылдамау. Ол тек нашар оқып қана қоймайды, 

бұны мақтан тұтады, ішімдікті ішіп қана, темекіні шегіп, балағат сөздер айтып қана 

қоймайды, ол бұны мақтан етіп, батырсынады;  

- Өзіндік сананың қалыптасу үдерісі қиындайды. Ол өзінің мінез-құлқын, іс-әрекетін өзі 

шынайы сын тұрғысынан бағалай алмайды немесе өзін формальды емес тобының 

ұстанымы тұрғысынан бағалайды немесе психологиялық қорғаныстың әртүрлі 

амалдарын қолданады.  

Қиын жасөспірімдердің жеке тұлға ретінде калыптасуының маңызды факторы 

отбасындағы жағымсыз жағдайлар болып табылады. Ата-аналар жасөспірімдермен карым-

катынасты жиі ауырсынып, кей кезде «дұрыс» тәрбиелеуге кіріседі, түсініктемелер талап 

етеді, дауыс көтереді, қоркытады. Бұндай ата-аналардың балалармен карым-қатынасы 

кездейсоқ, ауық-ауық орын алатын әрекет сипатында болады. И.С. Конның айтуынша, жас 

өспірімдердің мінез-құлықтарының әлеуметтік немесе психологиялық аспектілерінің 

барлығы өмірдің қазіргі немесе өткен кезеңіндегі олардың отбасылык жағдайларымен тығыз 

байланысты болады. Әке мен ананың бала тәрбиелеу әдістеріндегі ымырасыздығы 

жасөспірімге не жақсы, не жаман, нақты жағдайда кімдікі дұрыс, ата-ананың қайсысына сену 

қажет, кімді тыңдау керек екендігін дұрыс ұғынуға кедергі жасайды. 
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Ата-анаға деген абырой мен сый-құрметті жазғырумен немесе жанашырлық ceзімге 

шакырумен қалыптастыра алмайды. Бедел байыпты, парасатты, адал жолмен жүзеге асқан 

карым-қатынас нәтижесінде бірте-бірте өседі. Жасөспірімдер ата-анасының сөздері мен ic-

әрекеттерін олардың кәсіби дәрежелері мен білім деңгейлерімен салыстыруға бейім. 

Жасөспірімдік кезеңде ата- аналардан ерекше психологиялық түйсік пен педагогикалық 

мәдениет талап етіледі. Бұл ата-анаға жасөспірімдермен өзара қарым-қатынас 

сипатын дер кезінде өзгертіп, жасөспірімдерге өмірлік тәжірибесі мен өзінің  біліктілігінің  

арқасында олардың өздері дұрыс шеше алатын мәселелерге қатысты ic-әрекеттеріне еркіндік 

беру қажет. 

Ата-аналар мен жасөспірімдердің арасындағы қарым-қатынас сипаты олардың қарым-

қатынасының өмірлік болашағына қатты әсер етеді. Үлкендер балалардың орнына бірдене 

жиі жасай салуға тырысады не бәрін жасай салады немесе олардың ic- әрекетін, әр кадамын 

қадағалап, кipicin отырады. Бұндай жағдайда жасөспірімде таңдау болмайды, оларға өз 

бетінше шешім кабылдаудың кажеті жоқ болады. Осыдан өмірде кездесетін әр алуан 

жағдайлармен бетпе-бет келгенде дәрменсіздік, тұрақсыздық пайда болады. 

Жасөспірімдердің  мінез-құлқын анықтайтын негізгі мотив, өз icінің дұрыстығын дәлелдеуді 

қалау бұндай тыйымдар атмосферасында жүзеге аспай қалады. Осының кecipiнeн өзара 

қарым-қатынас босаңсып, тіптi нашарлап кетуi мүмкін. Ата-аналар жасөспірімдердің  

өздерінің пікірін елемеуін, олардың нұскауына қарсы әрекет етуін, олардың бақылауына 

қарсылық көрсетуін байқайды. 

  Жасөспірімдердің ауытқушы мінез – құлқының себептері мен факторлары:  

а) тәрбиеленбегендігінің себебінен қажетті білімдердің, біліктердің, дағдылардың  

жоқтығынан немесе теріс тәрбиеден бұзылғандығынан, мінез – құлқындағы жағымсыз 

таптаурындардың қалыптасқандығынан баланың, жеткіншектің өзін дұрыс 

ұстамайтындығынан туындайтын әлеуметтік –педагогикалық олқылықтар; 

ә) жайсыз отбасылық қарым – қатынастардан, баланы тәрбиелеуде ұлттық салт–

санада қалыптасқан этнофункционалдық ерекшеліктерді мүлдем  ескермеуден, отбасыдағы 

жағымсыз психологиялық ахуалдан, оқудағы жүйелі сәтсіздіктерден, сынып ұжымындағы 

құрбыларымен өзара қарым –  қатынастың орнамағандығынан, ата –  аналарының, 

мұғалімдердің, сыныптас жолдастарының және т.б. дұрыс емес әділетсіз, дөрекі, қатал 

қатынастарынан туындайтын теріс психологиялық жайсыздықтардан; 

б) психикалық және физикалық денсаулығы мен дамуы дағдайындағы  

ауытқушылықтарымен, жас ерекшелік дағдарыстарымен,басқа да физиологиялық 

және психоневрологиялық ерекшеліктер себептерімен;  

в) қараусыз қалуымен, қоршаған ортаның кері ықпал етуімен және осының негізінде 

дамитын әлеуметтік –  психологиялық ауытқушылықпен, әлеуметтік және жеке 

құндылықтарының жағымсыз түрге ауысуымен сипатталады.  

   Психологтардың пікірінше сыртқы факторлар негізінде қаланатын мінез - құлықты 

түзетуге жататындар : 

1. Қоғамда болып жатқан үдерістер: қоғамдық құндылықтың иерархиялы өзгермеуі 

мемлекеттік идеологияның болмауы: қылмысты жазалауды заңның дұрыстығы,  құқық 

қорғау қызметкерлерінің өз жұмысына жауапкершілік алуы. Жұмыссыздық (ашық және 

жабық) отбасына әлеуметтік қолдау мен жәрдем ақының дұрыс қарастырылмауы ақпарат 

көздері арқылы қаталдық және зорлық туралы көп насихат жасалуы,  баланың дене және 

психикалық жағынан түзетуге және көмек көрсетуге қажетті мекемелердің аздығы, балаға 

ақысыз сапалы  үйірмелердің, қосымша білім алу көздерінің қарастырылмауы, керісінше 

ішкілік пен темекіні жарнамалау және оны сатып алу оңайлығын сөз етуге болады. 

2. Отбасы жағдайы және оның ахуалы бүтін емес отбасы: отбасының материалды 

жағдайы (кедейлік және байлық), ата -  ананың төменгі әлеуметтік -  мәдени деңгейі: 

отбасында тәрбие стилінің болмауы (ата -  ана қаталдығы,  балаға жүйелі талаптың 

қойылмауы, жазалаудың әділ болмауы): балада өзіндік құндылықтың болмауы: баланың 

мүмкіндік қажеттілігін өтеуде асыра сілтеушілік немесе жеткізбей бағалау: ата - ананың 
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ішімдік және нашақор пайдалануы; ата  -  ананың шектен тыс мейірімінен балаға 

психобелсенділік туғызатын заттарды пайдалануға шек қойылмау.  

  Әңгімелесу әдісі- бұл баламен сөйлесу арқылы оның ішкі жан дүниесіне ену, 

проблемасын білу, түсіну және оны шешуге бағыт-бағдар сілтеу. 

Сынып жетекшісінің әлеуметтік педагогпен бірлесе жүргізетін  әдістердің бірі- 

бақылау әдісі. Баланың іс- қимылын, сөзін әр түрлі іс-шаралардан байқау. Жүйелі және 

нәтижелі жұмыстар арқылы ол баланың мінезінде ауытқушылық болса, сөзінде береке 

болмаса, ол баламен жеке жұмыстар ұйымдастыру керек. Бақылауды қалыпты жағдайларда 

жүргізу өте тиімді: ойын кезінде, сабақта, әр түрлі іс-шараларлда үнемі көңіл аударып, 

жүйелі жұмыстар жүргізу керек. 

- Сауалнама- жазу арқылы бала туралы ақпараттар жинау. Сауалнаманың мазмұнында 

негізгі проблемалар болуы тиіс: 

- ойы;  

- мінезі;  

- әлеуметтік демографиялық жағдайы;  

- белгілі бағыт бойынша қызығушылығы.  

Девиантты жүріс-тұрыс пен мінез-құлыққа душар болған балалармен жұмыс түрі мен 

технологиясы – алдын алу және қатарға қосу немесе бейімдеу болып табылады. Бейімдеудің 

бірнеше түрі бар, олардың бірі- психологиялық бейімдеу. Психологиялық жолмен бейімдеу - 

баланың сана -  сезімінде терең орын алып қалған «менің ешкімге қажетім жоқ», «менің 

қолымнан ешнәрсе келмейді» деген ойдан арылтып, ақыл - кеңес беру, иландыру жолымен 

өзіне деген сенімін арттыру. 

Балаға мұғалімнің, ата - аналарының немқұрайлығының өршуі, құрбы-құрдастарымен 

өзара қарым - қатынастырының дұрыс болмауы қоғамда қиын баланың көбеюіне әкеліп 

соғуда.  

Психологиялық түзету кезеңінде тек қана төзімділік керек. Тәрбиелік іс – кезінде 

сабырлы, ілтипатты, салқынды, ұстамды болу қажет. Құр уағыз айтып, мезі етіп, жанын 

жараламай, қателігін үнемі бетіне баспау керек. Орынсыз жазаламау керек. Жан – жылуын 

зәруліктен құтқару, бала құқығымен санасу. Жеке тұлға ретінде дамуына ықпал ету жағын 

ескеру қажет. 

 

Бекітуге арналған сұрақтар 

1. «Девиантты мінез-құлықты», «Делинквентті мінез-құлықты» ұғымдарының  мәнін 

ашыңыз.   

2. Жасөспірімдердің ауытқушы мінез – құлқының себептері мен факторларын атаңыз. 

3. Қиын балалармен  қандай әдістер қолданылады? 

 

Дәріс №9 Дарынды балалармен жүргізілетін тәрбие жұмыстарының жүйесі 

Жоспары: 

1. «Интеллект», «қабілеттілік», «дарындылық», «талант» ұғымдары 

2. Дарындылықтың диагностикасы. 

3. Дарынды балалармен жүргізілетін жұмыстардағы педагогикалық іс –  

әрекеттің қағидалары мен заңдылықтары 

Мақсаты: «Интеллект», «қабілеттілік», «дарындылық», «талант» ұғымдарының мәнін 

түсіндіре отырып,  дарынды балаларды анықтау жолдары мен дарындылықты дамыту 

әдістері туралы білім жүйесін қалыптастыру.  

Глоссарий:  

Интеллект - ақпаратты мақсатты бағытта қайта өңдеуге, реттеуге, оқуға қабілеттіліктің 

күрделі жүйелерінің танымдық іс-әрекеті 

Қабілеттіліктер - бір немесе бірнеше іс- әрекеттің түрін ойдағыдай орындаудың шарты 

болып табылатын жеке тұлғаның дара психологиялық қасиеті.  
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Нышан - қабілеттіліктер дамуының  табиғи алғышарттары. Туа біткен анатомиялық-  

физиологиялық ерекшелік, нышандар болып табылады, олар қабілеттіліктер дамуының 

негізіне жатады, қабілеттіліктердің өздері әруақытта да дамудың нәтижесі. 

Дарындылық – үлкен нышаннан туындайтын қабілеттіліктің түрі. Дарындылық адамның 

сәби кезінен байқалатын ерекше қабілеттілігі, өнердің бір түріне туа бейімділігі. 

Дарындылық – балаға білім беруде туа біткен алғырлық қасиеттің тәрбие жүйесіндегі әдіс –

тәсілдермен бірлесе келіп, жеке тұлғаны қалыптастыруда ықпал етуінің нәтижелік  көрінісі. 

Адамның білуге деген ынта – ықласының бала бойында туа біткен алғырлық қасиетімен 

ұштасуын ақыл – ой қабілетінен байқауға болады. 

Талант - белгілі бір істі өз бетімен және ойдағыдай орындауда қабілеттіктердің қиысып 

келуін.  

Бейімділік дегеніміз – жеке тұлғаның қандай да бір іс - әрекетті орындауға бағыттылығын 

айтады.  

Вундеркинд – бұл белгілі бір әрекет түрінде (музыка, сурет салу, ән салу, т.б.) керемет 

жетістігі бар мектепке дейінгі немесе кіші мектеп жасындағы бала.  
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Әр бала – зерттелмеген құпия. Адам белгілі іс- әрекетке қабілетті болып тумайды, 

оның қабілеттіліктері қалыптасады, дұрыс ұйымдасқан іс-әрекетте дамиды. Арнайы - 

әрекеттен тыс қабілеттіліктердің дамуы мүмкін емес. 

Бір немесе бірнеше іс-әрекеттің түрін ойдағыдай орындаудың шарты болып 

табылатын жеке тұлғаның дара психологиялық қасиетін қабілеттіліктер деп атаймыз. Кез 

келген қабілеттілік белгілі бір істі орындауға бағытталады: оқу пәндеріне, еңбектің түрлеріне 

қабілеттілік аңғартады.  

 Қабілеттіліктер жалпы және арнаулы болып бөлінеді. Мысалы, ойдың сапасы немесе 

естің сапасы сияқты психикалық қасиеттер көптеген іс- әрекетте кеңінен қолданылады. 

Жалпы қабілеттіліктерге жеке тұлғаның қасиеті ретінде бақылағыштық жатады. Сонымен 

қатар жалпы қабілеттілік байқалған адамдар әртүрлі іс-әрекетпен ойдағыдай айналыса алады. 

Мәселен, жалпы қабілеттілікті меңгерген мектеп оқушылары көп жағдайда барлық 

пәндерден жақсы оқиды. Арнаулы қабілеттілік қандай да белгілі бір іс- әрекетті ойдағыдай 

орындауға мүмкіншілік жасайды. Математикалық, техникалық, әдеби, музыкалық, бейнелеу 

өнері саласында және тағы басқа қабілеттілік қалыптасуы мүмкін.  

Қабілеттіліктердің бұл екі негізгі түрінен басқа үшінші түрін-практикалық іс- әрекетке 

қабілеттілікті ерекше атауға болады. Бұл түріне құрастырушылық-техникалық, 

ұйымдастырушылық, педагогикалық қабілеттіліктер жатады. Көптеген қабілетті адамдар тек 

белгілі бір салада қабілеттілік танытты, мәселен, музыкада немесе математикада, немесе 

өнерде.  

Белгілі бір істі өз бетімен және ойдағыдай орындауда қабілеттіктердің қиысып келуін 

талант деп атайды. Кейде балаларда математикалық және техникалық таланттары өте ерте 

аңғарылады.  

Талантты адамдар шығармашылық қызметке ерекше қабілеттілік аңғартады. Әдебиет 

пен өнер саласында құнды шығармаларды дүниеге әкеледі, ғылым мен техника саласында 

күрделі теориялық және практикалық міндеттерді оцдағыдай шешуге қабілетті.  
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Талантылықтың жоғары деңгейін дарындылық деп атайды. Ғұламалық қоғамдық 

өмірде, ғылымда, әдебиетте, өнерде және т.б. жаңалықты аша білетін дарынды адамдар. 

Дарындылар, ғұламалар адамзат дамуында жарық жұлдыздар, тарихи қайталанбас белгілі 

дәуірдің тұлғалары. Қазақ  халқының ғұлама ойшылдары Абай, Шоқан, Мұхтар, Қаныш – 

сирек кездесетін дарынды тұлғалар.Дарынды тұлғалардың қатарына А.С.Пушкинді, 

М.В.Ломоносовты жатқызуға болады. Дарындылық – үлкен нышаннан туындайтын 

қабілеттіліктің түрі. Дарындылық адамның сәби кезінен байқалатын ерекше қабілеттілігі, 

өнердің бір түріне туа бейімділігі. Мыс., Дюрер 3 жасында өз суретін салған, Моцарт – 7 

жасында төрт соната жазған. Гаусс 14 жасында өзін математика әлеміне танытқан. Қабілеті 

жан – жақты дамыған адамды  дарынды деуден гөрі қабілетті деу орынды. Дарындылық туа 

бітетін ерекше қасиет. Ал қабілеттілік әр адамда болатын, еңбектенумен, ізденіспен 

жетілетін қасиет. Дарынды балалар зейінді, зерек, алғыр, ширақ келеді. Олар қиын жұмысты 

жан -  тәнімен беріліп істейді. Дарындылық атадан балаға, немереге, шөбереге қан арқылы 

берілуі де мүмкін. Дарындылық –балаға білім беруде туа біткен алғырлық қасиеттің тәрбие 

жүйесіндегі әдіс –тәсілдермен бірлесе келіп, жеке тұлғаны қалыптастыруда ықпал етуінің 

нәтижелік көрінісі. Адамның білуге деген ынта – ықласының бала бойында туа біткен 

алғырлық қасиетімен ұштасуын ақыл – ой қабілетінен байқауға болады.       

Бейімділік дегеніміз–жеке тұлғаның қандай да бір іс-әрекетті орындауға 

бағыттылығын айтады. Белгілі бір іс-әрекетке бейімділік пен қабілеттілік бір-бірімен көп 

жағдайда  сәйкес келеді, бірге дамиды. Белгілі бір іс- әрекеттің түріне баланың ең жоғары 

бейімділігі оянған қабілеттіліктің көрсеткіші болып табылады. Мысалы, бала 2-3 жасында 

ұзақ мерзім отырып, музыка тыңдауға дайын. Осындай жағдай музыкалық қабілетін дамыту 

үшін қолайлы табиғи бейімділігінің болғандығын көрсетеді. 

Қабілеттіліктер дамуының  табиғи алғышарттары нышан деп аталады.  

Туа біткен анатомиялық-  физиологиялық ерекшелік, нышандар болып табылады, 

олар қабілеттіліктер дамуының негізіне жатады, қабілеттіліктердің өздері әруақытта да 

дамудың нәтижесі. 

Нышандарды дәнмен (тұқыммен) салыстыруға болады. Еккен дәннен ағаш шығып 

және өнім алу үшін қолайлы жағдай қажет: құнарлы жер, ауа және күн. Нышандарды дамыту 

үшін ондай қолайлы жағдай әлеуметтік орта мен тәрбиенің атқаратын рөлі орасан зор. 

Қолайлы ұйымдасқан орта, тәрбие және оқыту балалардың нышандарының ерте 

оянуына көмектеседі. Мысалы, поэзия саласында шығармашылық қабілеттілік өте ерте 

байқала бастаған: Пушкинде 9 жасында, Лермонтовта 10 жасынада. Пушкин мен 

Лермонтовтың 13 жасында шығармалары басылып шықты. Қазақстандағы дарынды балалар 

Жамбыл Алматы қаласындағы Бауыржан Момышұлы атындағы №131 мектеп-лицейде білім 

алып жатыр. Мектептің алғашқы жылында-ақ 1 және 2-сыныпты бітіріп, 3-сыныпқа көшті. 

Алғашқы өлеңін 5 жасында анасы мен әжесіне арнап жазған.  Бүгінде 50 өлеңнің авторы. 

Ата-анасы жыр алыбы- Жамбыл мен ақиық ақын Мұқағалидің жерлестері. Сондықтан жас 

ақынға осы алыптардың таланты дарыса керек. Жамбыл өлеңдеріне патриоттық 

тақырыптарды арқау етеді. 

Жансая Әбдімәлік (2000 жыл,12 қаңтар)— қазақ шахматшы қыз, он төрт жасында 

гроссмейстер атанған.  2012 жылғы жастар әлем чемпионатының күміс жүлдегері. 2011 

жылғы 20 жасқа дейінгі санатта Азия чемпионатында екінші орын көрсетті (жалпы жарыста 

6.5 ұпайдан үш ойыншы жинаған - Во Ти Ким Хун (Вьетнам), Жансая Әбдімәлік (Қазақстан) 

және Синит Челси (Индонезия).  Жансая сәйкес жасы бойынша қыз балалар арасында екі 

дүркін чемпион атанған. 

«Дарындылық» — бұл «дарын» сөзінен шыққан және ол дамудың аса қолайлы, 

сыртқы алғышарттарын білдіреді.  

Педагогикалық энциклопедияда бұған келесі түсінік беріледі: «Дарындылық» — бұл 

адамның белгілі іс-әрекет аумағында ерекше табыстарға жетуге көмектесетін, қабілет 

дамуының жоғары деңгейі.  
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«Дарындылық» түсінігі «қабілет» түсінігіне өте жақын. «Қабілеттілік» сөзі орыс 

тілінде кем дегенде екі мағынаны қамтиды. Д.Н.Ушаковтың талқылау сөздігі бойынша: 

- табиғи дарын  

-  бір нәрсені жасай алу мүмкіндігі  

- Интеллект (лат. іntellectus — таным, ұғыну, аңдау) — жеке тұлғаның ақыл-ой қабілеті. 

Ақыл-ой сезімі адамның таным әрекетімен байланысты. 

- Алғашында бұл термин адам психикасының орынды ойлау функцияларын белгілесе, 

казіргі кезде оған барлық танымдық үдерістер кіреді. Интеллект - адамның болмысты 

тануының негізгі нысаны. Интеллект - ақпаратты мақсатты бағытта қайта өңдеуге, 

реттеуге, оқуға қабілеттіліктің күрделі жүйелерінің танымдық іс-әрекеті. 

Көрінісі бойынша: 

- Айқын дарындылық  

- Жасырын дарындылық.  

Айқын дарындылықта баланың ерекше әрекеттері кез-келген (жағымсыз жағдайларда 

да) анық та айқын көрініп тұрады. Айқындығы сондай, оның дарынды еместігіне күмән 

туғызбайды 

- Жасырын дарындылық:  

- бір іске ғана қызығатын балалар (компьютер);  

- барлық ақпаратты қабылдап, бірақ ештеңе жасағысы келмейтін жалқаулар;  

- өздерін төмен санайтын қарапайым балалар;  

- қоршаған ортамен жиі қайшылыққа түсе беретін невротиктер;  

- қайшылықты жақтырмайтын жуас тыныш балалар.  

Жас ерекшелік дамуына қарай: 

- ерте (жастағы) дарындылық;  

- кеш (қалыптасқан) дарындылық.  

- Ерте дарындылыққа «вундеркиндтерді» жатқызуға болады. Вундеркинд – бұл 

белгілі бір әрекет түрінде (музыка, сурет салу, ән салу, т.б.) керемет жетістігі бар 

мектепке дейінгі немесе кіші мектеп жасындағы бала.  

Қазіргі жаңа тұрпатты инновациялық мектептерде, атап айтқанда, дарынды 

шәкірттердің гимназияларында, лицейлер, мектеп- интернаттарда, Кіші өнер 

академияларында шәкірттердің дарындылығын дамытуға ерекше мән беріледі. Орта оқыту 

және тәрбие адамның өзінің белсене қатысуының нәтижесінде нышандарды оятады және 

дарындылық пен қабілеттіліктерді дамытады. Егер адам өз ісіне сүйіспеншілікпен қарайтын 

болса, онда белгілі бір салада оның дарындылығы тез және күшті аңғарыла бастайды, оның 

қабілеттіліктері мен ептіліктері тезірек дамиды.  

Психологтардың зертеулерлері көрсеткендей, дарынды балалардың шығармашылық 

іс-әрекетінің алғышарты мен нәтижесі - күрделі ақыл - ой  іс-әрекетіне, жалпы еңбекке 

табанды бейімділігі болып табылады. Еңбексүйгіштік - қабілеттіліктті дамытудың негізгі 

шарты.  

- Әртүрлі ғылым саласында қызығулар жеткіншек және жастық шақ кезінде жалындар 

жанып және сөніп отырады, жастардың мамандықты таңдауын қамтамасыз етеді және 

қабілеттіліктерді анықтауға көмектеседі.  

- Балалардың қабілеттілігін дамытуға сыныптан және мектептен тыс жұмыстардың әртүрлі 

формалары, оның ішінде үйірме жұмыстарының-математикалық, техникалық, 

биологиялық, әдеби, музыкалық, көркемөнер үйірмелері көмектеседі. Көптеген 

мектептерде тірі табиғат бұрыштары жасақталған, балалардың бос уақытында 

моделдеумен айналысуға арналған арнайы бөлмелер жасақталған.  

Қазақстан Республикасында Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың нұсқауымен 1996 жылдың 

24 мамырында №3002 «Дарынды балаларға арналған мектептерді дамыту мен мемлекеттік 

қолдау көрсету» Қаулысы Қазақстандағы аса қабілетті балалар және жасөспірімдермен 

қарқынды түрде жұмыс жүргізудің себепкері болып отыр. Осы Қаулыны жүзеге асыру 

мақсатында Қазақстан Республикасы Өкіметінің 1998 жылғы 24 наурыздағы №256 
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қаулысымен Білім және ғылым министрлігі жанында жаңа ғылыми-құрылымдағы білім беру 

мекемесі республикада дарынды балалармен жұмыс істеу жүйесін ұйымдастыратын "Дарын" 

республикалық ғылыми-практикалық орталығы құрылды.  

Бағдарламаның мақсаты: дарынды балаларды іздеу, тәрбиелеу, оқытудың негізгі 

стратегиясын анықтау, Қазақстан Республикасының интеллектуалдық потенциялын 

қалыптастыру мен дамыту; талантты жастарды әлеуметті-мәдениетті қалыптастыруына 

ықпал ету.  

Негізгі міндеттері:  

- Қазақстан Республикасының зерделі әлеуетін қалыптастыруға үлес қосу;  

- дарынды балаларды анықтау мен іріктеу, оқыту мен дамыту және де оларға қолдау 

көрсету жүйесін жасау;  

- дарынды тұлғаны дамытуда инновациялық технология ауқымындағы халықаралық 

жұмыс тәжірибесін, әрекеттестікті кеңейту;  

- дарынды балалар мен жасөспірімдерді әлеуметтік және құқықтық қорғауды қамтамасыз 

ету. 

Дарынды тұлғаны дамытудың әдістер кешені:  

- Шығармашылық дарындылық:  

- Шығармашылық жұмыстар, жобалар жасау, зерттеу жұмыстарын жүргізу;  

- Көркемдік дарындылық: шығармашылық сайыс,  ән, би театр үйірмелері;  

- Интеллектуалдық дарындылық:  

- Интеллектуалы ойындар, жаттығулар т.б.   

- Психомоторлы дайындығы, академиялық дарындылық:  

- Спорттық сайыстар,  олимпиадалар  

Техникалық дарындылық: құрастырмалы ойыншықтар, техникалық құралдармен жұмыс.  

Дарынды балаларды оқытуда келесі қағидаларды ұстанған жөн:  

1.  Оқу материалы негізінде қарастырылатын тақырыптарды, мәселелерді кең түрде 

талқылау;  

2.  Пәнаралық бағытты ұстану;  

3. Оқушылардың өздері таңдап алған мәселелерді терең зерттеу;  

4.  Өз бетімен жұмыс істеуге үйрету;  

5. Продуктивті абстрактілі ойлау мен жоғары ақыл-ойдық процесстерді дамыту;  

6. Ашық түрдегі міндеттерге оқу материалдарының көптігі;  

7.  Зерттеу қабілеттерін дамыту;  

8. Жаңа идеялар бар немесе қалыптасқан көзқарастарға толықтырулар, қарсылықтар 

енгізетін нәтижелерді жоғары бағалау, ынталандыру;  

9. Өзін-өзі түсінуге, басқа құрбылары арасындағы ұқсастықтар мен 

айырмашылықтарды түсінуге, өзінің қабілеттерін тануға мойындауға бағытталған 

әрекеттерді қолдау;  

10. Кез-келген жағдайларда рухани құндылықтарын сақтай білу, патриоттық сезімін 

нығайту т.б.  

Дарынды балалармен жұмыс істейтін педагог тұлғасына қойылатын талаптар: 

- жоғары профессионализм, оқу-тәрбиелеу процесін ұйымдастыруда педагогикалық 

нормалар мен стереотиптердің еркіндігі;  

- шығармашылыққа бейімділігі мен креативтік ойлау;  

- эрудияның кеңдігі;  

- психологиялық-педагогикалық дайындықтың жоғары деңгейлігі, балалар мен ата-

аналармен эмоциялық орта қалыптасқан қарым-қатынасты орнату;  

- жоғары жалпы мәдениет пен адамдарға гумандық көзқарастың болуы.  

 

Бекітуге арналған сұрақтар 

1. «Интеллект», «қабілеттілік», «дарындылық», «талант» ұғымдарын  түсіндіріңіз. 
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2. Дарынды балалармен жүргізілетін жұмыстардағы педагогикалық іс–әрекеттің қағидалары 

қандай? 

3. Дарынды тұлғаны дамытудың әдістері  қандай? 
 

Дәріс №10 Оқушылардың денсаулық пен салауатты өмір салтына құндылық 

қатынасын қалыптастырудағы сынып  жетекшісінің іс-әрекеті 

Жоспары: 

1. Денсаулық пен салауатты өмір салтына құндылық қатынасын қалыптастырудың 

әлеуметтік – экономикалық шарттары 

2. Оқушының салауатты өмір сүру стилінің негізгі компоненттері 

3. Оқушыларда салауатты өмір салтын қалыптастырудың әлеуметтік  -  педагогикалық 

технологиясы.   

Мақсаты: «Салауатты өмір салты» туралы түсінік бере отырып, балалар мен 

жасөспірімдердің салауатты өмір салтын қалыптастырудағы  ерекшеліктерін ұғындыру. 
Глоссарий:  

Салауаттылық - дененің моральдық және әлеуметтік саулықтың, есендіктің 

толыққанды түрдегі жағдайы.  

Деннің саулығы - адамның қоршаған ортаға байсалды, теңгерушілік қатынасын 

білдіретін дене мүшелерінің қалыпты жағдайы. 

Әдебиеттер: 

1. С.Ш. Әбенбаев Тәрбие теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. –Алматы: Дарын, 2004.  

2. Жирова Т.М. Развитие ценностей здорового образа жизни школьников.-М.: Панорама, 

2005. 

3. Кукушин В.И. Теория и методика воспитания. – М.: Издательский центр «Академия», 

2002.  

4. Основы воспитательной деятельности современного классного руководителя 

[Текст]:учебное пособие /сост.: М.И. Шилова, Н.В.Бекузарова. 

5. Сластенин В.А. Методика воспитательной работы. – учебное пособие, Москва, 2008.  

6. СуминаТ.Г. Теория и методика воспитательной работы: курс лекций.Т.Г.Сумина 

Екатеринбург: Изд – во Рос.гос.проф. – пед. ун –та, 2010. 

  

«Бақытты болу жағдайы, біздің денемізге жасаған қамқорлыққа байланысты болады. 

Дене үйлесімділігі арқылы салтанатты рух пайда болады. Ақыл-ойдағы айқындық өте-мөте 

күш-қайратқа негіделеді» (П.С.Брегг)-дегендей, оқушылардың бақытты болуы,өмір 

қуанышын қызықтауы, олардағы әрекеттің барлық түрінің жоғары нәтижелі болуы-өзін-өзі 

жақсы сезінуі және дене мүшелерінің ең жоғары деңгейде қызмет етуімен тығыз 

байланысты. Осы бағытта жас жеткеншіктерді тәрбиелеу әрі тартымды және онша 

қиындықты туғызбайды. Себебі, дені сау бала барлық бастамалар мен істерге 

қанағаттанарлық сезіммен,көтеріңкі көңіл күймен қатыса алады.  

Дүниеге сеніммен шаттана қарайды. Мұндай жағдай тұлғаның барлық жағынан 

дамуына бірден-бір кепіл болады. Бұл, тәрбиенің мақсаты ретінде баланың әлеметтену 

жағдайына нәтижелі ықпал етеді. 

Платон «мемлекет туралы» өзінің философиялық трактатында жазған пікірі бойынша 

біздің назарымызды екі жағдайға аударады: «Адамның денесі үшін гимнастика, жаны үшін 

музыка» қажет. Ондағы айтайын деген ойы, біздің көзқарасымыз бойынша, «гимнастика» тек 

денені жаттықтыру үшін ғана емес, ол адамды «әдемілік заңы» бойынша, дене мүшелерін 

үйлесімділік пен көтеріңкілікке тәрбиелеудің, ал «музыка»-тар мағынасында біздің тек 

музыка жағдайында ғана біліміміз деп түсінбеуімізді, керісінше барлық музаға (көркем өнер 

мен ғылымның қамқоршы құдайы) қызмет көрсету деп түсіну керектігін меңзейтіндей. 

Олай болса, «Салауатты өмір салты» деп нені айтамыз? 
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«Салауаттылық», яғни «деннің саулығы»-Бүкіләлемдік денсаулықты сақтау 

ұйымының Жарғысында көрсетілгендей дененің, моральдық және әлеуметтік 

саулықтың,есендіктің толыққанды түрдегі жағдайы. «деннің саулығы» - адамның қоршаған 

ортаға байсалды, теңгерушілік қатынасын білдіретін дене мүшелерінің қалыпты жағдайы. 

«Өмір салты» адамның денелік, интеллектуальдық және еңбек әрекетін; тұрмыстық 

өзара қарым-қатынасын; дағдысын, орныққан мінез-құлық тәртібін, өмір сүру қарқынын; 

бірсарынды жұмысы, демалысы және қарым-қатынас ерекшелігін жатқызуға болады. Олай 

болса, «өмір салты»-деннің саулылығына нәтижелі ықпал ететін «салауатты өмір 

сүру»ұғымын білдіреді. 

Қазіргі ғылым «салауатты өмір салтын» 

- ең жақсы үйлесімді тәртіп; 

- иммунитетті және денені шынықтыру; 

- дұрыс тамақтану; 

- орнықты өмір сүру әдет;  

- зиянды әдеттің болмауы («ауру қалса да-әдет қалмайды»); 

- жоғары дәрігерлік белсенділік-деп түсіндіреді. Себебі XXI ғасырдың адамы-дені сау, 

рухы күшті, жан дүниесі таза адам болуы шарт. Сондықтан, оқушылардың  салауатты өмір 

сүруін қалыптастыру- мемлекеттің қамқорлығы. 

Деннің сау болуы-ол, яғни өмірді шексіз сүю, қуаныш сезіміне бөлену, өмірден ләззат 

алу, баланың жаңа жыл сыйлығын шыдамсыз тосқанындай, әрбір таңды, күнді асыға 

ризашылдық көңіл күймен тосу және кешкілік қам-көңілсіз, кіршіксіз тәтті ұйқыға кету, ең 

қажеттісі, өзіңді өзің сүю, құрметтеуден басталады.  

Ол үшін, оқушыларды алдына өмірлік маңызды мақсат қоя білуге тәрбиелеу қажет. 

Оған жету, ерінбей, шалдықпай үлкен еңбек етуді қажет етеді. Ондағы еңбек-деннің сау 

болуын қажет етеді.  

Философтардың айтуынша, бақытты адамдардың көңіл-күйі тек оларды қоршаған 

қандай да болмасын өмірге ғана байланысты болып келетіндігі, сонымен бірге сол өмір 

туралы адамның өз ойы қандай болатындығына да байланыстылығы. Осындай көзқарас 

баланың өзін-өзі дұрыс бағыттап, күш-жігерін реттеп отыруына көмектесуі мүмкін. 

Табиғат адам баласын бақытты және қуанышты өмір сүруге жаратса, ол оны 

тайсалмай және төзімділікпен қарсы ала білуге дағдылануы қажет. 

«Салауатты өмір салтына» 3 идея негіз бола алады: дене үйлесімділігі, жан тазалығы, 

ақыл-ойдың айқындылығы. Бұл үшеуі тәрбие жұмысының мақсатын анықтау мен оны 

ұйымдастырудың негізгі қазығы, діңгегі және баланың өзін-өзі тәрбиелеуінің жетекші 

бағыты болуы тиіс.  

Салауатты өмір салтын құруға қатысты дәрігерлердің берген кеңесі: 

1. Күн сәулесін пайдалану.  

- мүмкіндігіне орай күннің көзінде жиі болуға тырысыңыз. Денеңізді күнге жеңіл 

қыздыру үшін, оның сәулесімен шомылыңыз. Ол үшің, демалыс кезінде 2-3 апта мөлшерінде 

күннің көзінде болуды әдетке айналдырыңыз; 

- күннің жарығын пайдаланып өсірген бақша өсімдіктері және жеміс –жидектерімен 

көптеп қоректеніңіз. Әсіресе күннің көзінде өсетін хлорфиллді көптеп пайдаланыңыз. Ол 

үлкендер үшін де және балалар үшін де өте қажет тамақ болып есептелінеді;  

- үлкендердің және балалардың әрекетінде көбінесе күнді бейнелеу әдетке айналсын: 

сурет салу, бөлмені немесе интерьерді безендіру, қабырғаға сурет, картиналарды іздеу 

картиналарды ілу, өлең, тақпақ, ән тыңдау т.с.с; 

- серуен құру барысында күннің адам өміріне, құстарға өсімдіктер мен жан-

жануарларға, жалпы тіршілік болмысына тигізер өте маңызды қызметі туралы әңгіме құруды 

ұмытпаңыз. Одан кімде болмасын үлкен әсер алады; 

- балалармен қарым- қатынаста күнге қатысты сөздерді жиі қолдануға дағдыланыңыз. 

Мысалы, «Күнім менің», «Cен бүгін күн сәулесі секілді әдемісің немесе жарқырайсың»  т.с.с 

2. Таза ауамен демалу 
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- таза ауа, ең алдымен, ол адамның  организміне - оттек береді, суық ауа –оның 

денесін шынықтырады, соққан жылы әрі нәзік жел – қуаныш сезімін шашқандай болады. Сол 

үшін де таза ауада жиі болуға тырысу керек: серуен құру, жұмысқа баяу бару немесе одан 

жаяу қайту, сенбі-жексенбі күндері қала немесе ауыл сыртында демалу. Яғни, тәулігіне 24 

сағат таза ауада болуға немесе онымен демалуға тырысу қажет; 

- үйде терезенің ашық көзінде ұйықтауды, таза ауада дене шынықтыруды әдетке 

айналдыр; 

- киіміңіз денеңізге ауа өткізуді қамтамасыз етсің, ешбір жағдайда синтетикалық 

материалдан тігілген киімді кимеңіз! Әуе ваннасын қабылдауды ұмытпаңыз. 

- емді оттек коктейлін қабылдауды ұмытпаңыз; 

- тыныс алу жолдарын жаттықтыруды үнемі пайдаланып отырыңыз.  

- өзіңнің организміңді темекі түтінімен улама! Өзіңнің ортаңда темекінің адам өміріне 

зияны жайында белсенді үгіт насихат жүргізуді  ұмытпа. Ол сенің қоғам алдындағы 

борышың. 

3. Таза суды пайдалану  

- құрамында суы бар бақша өсімдіктерін, жеміс-жидектерін және шырын сөлін 

пайдалануды ұмытпа! Бұлақ, күмістелген, магниттелген, тазаланған суларды пайдалан. Оны 

15-30 минут шамасындай уақытта ас ішер алдында, шөлдеген жағдайда және полиэтилен 

бутылкасын пайдаланған сусын, шырынмен, сонымен  қатар сапасы төмен қызыл шараппен 

қосып ішкен дұрыс. 

- міндетті түрде денеңе суды пайдалан: күнделікті таңертеңгілік суық сумен шайыну, 

кешкілік ыстық сумен былау қабылдау, содан кейін таза әрі жұмсақ ормалмен денеңді  

ысқылау, денеге суды ақтарып, төгіп құю, табиғи ашық су суаттары мен көлдерде, өзендерде 

шомылуға әдеттен және суасты массаж алуды ұмытпа  

- су тақырыбына арналған сурет, өлең, тақпақ, әнді пайдаланып отыру жүйке 

тамырларының  шаршауын бәсеңдетуде және оған ем жасау үшін пайдаланудың  маңызы 

зор. 

4. Табиғи тамақтану 

- егерде М.Киммелдің сөзіне сүйенсек, дұрыс тамақтану –бұл ғылым және көркем 

өнер ашу, ыза қорқу, сенімсіздік, алаңдаушылық –тамақты қалыпты сіңірудің  бірден-бір 

жауы. Тамақ қабылдау барысында ұрсысу, дауыс көтеру, жүйкені шаршату, реніш білдіру 

т.с.с. денсаулықтың ең қауіпті жауы.  

5.  Ашығу.  

П.С.Брегг бойынша ашығудың мақсатына –адамның барлық организмін толық сауығу 

жағдайына жеткізуді, оның барлық қызметтерін жандандыру, жаңартуды көздейді. Себебі, 

ашығу процесінен кейін қан айналым жақсарады, өмір сүру ұзарады, тамақ жақсы 

қорытылады, ақыл-ой  күші қиындыққа төтеп беруге  шыңдалады. Яғни, ашығу –адамның 

ішкі жан тазалығына апаратын жол. 

6.  Дене жаттығулары.  

Ол көп жақты болып келеді. Бізге дене жаттығуларының емдік қасиеті бұрыннан 

мәлім және ол дәлелденген: Денеге, Жан-дүниеге, Ақыл-ойға кешенді ықпал етеді. 

Ж.Ж.Руссо жүру және қозғалыс ми мен ойдың жұмыс істеуіне ықпал етеді, -дейді.  

Салауатты өмір зиянды әдеттермен үйлеспейді. Алкоголь және басқадай 

маскүнемдікке әкелетін заттар, анаша, шылым шегу салауатты өмір салтын қалыптастыруға 

жан-жақты кедергі келтіреді. Зиянды әдеттер көптеген аурушаңдықтың қауіптілік факторы 

болып саналады және балалар мен жасөспірімдердің денсаулық жағдайына кері әсер етеді. 

Қазіргі кезде, жоғарғы сынып оқушыларына жүргізілген эпидемиологиялық 

тексерулер шылым шегу, шарап ішу, анаша пайдалану жастардың арасында кеңірек таралып 

бара жатқанын көрсетеді. Әсіресе маскүнемдік бірінші орынға шығады екен. 

Маскүнемдікке бейім келетін ең қиын кезең - жасөспірім кезеңі. Бұл кезеңде 

жасөспірімдер тіршілігінде бірқатар маңызды өзгерістер болып жатады. Біріншіден, 

организмнің психо-эндокриндік қайта құрылуы қалыптасады, екіншіден жаңа көзқарас, 



52 

 

қажеттіліктер қалыптаса бастайды. Психологиялық қайта құрылу дискамфорттық 

жағдайлардың пайда болуының себебінен қиын қалыптасады. Жасөспірімдердің мінез-құлқы 

тұрақсыздықпен, жылдам жәбірленгіш, өкпешілдікпен сипатталады. Осы кезеңде жолдастар 

тауып, топ құрып жүру қажеттілігі жоғары болады. Сонымен қатар, жасөспірімдер тобында 

өздерінің бағалайтын бағыт, пікірлері, демалыс уақыттарын өткізу, көптеген қиын 

жағдайларды шешу тәсілдері қалыптасады. Сондықтан бұл кезеңде топтармен бірге арақ-

шарапқа үйрену қауіпі артып, ата-аналары мен педагогтардың ескертпелері оның еркіндігіне, 

құқығына қарсылық көрсету сияқты қабылданып, көбінесе олардың мінез-құлқына кері әсер 

етуі мүмкін. Сондықтан, оларды бір жақты тыңдауға мәжбүр ету олардың қарсылығын 

туғызып, өз бетімен кетуіне әкеліп соғады. 

Шынайы өмірдің қиыншылығынан қашу да балаларды алкогольдік топтарға әкелуі 

мүмкін. Яғни, негізгі іс-әрекеттеріне (оқу-жұмыс) қанағаттанбау, істеген жұмыстардың 

нәтижесінің шықпауы т.с.с. Осындай жағдайлардан өте маңызды психологиялық механизм 

жасауға болады: тіршілік түйткілдері мазасыздандырып, күткен жетістіктеріне жете алмаған 

жасөспірімдер алкогольдік топтарға «ауысу арқылы қалыптасқан нормалар мен 

құндылықтарға өзінің қарсылығын көрсетеді. Сонымен қатар, ішімдікке қойылған қарсы 

талаптарды да бұзады. 

Зиянды әдеттердің алдын алудағы маңызды бағыт - жасөспірімнің жеке адам болып 

қалыптасуына, оның қажеттілігінің, сұраныстарының жоғарылауына, адамзат баласының 

қастерлейтін мәдени құндылықтарына көзқарасын, яғни жасөспірімнің рухани денсаулығын 

қалыптастыруға ерекше көңіл бөлінуі тиіс. 

Жасөспірімдер арасында алкогольге қарсы ағартушылық, тәрбиелік жұмыстар жүргізу 

- ішімдікке қарсы арнаулы профилактикалық тәсілге жатады. Мектептерде алкогольге қарсы 

тәрбие жүргізген кезде төмендегі принциптерді басшылыққа алған дұрыс: 

- Мектеп оқушыларын ерте жастан алкогольге қарсы тәрбиелеп, қалыптастыру. 

Алкогольге жеке көзқарас 9-10 жастың өзінде қалыптаса бастайтындықтан, ішімдікке қарсы 

тәрбиенің бастауыш сыныптардан басталғаны жөн; 

- Алкогольге қарсы тәрбие мен ағартушылық бір бағытта, бірізділікпен жүруі қажет; 

мұнда оқушының жас мөлшеріне сәйкес қарапайым мысалдан бастап, ішімдікке байланысты 

қоғамға да, өзіне де келтіретін зор кесапатты түсіндіру арқылы ішімдіктің зиянын ашып беру 

керек; 

- Ішімдікке қарсы жұмысты балалар арасында қойылған фазалар мен кезеңдерге 

сәйкес жоспарлау; 

- Ішімдікке қарсы жүргізілген жұмыстарда оқушылардың әр түрлі жас топтарының 

психикалық ерекшеліктерін ескеру; 

- Оқушыларды ішімдікке қарсы тәрбиелеп, қалыптастыру жұмыстары гигиеналық 

және әдет-ғұрыптық, эмоционалдық және мазмұндық аспекттерге сәйкес келуі тиіс; 

- Балаларды әлеуметтік-гигиеналық пайдалы белсенділігін жоғарылату, толыққұнды 

демалыстар ұйымдастыру; 

- Алкогольге қарсы жұмыстарды кешенді жүргізу. Педагогикалық ұжымдар мұндай 

жұмыстарды жанұялармен, маман дәрігерлермен, соның ішінде наркологтармен,  

Ішімдікке қарсы жұмыстың мазмұны мәнді, түсінікті, адамзат баласының 

қажеттіліктерін дұрыс қамтитын терең ұғымға негізделуі керек. Балалардың салауатты өмір 

салты көбінесе ата-аналарының тіршілігіне, өзі тәрбиеленіп отырған ортасына байланысты 

болып келеді. 

Балалар мен жасөспірімдердің салауатты өмір салтын қалыптастыруды, олардың 

белгілі жас-жыныс, ұжымдық ерекшеліктерін ескере отырып жүргізген тиімді. 

 

Бекітуге арналған сұрақтар 

1. «Салауатты өмір салты»  дегенді қалай түсінесіздер? 

2. «Салауатты өмір салтына» негіз болатын 3 идеяны атаңыздар. 

3. Салауатты өмір салтын құруға қатысты дәрігерлердің берген кеңесі  қандай? 
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Дәріс №11 Оқушылармен жүргізілетін кәсіптік бағдар беру жұмыстарының 

әдістемесі   

Жоспары: 

1. Кәсіптік бағдар беру жұмыстарының мәнді сипаттамасы 

2. Кәсіптік бағдар беру жұмыстарының формалары. 

3. 12 жылдық мектептегі кәсіптік бағдар беру жұмыстарының ерекшеліктері.  

Мақсаты:Кәсіптік бағдар беру жұмыстары, олардың формалары және   12 жылдық 

мектептегі кәсіптік бағдар беру жұмыстарының ерекшеліктері туралы білім жүйесін 

қалыптастыру.  

Глоссарий:  

Кәсіптік білім беру – бұл әртүрлі мамандықтар және сол мамандықтардың адамға қоятын 

талаптары жөнінде оқушыларды біліммен қаруландыру. Кәсіптік адаптация – бұл әртүрлі 

оқу орындарында оқитын және кәсіпорындарда жұмыс істейтін жастардың кәсіби еңбек ету 

жағдайына бейімделу жүйесі. 

Кәсіптік бағдар – білім алушының кәсіптік қызығушылықтарына, жеке қабілеттері мен 

психикалық-физиолгиялық ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және кәсіптік мүмкіндіктер 

саласында мамндық пен оқитын орнын еркін және саналы таңдау құқықтарын әске асыруына 

ақпараттар мен консультациялық көмек беру. 

Бейінді оқыту – білім алушылардың мүдделерін, бейімділігі мен қабілеттерін ескере 

отырып, оқытуды саралау және даралау процесі, білім беру процесін ұйымдастыру. 

Әдебиеттер: 

1. Әбенбаев С.Ш. Тәрбие теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. –Алматы: Дарын, 2004.  

2. Воронов В.В. Технология воспитания. – М.: «Школьная Пресса», 2000. 

3. Кукушин В.И. Теория и методика воспитания. – М.: Издательский центр «Академия», 

2002. 

4. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев М.Р. Педагогика. Оқу құралы. –Алматы,  2000.  

5. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники, М. 2005 

«ВАКО». 

6. Тәжібаева С.Ғ. Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі.Оқулық. –Алматы, 2013. 

7. СуминаТ.Г. Теория и методика воспитательной работы: курс лекций.Т.Г.Сумина 

Екатеринбург: Изд – во Рос.гос.проф. – пед. ун –та, 2010. 

 

Мектеп оқушыларын кәсіби бағдарлау – қиын педагогикалық мәселелердің бірі. 

К.Маркс «Белгілі бір мамандықта біздің қабілетімізге қатысты шатасу – өзіне өшпенділік 

туғызатын қателік» - деп жазды.  

Кәсіптік  бағдар  беру дегеніміз - педагогтардың, психологтардың, дәрігерлердің және 

басқа да қызметкерлердің қоғамның қажеттілігіне қарай әрбір оқушының қабілеттілігі мен 

бейімділігін ескере отырып, кәсіптік қызығуы мен қабілеттілігін қалыптастыруға және 

мамандық таңдауға көмектесуде, мақсатты істелетін жұмыс. 

Мектепте мұғалімдер ұжымы кәсіптік бағдар беру ісінде негізгі күштерді (мектеп, 

үйелмен, жұртшылық) біріктіру бағытында жұмыс істейді.   

Мектеп оқушыларға кәсіптік бағдар беру жұмысын ұйымдастырушы және 

үйлестіруші орталық.Мектепте кәсіптік бағдар беру жұмысын негізінен іске асыратын 

мұғалім, сынып жетекшісі, еңбек сабағының оқытушысы сыныптан және мектептен тыс 

тәрбие жұмысын ұйымдастырушы, яғни бүкіл педагогикалық ұжым. 

Мектептегі кәсіптік бағдар беру жұмысының негізгі міндеттері төмендегідей: 

- оқушыларды көпшілік мамандықтар туралы түсінікпен қаруландыру; 

- кәсіптік қызығуы мен бейімділігін, қабілеттілігін қалыптастыру және дамыту 

мақсатында оқушылардың дара ерекшеліктерін зерттеу; 

- мектеп бітірушілерге мамандық таңдауға көмектесу; 

- оқушыларды белгілі мамандықтың түрін меңгеруге бейімдеу. 
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Мұғалім оқушыларға терең білімді береді,оны кәсіптік бағдар беру жұмысымен 

байланыстырады, мамандықты таңдауда оларға көмектеседі, әрбір мектеп бітіруші 

оқушының тағдырына жауап береді, сынып жетекшілеріне, ата – аналарға көмек көрсетеді. 

Сынып жетекшісі сыныптағы барлық бағдар беру жұмысын басқарады. Оқушыларды белгілі 

мамандықты таңдауға даярлайды. 

Кәсіптік бағдар беру жүйесінің құрамды бөліктеріне (компоненттерге) кәсіптік ақыл-

кеңес,  кәсіптік ақпарат,  кәсіптік іріктеу, кәсіптік бейімделу. 

1. Кәсіптік ақпарат.  

Кәсіптік ақпарат — орта мектептегі кәсіптік бағдар берудің ең негізгі нысандарының 

бірі. Кәсіптік ақпарат арқылы оқушылар әр түрлі мамандықтардың маңызы мен мәні туралы 

түсініктер алады. Мамандық бойынша адамға қойылатын талаптармен таныстырылады. 

Мамандықтың ерекшелігі, оның қоғамда алатын орны туралы түсініктер беріледі. 

2. Кәсіптік ақыл-кеңес.  

Негізгі мақсаты — балалардың денсаулық, анатомиялық-физиологиялық және 

әлеуметтік психологиялық жағдайын талдау негізінде жоғары сынып оқушыларының 

назарына кәсіптік топтар мен мамандықтарды ұсыну. Кәсіптік ақыл-кеңес жұмысына ата-

аналар құрамынан, шефтік мекемелер мен өндіріс орындарынан қызметкер мамандар 

тартылады. Кей жағдайда кәсіптік ақыл-кеңес жұмысы өндіріс орындарында, кәсіптік 

техникалық училищелерде өндірістік оқу цехтарында, кәсіптік бағдар беру кабинеттерінде 

жүргізіледі 

4. Кәсіптік іріктеу.  

 Оқушының мамандықты меңгеруге жарамдылығын арнаулы әдістеме арқылы 

анықтауға бағытталған зерттеу процесі. Қоғамда кәсіптік іріктеу белгілі бір мамандықтың 

түріне зорлықпен жүргізілетін «бейімдеушілік» түрінде болса, кәсіптік іріктеудің 

(профотбор) негізіне оның гуманистік, тәрбиелік мәні, жастардың жаңа жағдайда жұмысқа 

«үйренуі» жатады. 

5. Кәсіптік бейімделу.  

Кәсіптік бейімделу (профадаптация) жұмыс орнында, тәжірибелік еңбек әрекетінде 

іске асады. Кәсіптік бейімделу дегеніміз — мамандыққа жаңа жағдайда бейімделу. Онда 

жастардың алғашқы әсерлері, олардың еңбек әрекетінің мақсатын саналы түсінуі мен сезінуі 

және мамандыққа қызығуын қанағаттандыруының мәні ерекше. Кәсіптік бейімделудің 

тиімділігі тек қана нақтылы еңбек нәтижелерінен көрінбейді, ол сонымен қатар өндіріс 

ұжымында, еңбекке жаңа араласқан жастармен жүргізілетін жүйелі жұмыстың нәтижесінде 

іске асады. 

Сынып жетекшісі кәсіптік бағдар беру жүйесінің компоненттеріне сүйеніп, оқу–

тәрбие жұмысы жоспарында негізгі бағыттарды белгілейді. Мысалы, кәсіптік ақпаратты 

ұйымдастыру, кәсіптік консультация беруге көмектесу, мектеп бітірушілерді жұмысқа 

орналастыру. т.б. 

Еңбек пәнінің мұғалімі-еңбек тәрбиесі, оқыту және кәсіптік бағдар  беру жұмысының 

негізгі тұлғасы. Ол оқушыларды еңбектің әр түрімен таныстырады. Еңбек сабақтарында 

алған білімдерін практикада қолдана білуге үйретеді, мамандықты таңдауға бағыт береді. 

Сыныптан және мектептен тыс тәрбие жұмысын ұйымдастырушының негізгі қызметі: 

біріншіден кәсіптік бағдар беру кабинетінде анықтамалық консультация материалдарын 

жинау; екіншіден әр түрлі сыныптарда кәсіптік бағдар беру әдісі және оқушыларға 

психологиялық- педагогикалық мінездеме дайындау жөнінде мұғалімдер және сынып 

жетекшілері үшін консультация ұйымдастыру; үшіншіден, мамандық жайында оқушылармен 

әңгімелесетін кәсіпорын өкілдерімен консультация өткізу; төртіншіден, бүкіл кәсіптік бағдар 

беру жұмысын жоспарлау, қорытынды жасау. 

Мектеп директоры мектептің барлық жұмысына жауап береді. Ол кәсіптік бағдар беру 

және кітапхана жұмысына басшылық жасап, көмектеседі. Жұмысты осылай ұйымдастыру 

жүйесі оқушылардың ынтасын көтереді, олардың әр түрлі іс-әрекеттеріне қабілетін 

дамытады, мамандықты саналылықпен таңдауға бағыттайды. Оқушылардың дүниетанымын 
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қалыптастыруда әр түрлі ғылыми-әйгілі библиографиялық әдебиеттер білімін байытады, ой-

өрісін кеңейтеді. 

Кәсіптік бағдар беру жұмысына әрбір ата - ана балаларына өздерінің 

мамандықтарымен таныстырудан бастауы керек. Мамандықты игеру үшін білімнің 

қажеттігін балаларына айтуы керек. Оларды өздері жұмыс істейтін кәсіпорындарындағы 

еңбектің мазмұны мен механизмдерімен, өндірістің принципімен және технологиялық 

процестерімен таныстырады. Тәрбие жұмысының мұндай түрлері ата- аналардың еңбек іс-

әрекеттеріне балалардың ынтасын көтереді. 

Үйелменде әр түрлі мамандыққа байланысты кинофильмдерді, теледидарды көру де 

балалардың кәсіби ынтасын дамытады, оларды ойландырады.  

Үйелмен кәсіптік бағдар беру жұмысын жақсартуда маңызды роль атқарады. Алайда, 

бұл жұмысты шүбәсіз ұйымдастыру үшін үйелменнің ең басты одақтасы- мектеп. Ол 

үйелменге үнемі көмектесіп, басшылық жасап отырады. Сондықтан кәсіптік бағдар беру 

тиімділігін арттыру үйелменнің, мектептің бірауыздығына және олардың оқушыларға 

қоятын талаптарының бірыңғайлығына байланысты. 

Е.А.Климов мамандық таңдауды сегіз бұрыш қабырғаларына немесе бұрышына 

сәйкес келетін сегіз жағын ұсынады.Әрбір қабырға оқушыға өзін -  өзі анықтауға көмектесе 

алады. 

1. Жеке кәсіби жоспарлар (ЖКЖ). Мұнда оқушы таңдаған мамандық жөнінде. 

2. Е.А. Климов ұсынғандай, кәсіби таңдауда ата  - аналардың пікірі, яғни үлкендердің 

ұстанған бағыты  (ҮБ). Ата  - аналар өздерінің балаларын жақсы біледі, сондықтан олардың 

пікірі де ескерілуі тиіс. Алайда кей жағдайда ата  - аналардың пікіріне де сыни көзқараспен 

қарау керек. 

3. Мұғалімдердің пікірі (МП). Кәсіби мұғалім білікті кеңес беруі мүмкін. Өйткені ол 

оқушыға, оның іс – әрекетіне және өз құрбыларымен жасаған қарым – қатынасына бақылау 

жасайды. 

4. Жасөспірімдерде өзі таңдаған мамандық туралы ақпараттың болуы. Мұнда оқушы 

өзі таңдаған мамандық пен еңбек шарттары жөнінде қаншалықты білетіні жөнінде. 

5. Оқушылардың бейімділігі (ОБ). Ол ең бірінші мамандықтар әлемінде оқушылар 

бағдарлама алу үшін көмек көрсету мақсатында айқындалады. Ұнатып отырған іс – әрекеттің 

жағымды және жағымсыз жақтары жөнінде болған әңгіме ғана қызықты өтеді. 

6. Оқушылардың қабілеттілігі.(ОҚ). Олар болашақ кәсіби іс  - әрекеттің 

табыстылығының алғы шарттары ретінде міндетті түрде ескерілуі тиіс. 

7. Талаптану деңгейі(ТД). Бұл оқушының мүмкіндіктері мен талабының сәйкестігі. 

Оқушының білімінің, интеллектуалдық  дамуының және қабілеттерінің деңгейі таңдалған 

мамандықтың қиындығына сәйкес болу керек. Талаптану деңгейі жоғары да төмен де болуы 

мүмкін. 

8. Мамандық таңдаудағы жолдастарының пікірі (ЖП). Бұның екі жағы бар. 

Біріншіден, тұлғаның белгілі бір жақтары мен қабілеттерін дамыту жөніндегі баланың 

құрбысының пікірі жеке оқушының мамандығын таңдауда ескерілуі мүмкін. Екіншіден, бір – 

бірінен бөлінгілері келмей қандай да бір оқуға «компаниямен» түсу мақсатын қою сияқты 

қателіктер жіберілмеуі керек. 

Кәсіби бағдарлану технологиясын құру оқу – тәрбие үрдісін технологияландыру, оқу 

– тәрбие үрдісін жаңа сапалық деңгейге көтеруге мүмкіндік беретін, педагогикалық үрдістің 

заңдылықтарын терең зерделеумен қатар жүретін педагогика ғылымы мен тәжірибесіндегі 

заңды құбылыс екендігін көрсетеді.     
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1 – кесте 

12 жылдық жалпы орта білім берудің құрылымдық моделі. 

 

Сатылар Негізгі бағдары 

I саты:  

Жалпы орта 

білім беру  

1-4 сыныптар  

Оқытуды  

бастау жасы - 

6 жастан  

Оқытудың 

ұзақтығы - 4 

жыл 

Оқушының өзін-өзі таныту мүмкіндігі мен қоршаған ортасының 

шынайлылығы туралы білімді игерудегі даралығын ашу, оқуға талабын 

және білігін қалыптастыру, яғни оқытудың келесі сатыларына қажетті 

танымдық қызығушылықтарын арттыру, кіші жастағы оқушыларда 

біртұтас оқу әрекетін қалыптастыруға ықпал ету.  Баланың тұлғалық 

қалыптасуын, оның қабілеттерінің тұтастай дамуын қамтамасыз ету. 

Бастауыш мектепте қажетті біліктер мен дағдыларды игеруге, оқу, жазу, 

санау, шығармашылықпен ойлау элементтерінің, жеке гигиенасы мен 

денсаулығын сақтау негіздерінің болуына ықпал ететін оқу әрекетін 

ұйымдастыру. 

II саты: 

Жалпы орта 

білім беру  

5-10 

сыныптар 

Оқыту 

ұзақтығы - 6 

жыл 

Негізгі жалпы білім алуға жағдай жасау, адамдар арасындағы және 

этносаралық қатынастар мәдениетін, тұлғаның біртұтас көзқарасын, 

өзін-өзі анықтауын қалыптастыру, тұлғаның өзін-өзі ұйымдастыру 

тетіктерін, кәсіби және танымдық ой-пікірінің туындауына, теориялық 

ойлау тәсілдері мен ғылыми таным әдістерін игеруіне ықпал ететін оқу 

әрекетін ұйымдастыру.  Негізгі мектеп оқытуды бейінді мектепте немесе 

кәсіптік бастауыш және орта білім беру ұйымдарында жалғастырудың 

базасы болып табылады.  Бұл сатының ерекшелігі оқушының мектептегі 

үшінші  сатыдағы бейіндік оқытуға саналы таңдау жасауға бағдар 

көрсететін бейіналды дайындықтың жүргізілуі болып есептеледі.  

III саты: 

Жалпы орта 

білім беру 

11-12 

сыныптар 

Оқыту 

ұзақтығы – 2 

жыл 

Жалпы орта білім берудің соңғы кезеңі болып табылатын, оқытудың 

саралануы мен даралануына, оқушылардың білімін жалғастыруға 

қатысты жеке және өмірлік өзін-өзі танытуына ықпал ететін талабымен, 

қызығушылық ниетімен сәйкес әлеуметтендіруге бағдарланған бейіндік 

оқытуды іске асыруға жағдай жасау. 

Бейіндік (профильдік) оқыту жаратылыстану-математикалық, 

әлеуметтік-гуманитарлық және технологиялық бағыттар бойынша 

жүзеге асырылады.  

Бейіндеу нысандары мектептің педагогикалық әлеуетін, білімдік 

инфрақұрылымының мүмкіндігін, облыстың, қаланың, ауданның 

сұранысын ескере отырып анықталуы тиіс.  Бейіндік оқытуды іске асыру 

жалпы білім беретін мектептерде, гимназияларда, лицейлерде, дарынды 

балаларға арналған мамандандырылған мектептерде, мүмкіндіктері 

шектеулі балаларға арналған арнайы мектептерде жүзеге асырылады. 

 

Қазақстан қоғамының қазіргі геосаяси, экономикалық және әлеуметтік жағдайы, 

әлемдік білім кеңістігіне кірігуі Қазақстан Республикасының жалпы орта білім жүйесін 

жаңғыртуды, атап айтканда, орта білім мазмұны мен құрылымын, мақсаттарын қайта 

қарауды және оқыту мерзімін кеңейтуді талап етеді. 

Қазіргі кезеңде 12 жылдық мектепке есептелген белгілі бір халықаралық білім беру 

стандарты қалыптасты. 

    Қазақстанның 12 жылдық білім беруге көшуі білім берудің жаңа ұлттық моделін 

жобалаудың стратегиялык міндеттерін табысты шешуге мүмкіндік береді.  

Қазақстан Республикасындағы 12 жылдық жалпы орта білім беру Тұжырымдамасы – жалпы 

орта білім беру жүйесінің мақсаты, міндеттері, ұйымдастыру ұстанымдары мен бағыттары 

бейнеленетін негізгі құжат болып табылады. 
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Бұл Тұжырымдама Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына; «Казақстан 

Республикасың 2020 жылға дейін дамытудың стратегиялық жоспарына»; Қазақстан 

Республикасында білім беруді 2020 жылға дейін дамытудың мемлекеттік бағдарламасына; 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Казакстан экономикалық, 

әлеуметтік, саяси жаңғырудың қаркынды жолында» атты жолдауына, Болоньдегі Еуропа 

елдері білім министрлерінің кеңесіне, ЮНЕСКО-ның үздіксіз білім беру туралы 

ұсыныстарына сәйкес әзірленді. Жоғары динамикалы, жаһандану дәуірінде өмір сүру 

үрдісін, ойлау мен қарым-қатынасты түбегейлі өзгертетін байланыс құралының қарқынды 

дамуы, сондай-ақ адамның интеллектісіне, әлаукаттылығына, оның икемділігіне, 

жасампаздык іс-әрекетіне қол жеткізетін тәсілдер қоғамның негізгі капиталы бола бастады. 

Қазақстан қоғамындағы мұндай жағдайда өзекті мәселелердің бірі — өзгермелі әлеуметтік 

және экономикалық жағдайда өмір сүруге дайын ғана емес, айналасындағы шынайы өмірге 

белсенді қатынасын байқатып, оны жақсартуға ықпал ете алатын, бәсекеге қабілетті жеке 

тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Осыған байланысты жеке тұлғаға қойылатын 

мынадай талаптар алдыңғы орынға шығады: креативтілік, белсенділік, әлеуметтілік 

жауапкершілік, ой-өрісінің кеңдігі, жоғары кәсіби деңгейлі сауаттылык, танымдық әрекетке 

қызығушылығының басымдығы. Мектеп бітірушінің әлеуметтік және қоғамдық өмірдегі 

тұрақты өзгерістерді ескере отырып, қоғам өміріне еркін енуіне дайындығын камтамасыз 

ететін жалпы орта білімді дамытудың қарқынын арттыру кажеттілігін әлемдік тәжірибе 

көрсетіп отыр. 

 

Бекітуге арналған сұрақтар 

1. Кәсіптік бағдар беру жұмыстарының тәрбиелік сипаты неде? 

2. Кәсіптік бағдар беру жүйесінің құрамды бөліктерін атаңыздар. 

3. 12 жылдық мектептегі кәсіптік бағдар беру жұмыстарының ерекшеліктері қандай? 

 

 

Дәріс №12 Оқушылардың ата-аналарымен педагогикалық әрекеттестік технологиясы 

Жоспары: 

1. Отбасы – сынып оқушыларын тәрбиелеу және дамыту ортасын құраушы 

2. Мектеп пен сыныптың оқушы отбасымен өзара әрекеттестігі  

3. Оқушылардың ата -  аналарымен ынтымақтастықта болу формалары 

Мақсаты: Отбасы туралы түсініктерін кеңейте отырып, отбасымен байланыс 

орнатудың формалары мен әдіс – тәсілдерін меңгерту. 
 

Глоссарий:  

Отбасындағы тәрбие – қажетті нәтижеге жету мақсатындағы ата – аналар және отбасының 

басқа да мүшелерінің балаларға әсер етуінің  жалпы аталуы.  

Өзін-өзі бағалау - өзін-өзі білу арқылы өзіне баға беретін өзіндік сананың құрамдас бөлігі.  

Өзін-өзі тәрбиелеу - саналы түрде қойылған мақсатқа сәйкес адамның тұлға ретінде 

қалыптасуы.  

Тәртіптілік – адамдардың қоғамдық ортада белгілі бір тәртіп жүйесін сақтауын және 

олардың игеруге міндетті нормаларды (құқықтық, моральдық, саяси–этностық) берік 

сақтауын талап ететін жүйе. 

Ата–аналар жиналысы – класс жетекшісінің ата–аналармен жұмысының негізгі формасы. 

 

Әдебиеттер: 

1. Әбенбаев С.Ш. Тәрбие теориясы мен әдістемесі: Оқу құралы. -Алматы: Дарын, 2004. 

2. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика: Оқу құралы.  – Алматы, 2004. 

3. Губашева С., Отарбай А. Тәрбие жұмысының әдістемесі. Оқулық. – Астана, 2011. 

4. Набуова Р. Тәрбие жұмысының әдістемесі: Оқу құралы. .- Алматы, 2015. 

5. Сластенин В.А. Методика воспитательной работы. – учебное пособие, Москва,2008.  
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6. Сергеева В.П. Технология деятельности классного руководителя в воспитательной 

системе школы.  – М.: Изд.: Перспектива, 2008. 

 

        Отбасы баланың тұлғалық негізі қаланатын өмір сүру  және даму ортасы. Отбасы 

баланың жас кезеңінде шешуші рол атқарады: 

- баланың физикалық және эмоционалдық дамуын ретке келтіру; 

- баланың  жыныстық дамуына психологиялық ықпал ету; 

- баланың ақыл - ойының дамуына ықпал ету; 

- баланы әлеуметтік нормалармен таныстыру; 

- құндылық  - бағдарды қалыптастыру; 

- әлеуметтік қорғау. 

Осы қызметтердің жүзеге асырылуына отбасы мүшелерінің әртүрлі ұрпақтарына тән 

отбасылық қарым - қатынастың климат, отбасылық өмірдің реті (отбасындағы бір – біріне 

деген талаптарының деңгейі), іс -  әрекет мазмұны да мүмкіндік жасайды. 

Қазіргі таңда бала психикасына жағымсыз әсер ететін көптеген отбасының 

материалдық деңгейінің төмендеуі, толымсыз немесе бір ғана баласы бар отбасылардың  

көбеюі көрініс беріп отыр. Соған байланысты қазіргі қиын жағдайда отбасына мектеп 

тарапынан көмек талап етіледі. Тек педагогтар мен ата –аналар бірлесіп жұмыстар 

жүргізгенде ғана оқушы тұлғасын дамыту мәселелерін табысты шешуге болады.   

Отбасы – тұтас қоғамдық организмнің бөлігі, әлеуметтік тәрбие беретін ұжым. 

Отбасы тәрбиесінің мазмұны демократиялық қоғамның басты мақсатымен  анықталады, яғни 

жан – жақты және үйлесімді дамыған тұлғаны тәрбиелеу. Оның құрамдас компоненттері – 

денелік, адамгершілік, ақыл – ой, эстетикалық және еңбек тәрбиесі. 

В.А.Сухомлинский оқушылардың ата – аналарымен жұмыс істеудің маңызына ерекше 

назар аударып: «Тек ата – аналармен бірге, жалпы күш-жігерді біріктіру арқасында 

мұғалімдер балаларға үлкен адамдық бақытты беруі мүмкін», дейді.  

Отбасымен байланыс орнатудың бірқатар психологиялық – педагогикалық 

ерекшеліктері бар. 

Бірінші ереже: Мектеп пен сынып жетекшісінің отбасымен және жұртшылықпен 

жүргізетін жұмысының негізі ата  - аналардың беделін көтеру және нығайтуға бағытталуы 

тиіс. Сынып жетекшісінің ақыл үйретушілік, көсемдік сөз саптауы өкпе, реніш, 

ыңғайсыздыққа негіз болады. «Міндетті», «Қажетті» деген үзілді - кесілді сөздерден соң ата - 

ананың ақыл кеңес сұрауға деген ынтасы жоғалады. Ата - аналардың көпшілігі өз 

міндеттерін жақсы түсінеді, бірақ тәрбие практикасында өз білгенін көңілдегідей қолдана 

алмауы мүмкін. Сондықтан оларға не істеу керек екендігімен бірге қалай істеу керектілігін 

білу де маңызды. Осындай жағдайда бала тәрбиесін қадағалау, тәжірибе алмасу,ақыл кеңес, 

бірлесе шешім қабылдау сияқты екі жақты да қанағаттандыратын формаға ауысады. Мұғалім 

мен ата - ананың арасындағы бірден - бір дұрыс норма - ол бірін  - бірі құрметтеу. Сынып 

жетекшісі жұмыс әдістері мен түрлерін таңдағанда баланың көз алдында ата - аналардың 

беделін көтеру және нығайтуды басшылыққа алуы тиіс. 

Екінші ереже. Ата-ананың тәрбиелік мүмкіндіктеріне сенім арту, олардың 

педагогикалық мәдениетінің деңгейін көтеру тәрбиелік белсенділігін арттыру. 

Үшінші ереже. Отбасының өміріне орынсыз араласуға жол бермейтін педагогикалық 

әдеп. Жақсы сынып жетекшісі отбасы үшін бөтен емес, қайта ата  - аналар одан көмек күтіп 

сеніп, сыр айтады, ақылдасады.Ол отбасы  туралы барлық білімін ата -  аналардың тәрбие 

ісіне көмектесуге, ізгі ниетті орнықтыруға жұмсауы керек. 

Төртінші ереже. Тәрбие мәселелерін шешуге өмірге құштар, көтеріңкі көңіл - күйді 

басшылыққа алу, жеке тұлғаның табысты дамуына бағыт ұстау, баланың жағымды 

қасиеттеріне, отбасы тәрбиесінің күшті жақтарына сүйену. 

Оқушы отбасымен байланыс орнату мұғалімнің ең басты міндеті.  Ондағы мақсат: 

отбасының, оның мүшелерінің өзара қарым- қатынасы мәдениет деңгейін, отбасының жеке 
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басқа ықпалын, ата-ананың педагогикалық білім дәрежесінің жай - күйін анықтап, кеңес 

беріп, оларды бала тәрбиесіне ортақтастыруды көздейді.   

Ата- аналармен жүргізілетін жұмыстағы сынып жетекшісінің негізгі міндеттері: 

1. Ата  - аналармен тұрақты байланыс орнату. Ондағы мақсат: отбасының, оның 

мүшелерінің өзара қарым - қатынасы мәдениет деңгейін, отбасының жеке басқа 

ықпалын, ата -  ананың педагогикалық білім дәрежесінің жай - күйін анықтап, 

кеңес беріп, оларды бала тәрбиесіне ортақтастыруды көздейді. 

2. Отбасы мен мектептің балаға қоятын талаптарының бірлігін қамтамасыз 

ету.Ондағы мақсат: өмір сүріп отырған қоғамға сай белгілі - бір мінез  - құлық 

нормаларын балаға үйрету, жаттықтырудың жүйелілігін, тұрақтылығын 

қамтамасыз ету. Пән мұғалімдері мен ата -  аналарды ортақ іске ұйымдастыру. 

3. Ата-аналар ұжымын құру. Ата-аналар комитетін, оның жұмыс жоспарын жасау, 

оларды мектептегі қоғамдық жұмысқа қатыстыру, атқарылатын істерге талдау 

жасап отыру т.б.  жұмыстарды міндеттейді. 

4. Ата-аналардың педагогикалық білім дәрежесі мен мәдениетін үнемі арттырып 

отыру (баспасөз бетерінде, радио, көгілдір экран арқылы,  педагогикалық білімдер 

жетілдіру университеттерінде, лекторияларда, семинарлардла, ғылыми 

практикалық конференцияларда,  ата-аналар жиналыстарында педагогикалық 

білімді насихаттау). 

Ата-аналармен атқаратын жұмыстарында сынып жетекшісінің қызметі: 

1. Ата-аналарды сыныптағы оқу - тәрбие процесінің мазмұнымен және әдістемесімен 

таныстыру. Сынып жетекшісі ата-аналар жиналысының бірінші отырысында осы мәселеге 

қатысты өзінің ұстанымы мен педагогикалық көзқарасын баяндайды. Тәрбие жоспарымен 

таныстырады. Ата-аналармен бірлесіп оны жүзеге асырудың жолдарын қарастырады.Осы 

отырысқа сол сыныпқа сабақ беретін пән мұғалімдері шақырылады. Олар өздері жүргізетін 

пәндердің ерекшеліктері, мазмұны мен әдістемесі және оқушылардың үй тапсырмасын 

орындау жұмыстарына қатысты мәселелермен ата - аналарды таныстырады. 

2. Ата-аналармен педагогикалық - психологиялық ағарту жұмыстарын ұйымдастыру. 

3. Ата-аналарды балалармен бірге әрекетке қатыстыру. 

- сабақтан тыс әр түрлі тәрбиелік шараларға қатыстыру (мәдени жорық, саяхат, кеш, 

спорттық жарыстар, т.с.с.) 

- жалпы мектеп көлемінде өткізілетін дәстүрлі шараларға қатыстыру (мектеп 

бітірушілермен кездесу, соңғы қоңырау, жаңа жыл шыршасы, халықаралық әйелдер 

мейрамы, наурыз т.б. 

- балалардың сабақтарына, олимпиада, кештерге, апталықтарға, ата - аналардың ашық 

есік күніне т.с.с. 

- мектептің кәсіптік бағдар беру жұмыстарына қатысу (еңбек адамдарымен кездесу, 

өндіріске саяхат, кәсіби бағдар бөлмесін жабдықтау жұмыстары); 

- өздерінің мамандықтарына сай факультативтік және үйірме жұмыстарын 

ұйымдастыру.  

- мектептің және сыныптың жөндеу жұмыстарына, ауланы көгалдандыруға қатысу, 

кітапхана қорын молайтуға, көрмелер ұйымдастыруға, матералдық көмек беруге т.с.с. 

4. Отбасы тәрбиесіне қатысты ата  - аналарға педагогикалық – психологиялық кеңес 

беру. 

5. Ата-аналар белсенділерімен жұмыс және ата-аналардың  әртүрлі қоғамдық 

ұйымдармен, жұртшылықпен өзара әрекеттесуі. 

Сынып жетекшісінің ата  - аналармен жүргізетін жұмысының формалары мен әдістері 

Сынып жетекшілерінің, мұғалімдердің, ата-аналармен жеке кездесуі мектеп өміріне 

дәстүрге айналған. Оқушылардың отбасына бару, ата-аналарды мектепке шақыру арқылы 

сынып жетекшілері олармен  кездеседі. Ата-аналармен әңгімелесудің барысында баланың 

мінез-құлқы, ынтасы мен қабілеті, қызығушылығы мен бейімділігі, отбасы мүшелерімен, 

жолдастырымен қарым-қатынас жайлы түсінік алады. 
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Ата-аналарды мектепке шақырып сөйлесудің де маңызы өте зор. 

Ата-аналар жиналысы мектеп бойынша жылына екі рет, сыныптар бойынша төрт рет 

өткізіледі. Жиналысты дұрыс ұйымдастырып өткізуге ата–аналар комитеті мен ата-аналар-

белсенділері және мектеп басшылары сынып жетекшілерімен бірдей жауап береді. Ата-

аналар жиналыстарында оқу-тәрбие жұмысы қаралады, оның сапасын жақсартудың негізгі 

жолдары белгіленеді. Кейбір ата-аналар отбасылық тәрбие жайлы есеп береді. Жиналыстарда 

сынып жетекшілері ата-аналарды сынып ұжымының оқу-тәрбие жоспарымен, ал мектеп 

басшылары оқушылар және ата- аналар комитетінің іс-жоспарларымен таныстырады.  

Педагогикалық білімдер университеті – ата  - аналарға педагогикалық, психологиялық 

білім берудің формасы. Ол ата-аналардың педагогикалық мәдениет негіздерімен, жас 

ерекшеліктеріне байланысты тәрбие мәселелерімен танысуға, мектеп, қоғамдық орындармен 

байланыс орнатуға, тәрбие жұмысында бірлесе әрекет етуге үйретеді. Университет 

бағдарламасын педагог құрастырады. Университеттегі сабақты ұйымдастыру формасы 

әртүрлі баяндама, әңгіме, конференция т.б. 

Баяндама – тәрбиенің кейбір мәселелерінің негізін анықтауға арналған педагогикалық, 

технологиялық білім беру формасы. Баяндамадағы басты мақсат – тәрбие құбылыстарына, 

жағдаяттарға ғылыми талдау. 

Практикум – балаларды тәрбиелеу, педагогикалық жағдаятты тиімді шешу бойынша 

ата-аналарда  педагогикалық біліктердің қалыптасу формасы, ата – ана тәрбиешінің 

педагогикалық ойлауын жаттықтыру. Педагогикалық практикум барысында мұғалім қандай 

да болмасын жағдаяттағы өзінің ұстанған бағытын түсіндіреді. 

Ашық сабақтар. Ата - аналарды пәннің жаңа бағдарламаларымен, мұғалім талабымен 

таныстыру үшін ұйымдастырылады. Ата -  аналарға тоқсанына 1-2 рет ашық сабақтарға 

қатысуға мүмкіндік берілуі керек. Бұл ата -  аналардың бүгінгі мектептегі оқу  іс –әрекетінің 

бүкіл қиындықтарын және өзіндік ерекшеліктерін білмеуінен туындайтын қарама   - 

қайшылықтан құтылуға мүмкіндік береді.  

Ашық есік күндері немесе ата – аналар күні үлкен дайындықты талап етеді. Әдетте 

оны тоқсанның басында, немесе каникул күндерінде өткізген тиімді. Бұл күнге мектеп 

арнайы тақырыпқа сай безендіріледі, кезекшілік ұйымдастырылып, мерекелік бағдарлама 

түзеледі. Мәжіліс залында  1 -  11 сынып оқушыларының концерті ұйымдастырылады. 

Бастауыш сынып оқушылары кәдесыйлар дайындап ата  -аналарға тарту етеді. 

Педагогикалық пікірталас педагогикалық мәдениетті көтерудің ең қызықты формасы. 

Пікірталастың маңызды ерекшелігі, қойылған мәселені талқылауға, барлығының қатысуына 

мүмкіндік береді. Пікірталастың табыстылығы оның әзірлік деңгейіне байланысты. 

Пікірталастың маңызды бөлімі – талқы. Пікірталастың негізгі принципі кез келген 

пікірталасқа қатысушының көзқарасын сыйлау. 

Ата -  аналармен өткізілетін конференциялар. Белгілі бір тақырыпқа орай ата -  

аналардың және мұғалімдердің дайындалуымен   өткізіледі. 

Тақырыбы «Балаларды еңбекке тәрбиелеу», «Жақсылыққа апарар ең төте жол  - 

имандылық арқылы» т.б. 

Педагогикалық консультация – дербес жұмыстың кең тараған түрі. Консультацияның 

негізі  - ата аналардың сұрақтарына жауап беру. Педагогикалық – психологиялық тұрғыдан 

алып қарағанда консультация ата – ананың бастамасына мұғалімнің қалауы,     отбасына 

көмек көрсетуге дайын болу, ата-аналарды мазалаған сұрақтарға нақты ақыл кеңес 

сипатында болуы тиіс. 

Рөлдік ойындар – қатысушылардың педагогикалық біліктерінің қалыптасу деңгейін 

зерделеу бойынша ұжымдық шығармашылықты іс -  әрекет формасы. 

Рөлдік ойындарға мынадай тақырыптарды келтіруге болады: «Бала мектептен келді», 

«Отбасылық кеңес» және т.б. 

Отбасыларына бару – сынып жетекшісінің  ата -  анамен жеке жұмыс жүргізуінің 

тиімді формасы. Отбасына барғанда сынып жетекшісі оқушының өмір сүру жағдайымен 

танысады.Ата  - аналармен баланың мінезі, қызығушылығы, бейімділігі, ата – анаға және 
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мектепке деген қарым  - қатынасы жөнінде әңгімелеседі, оларды балаларының жетістіктері 

жөнінде хабардар етеді, үй тапсырмасын орындауды ұйымдастыру бойынша кеңестер береді 

және т.б. 

Ата - аналармен хат алмасу – ата -  аналарға  олардың балаларының  жетістіктері 

туралы жазбаша ақпарат беру формасы. Бұл жағдайда ата -  аналарды алда бірігіп 

атқарылатын іс – әрекеттерге тартуға, мерекелерімен құттықтауға және оларға бала тәрбиесі 

бойынша ақыл  -  кеңестер беруге болады. Мұндай хат алысудың басты шарты  - көңілді де 

жақсы қарым -  қатынас жасау.  

Сынып жетекшісінің ата - аналармен жұмысы оларды оқу - тәрбие үрдісіне тарту. 

Олар  әртүрлі үйірмелерді, спорттық секцияларды ұйымдастыру, клубтардың 

жиналыстарына қатысу. 

Ата-аналар мектепке әлеуметтік тапсырыс берушілер, сондықтан олар өзін  - өзі 

басқару органдарын құра алады және мектептің кейбір мәселелерін өз беттерінше шеше 

алады. Олар мектептік ата - аналар жиналысы, конференциялар, ата - аналар  комитеті және 

оның комиссиясы, секциялар және де басқа да жұмысшы органдар болуы мүмкін. Сонымен 

бірге ата - аналар мектеп кеңесінің толық құқылы мүшесі бола алады. Сынып жетекшісінің 

барынша белсенді ата - аналардан құрылған топпен жұмыс жүргізу формаларының бірі – 

сыныптық ата - аналар комитеті. Ата  - аналар комитеті мектептің ата  - аналар комитетінің 

ережесі негізінде жұмыс істейді. Ол сынып жетекшісінің жетекшілігімен педагогикалық 

білім беру, ата - аналармен тығыз байланыс жасау, сынып балаларына тәрбиелік көмек 

көрсету бойынша біріккен жұмыстар жүргізеді, мектеп пен отбасының ынтымақтастығы 

негізінде атқарылған жұмыстарды талдап, бағалап және қорытындылайды.  

Белсенді ата-аналар, сынып жетекшісінің көмекшілері ата - аналар кеңесіне кіреді. 

Бұл тәрбиелеу мәселелерін шешу үшін мектеп пен отбасының күшін біріктіретін барлық ата - 

аналармен жүргізілетін жұмыстарды үйлестіретін штаб. 

 

Бекітуге арналған сұрақтар 

1.  Отбасының бала тәрбиесіндегі рөлі қандай? 

2. Отбасымен байланыс орнатудың психологиялық – педагогикалық  

ерекшеліктерін сипаттаңыздар? 

3. Сынып жетекшісінің ата – аналармен атқаратын жұмыстарының мазмұны мен міндеттері 

не? 

 

Дәріс №13 Балалар мен жастардың ынтасын дамытудағы тәрбие жұмыстары 

Жоспары: 

1.   Балалар бірлестігі –  тәрбиелеу мен әлеуметтендіру институты 

2.   Балалардың қоғамдық бірлестігінің типтері 

3.    Мектептің  тәрбие жүйесінде балалардың қоғамдық құрылымы  

Мақсаты: Балалардың қоғамдық бірлестігінің пайда болуы, оның түрлері, бағыттары 

мен  басты мақсаттарын ұғындыру. 

Глоссарий:  

Сенім – адамның ерік – жігерін, оның бір – біріне қарым –қатынасының қандай екенін 

дәлелдейтін ұғым.  

Балалардың қоғамдық бірлестігігі  - ең алдымен ұйымдастырушы, өзін – өзі  

басқарушы, балалардың сұранысын, қажеттілігін, мұқтаждарын бейнелейтін белгілі бір 

мақсатқа жету үшін қатысушылардың көтерген бастамалары мен қалаулары бойынша 

құрылған қауымдастық. 

 

Әдебиеттер: 

1. Әбенбаев С.Ш Тәрбие теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. –Алматы: Дарын, 2004. 

2. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. Оқу құралы. –Алматы, 2000.      

3. Сластенин В.А. Методика воспитательной работы. Учебное пособие. – Москва, 2008.     
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4. СуминаТ.Г. Теория и методика воспитательной работы: курс лекций.Т.Г.Сумина  

    Екатеринбург: Изд – во Рос.гос.проф. – пед. ун –та, 2010. 

5. Тәжібаева С.Ғ.  Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі. Оқулық. –Алматы, 2013. 

6.  Худякова Н.Л. Теория и методика воспитания: учеб. пособие Н.Л.Худякова Челябинск: 

Изд – во Челяб. гос. ун – та, 2009. 

 

Жеке адам қоғамнан тыс өмір сүрмейді. Себебі, оның жан дүниесі тек айналасымен 

қарым–қатынас жасау үстінде, тәлім – тәрбие, оқу  - іздену арқылы әр кез белгілі бір 

мазмұнға ие болып отырады.Сондықтан да, оның айналысатын іс–әрекетіне қоса, бүкіл 

тыныс тіршілігіне, ұстанған бағытына себеп болатын түрткілер көп. Солардың бастылары: 

қызығушылығы, танымы мен сенімі, мұраты мен талғамы, мақсаты мен мүддесі. Адам 

баласына ой салатын осындай әртүрлі ұғымдар санаға ұяласа ғана сенім пайда болады. 

Адамның бір -  біріне сенімі жоғалса, тіршілігінің де мәні болмайды. Сенім адамға бірден 

келмейді, ол өмір көріністерін топшылау, салыстыру, тәрбие жинақтау арқылы екінші жаққа 

өз тағдырын тапсырады. 

Сенім – адамның ерік – жігерін, оның бір – біріне қарым –қатынасының қандай екенін 

дәлелдейтін ұғым. Ендеше, баланың берік сенімі болмаса, онда бір – біріне ынтымағы да 

жойылады. Сенімсіздік болған жерде топ ыдырайды, іс–әрекет құлдырайды. Балалар бір – 

біріне сенген жағдайда ғана, қоғамға пайдалы үлкен іс атқаратын ұйым құра алады. Ондай іс 

– әрекетті балалар қозғалысына жатқызуға болады.  

Олай болса, балалардың және жеткіншектердің дамуында маңызды фактор – 

құрбылар қауымдастығы. Бала өзінің құрбыларымен  қарым – қатынасында қосымша 

мағлұматтар алады, өмірлік тәжірибесін молайтады, әлеуметтік мінез – құлық ережелері мен 

құндылық бағдарды меңгереді, жолдастық және достық сезімін қалыптастырады т.с.с. 

Жастар қозғалысы ол дүниежүзінің барлық  халықтарында болып, іске асатын  

қозғалыс заңы. Кеңес Одағының тарауымен 1990 жылы Бүкілодақтық  пионер слетінің 

шешіміне орай, балалар мен жас жеткіншектердің қоғамдық қозғалысының формасы мен 

басқару өкілдері тоқтатылды. Бұл жағдай мектепте және балалар ортасында  тәрбие 

жұмысын ұйымдастыру жүйесіне кері әсерін тигізді.  

Қазіргі таңда көптеген облыстарда балалар қозғалысы күш алуда, оны 

ұйымдастырудың әдістемесі және мазмұны жаңа сипатқа ие болуда. Мысалы, Алматы 

обылысы әкімшілігінің қолдауымен құрылған «Мың бала қозғалысы» осы бағытта балаларда 

үлкен тәрбиелік ықпал етіп, өнегелік іс – шаралар атқаруда.   

Өзінің бұрынғы өткен тарихында, балалар мен жас жеткіншектер қозғалысы XX 

ғасырдың бастапқы кезеңінде «Скауттар» деген атпен тұңғыш рет дүниеге келді. (шамамен 

1907 жыл). Оның негізін қалаған ағылшын полковнигі Р.Баден – Поуэлл болды.  

Скаутизм – ағылшын тілінде SCОТ, яғни «барлаушы» деген ұғымды білдіреді. Оны 

құрудағы негізі мақсат – балалар мен жас жеткіншектерді сол дәуірдегі үстем тап өкілдеріне 

берілгендік рухта тәрбиелеуді көздеді.  

1921  жылы ол Ұлыбританияда, Германияда, Италияда, Францияда, Индияда өз 

жұмыстарын жалғастырса, ал 1972  жылы көрсеткіш бойынша оның таралуы 106 мемлекетті 

қамтыған. Ал Ресей жерінде 1909 жылы оның бірінші отрядтары құрылды.  

1917 жылы Ұлы Қазан жеңісінен кейін 50 мыңдық скауттар ұйымын құраған Ресей 

топырағында, 1918 – 20 жылдардағы комсомолдардың 2,3 және 4 съездерінің шешімдері 

бойынша оның жұмыстары тоқтатылып, орнына жаңа балалар ұйымы, яғни пионерлер 

ұйымы құрылды. (19 мамыр 1922 жылы) Оның мақсаты – жас жеткіншектерді коммунистік 

рухта тәрбиелеу.  70 жылдай уақыт ішінде жастар қозғалысы октябрят, пионер, комсомол 

ұйымдары болып, кезең – кезеңмен коммунизм құрылысшыларын тәрбиеледі.Оның 

жетекшісі комсомол ұйымы болды. 

Бүгінгі жағдайда Қазақстан елі үшін қызмет ететін балалар мен жас жеткіншектерді 

тәрбиелеуде қызмет ететін ұйымдарға  - олардың қоғамдық негіздегі бірлестіктері жатады. 
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1980 жылдардың орта шенінде пайда болып, пионер ұйымдарымен қатарласа жұмыс істеп 

келді. Олардың қызметі 3 бағытты қамтиды. 

1. Дамытушылық қызметі. Ол тұлғаның азаматтық қалыптасуын және оның әлеуметтік 

шығармашылық дамуын, адамдардың қарым – қатынас жасау біліктілігін, қоғамдық 

және тұлғалық маңызды мақсатқа қол жеткізуін қамтамасызт етеді.  

2. Бағыттаушылық қызметі. Мұнда адамгершілік, әлеуметтік, саяси және мәдени 

құндылық жүйесін меңгерудің бағытын қамтамасыз етуді көздейді.  

3. Компенсаторлық қызметі. Бұл балалардың қажеттілігі мен қызығушылықтарын және 

мүмкіншіліктерін жүзеге асыру үшін жағдай тудыруды көздейді. 

Бүгінде балалар бірлестіктері 

- өзінің ұйымдастыру – құқықтық формасын (бірлестік, ұйым, қозғалыс, орталық, 

клуб); 

- көлемі мен деңгейіне  (пионер одағының ұйымы, республикалық «Невада» 

қозғалысы  (Семей қаласы), аймақ арлық клуб);  

 - әрекеттерінің мақсаты мен мазмұнына (елжандылық, экологиялық, саяси, скауттық, 

пионер);   

Әрекет ету бағдарламасына (Атамекен, Дәстүр, Жұлдыз, Ұлан)  

1991 жылы Мәскеу қаласында демократиялық тұрғыдағы ерікті қоғамдық ұйым 

Пионер Ұйымдарының Одағы құрылды.Оның идеологиялық бағыты – гуманистік, жалпы 

адамзаттық құндылықты ұстану және мақсат ету. Негізгі міндеті – өсіп келе жатқан 

ұрпақтың рухани жан дүниесін дамыту, жалпыадамзаттық құндылықтарды меңгері мен 

әлеуметтік маңызды істерге тарту. Басымдық танытатын ұстанымдары (принциптері) – 

еріктілігі, тең құқықтылығы, өзін – өзі басқаруы, заңдылықты сақтауы, жариялығы. 

 (Н.К.Крупская, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский) 

1. «Мың бала» патриоттық қозғалысының бағдарламасы 

1 «Білік мектебі»  Халқымыздың ерлік тарихын, жауынгерлік мектебін оқып үйренеді. 

Соғыс пен бейбітшілік мәселелерін зерттейді, сабақтар, конференция, семинарлар, 

кездесулер өткізеді. 

2. Біз бейбітшілікті сақтаймыз.  

3. Мен ертеңгі жауынгер. 

4. Тәні саудың – жаны сау.  

5. Салауат клубы. 

1991 жылы ҚР балалар мен пионерлер ұйымдары үшін Ақмола облыстық пионер 

ұйымының авторлық ұжымдық профессоры Е.А. Димитренконың басшылығымен «Жұлдыз» 

бағдарламасы жасалды. Бұл бағдарлама балалар мен пионерлердің Республикалық кеңесінің 

Пленумінде қаралып, балалар мен пионерлердің Республикалық слетінде 1991 жылы мамыр 

айында қабылданды. Бұл құжатта былай жазылған: «Жұлдыз» бағдарламасы сенің жарқын 

өмір сүруіңе, қиындықтарды жеңуіңе, нағыз достар тауып, бақытты болуыңа көмектеседі. Ең 

бастысы – өз жұлдызыңның биік шыңына шығу тек өз қолыңда екенін ұмытпа. 

Бұл бағдарламаның 4 кезеңі көрсетілген: «Балапан» - 6 – 8 жас;  «Балдырған» - 9- 11 

жас; Жас ұлан – 12 – 14; Мұрагер – 15 – 18 жас.   

Республика мектептерінде «Атамекен», «Жұлдыз» бағдарламаларын жаңа үдемелі 

талаптарға сәйкес,оқу және тәрбие жұмысының жүйесінде қолдану мектеп басшылары, 

мұғалімдер, балалар мен пионерлер ұйымдары және ата – аналар арасындағы педагогикалық 

ынтымақтастықтың басты демократиялық және өзін – өзі басқару принциптеріне негізделген.  

 Балалардың қоғамдық бірлестігігі  - ең алдымен ұйымдастырушы, өзін-өзі  

басқарушы, балалардың сұранысын, қажеттілігін, мұқтаждарын бейнелейтін белгілі бір 

мақсатқа жету үшін қатысушылардың көтерген бастамалары мен қалаулары бойынша 

құрылған қауымдастық.Балалардың әлеуметтік бағыттағы қоғамдық бірлестігі  - ашық, 

демократиялы, қатал «қызметтік иерархиясыз» құрылым. Құрамында 18 – ге толмаған 2/3 

бөліктен аз емес азаматтары бар ұйым бірлестік деп аталады.Үлкен адамдардың жетекшілігі 

(міндетті түрде бірлестік мүшелері немесе оған қатысушылар) ерікті, қоғамдық сипатқа ие.  
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Қазіргі балалар қозғалысының маңызды ерекшеліктерінің бірі – ересек жетекшілерді 

олардың өздерінің таңдау құқығы.  

Балалар бірлестігінің жетекші – көшбасшысы жасына, жынысына, ұлтына, біліміне 

партияға мүшелігіне  қарамай, Ресей Федерациясының балалар құқықтары және заңдары 

декларациясының шеңберінде кез келген адам бола алады. Балалар бірлестігі мемлекеттік 

және жеке меншік мекемелердің қоғамдық құрылымдарының тұрғылықты жері бойынша 

құрыла және қызмет ете алады. 

Балалар бірлестіктері бір-бірінен іс-әрекеттерінің мазмұны, қызмет ету ұзақтығы, 

басқару формалары арқылы ерекшеленеді. Іс-әрекеттің мазмұны бойынша еңбек, өткізілетін 

бос уақыт, қоғамдық – саяси, діни, патриоттық, танымдық және т.б. балалар бірлестіктері 

болуы мүмкін. Балалардың еңбек бірлестіктері оларды еңбекке баулуды ұйымдастыру 

міндеттерін жүзеге асырады. Оларға жеке экономикалық мәселелерді шешу мақсатында 

балалардың біріккен іс-әрекеті үшін құрылған оқушылар кооперативі мысал бола алады. 

Бос уақыт өткізетін, қоғамдық – саяси, патриоттық және т.б. бірлестіктер балалардың 

қабілеттері мен бейімділіктерін дамыту мәселелерімен және қарым-қатынас жасау, өзін-өзі 

көрсету, өзін-өзі таныту үшін мүмкіндіктер жасау мәселесімен айналысады. Соған 

байланысты бұл ұжымдарға  өз еріктерімен кіреді.  

Қызмет ету ұзақтығына қарай белгілі бір қосымша білім мектебі, мекемесі базасында 

балалардың тұрғылықты жеріндегі қоғамдық бірлестіктер тұрақты жұмыс істеуі 

мүмкін.Балалардың типтік уақытша бірлестіктеріне, балалардың жаздық орталықтары, 

туристік топтары және т.б. жатады. Кей мәселелерді шешу үшін көп уақытты талап етпейтін 

бірлестіктер де жатады (көмек акциялары, слеттерге және т.б. қатысушылар). 

Басқару сипатына қарай балалардың қоғамдық бірлестіктерінің ішінен формальды 

емес балалар бірлестігін, клубтық бірлестіктерді, балалар ұйымдарын бөліп көрсетуге 

болады. 

Мектептерде педагогтар, жетекшілер, кейде балалардың өзі, олардың ата – аналары 

көтереді. Бастама көтеруші педагогтар – балалар бірлестігінің ерікті кураторлары, 

жетекшілері, лидерлері және олардың белсенді қатысушылары. Осындай педагогтардың 

және белсенді оқушылардың топтары жаңа идеялардың генераторы болады. Қазіргі уақытта 

мектептердің тәрбие жүйесіне етене енген қоғамдық балалар құрылымдары (ұйымдар, 

клубтар, кеңестер, одақтар, балалар парламенттері және т.б.) құрылуда.   

Мектептің  тәрбие жүйесінде балалардың қоғамдық құрылымы:  

- оқушылардың өздерін - өздері басқаруларының әрқилы формалары, органдары 

(жоғары сынып оқушыларының кеңестері, мектеп комитеті, думалар және т.б.);   

- мектеп (оқушылар) ұйымдары; 

- қосымша білім беру жүйесінде жұмыс істейтін балалардың қоғамдық бірлестіктері, 

ұйымдары;  

- ұжымдық шығармашылық істері, ойындар, спорттық, туристік – өлкетанушылық 

жарыстарды дайындау және өткізу бойынша кеңестер, штабтар сияқты уақытша балалар 

бірлестіктері; 

- балалардың өз бетінше жұмыс істейтін бағдарлы бірлестіктері (нақты сала бойынша 

білімді кеңейту, тереңдету) арқылы көрініс береді.  

Осындай балалар бірлестіктерінің әрқайсысының мектептің тәрбие жүйесіне ықпал 

ету ерекшеліктері мен тәсілдері бар. Мектептің тәрбие жүйесінде оқушылар ұйымдарының 

алатын орны ерекше. Олар мемлекет анықтаған мектептің негізгі міндеттерін шешетін 

педагогикалық ұжымның одақтастары, оқушының құқығын қорғаушылар, педагогтармен 

бірге өткізілетін мектептік олимпиадалардың, конкурстардың, байқаулардың, 

шығармашылық көрмелердің, пәндік апталықтардың белсенділері. Олардың іс-әрекеттерінің 

негізгі объектілері  - мектеп, оқушы, «мұғалім - оқушы», оқу іс-әрекеті. Оқушы іс-

әрекеттерінің мектептегі рөлі мен орны, оның оқушылар, педагогтар, ата-аналар алдындағы 

беделі – мектептегі тәрбие жүйесі нәтижесінің көрсеткіші. 
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Мектеп пен балалар қоғамдық құрылымының өзара әрекеттестігінің негізгі мағынасы 

– мақсаты мен нәтижесі бала. 

Ұжымдық шығармашылық  (И.Т.Иванов) істің мәні – әрбір және барлық балаларды 

әржақты дамыту және қалыптастыру, әлеуметтік өмірге олардың белсенді және 

мейірімділікпен қызмет етуі. 

ҰШІ мына кезеңдері: 

1. Ұжымның алдан-  ала істелетін жұмыстары әңгімеден басталады. Онда шешуге 

тиісті мәселелер ұсынылады, талқыналады, қай жерде қанша уақыт істейді т.б.  

2. ҰШІ жоспарлау жалпы жиналыстарда талқыланады. Әрбір ұжым мүшесі өз пікірін 

айтып, жоспарда көрсетілген мәселелерге байланысты сұрақтар қойып, ұсыныстарын 

кіргізеді. 

3. ҰШІ анықтау және дәлелдеу. Жасалған іс жобасын талқылайды, жұмысты бастауға 

кіріседі. 

4. ҰШІ өткізу. Дайындық қорытындысын шығару.  

5. ҰШІ аяқтау.Қорытындысын шығару. Не жақсы болды? Себебі не? Келешекте нені 

ұсынамыз? 

6. Ұжымдық іске қорытынды жасалғаннан кейін арнайы жиында айтылған 

ұсыныстарды  жүзеге асыру, келешекте іс әрекеттердің мақсатын, мазмұнын және 

бағыттарын белгілеу.  

 

Бекітуге арналған сұрақтар 

1.  Скаутизмді құрудың мақсаты қандай болды? 

2. Балалар мен жас жеткіншектерді тәрбиелеуде қызмет ететін ұйымдардың негізгі мақсаты 

не?  

3.   «Мың бала» патриоттық қозғалысы бағдарламасының  бағыттары қандай? 

 

 

Дәріс №14 Тәрбие жұмыстарының нәтижесі мен тиімділігінің  диагностикасы 

Жоспары: 

1. Оқушылардың тәрбиелік деңгейінің өлшемдері мен көрсеткіштері. 

2. Диагностиканың әртүрлі әдістері мен әдістемесін пайдаланудың ерекшеліктері.  

3. Оқушы мен сынып ұжымының психологиялық -  педагогикалық сипаттамасы. 

Мақсаты: Диагностиканың әдістері мен әдістемесі туралы білімдерін қалыптастыру. 

Глоссарий:  

Критерий – бағалауға, пікір айтуға не топтастыруға негіз болатын белгі; қайсыбір 

құбылысты пайымдау, бағамдау өлшемі.  

 

Әдебиеттер: 

1.  Губашева С., Отарбай А. Тәрбие жұмысының әдістемесі. Оқулық. - Астана, 2011. 

2. Губайдуллина Г.Н. Педагогиканы оқыту әдістемесі. Оқулық. – Алматы,2011. 

3. Сластенин В.А. Методика воспитательной работы. Учебное пособие. – Москва, 2008. 

4. Набуова Р.Тәрбие жұмысының әдістемесі. Оқу құралы. - Алматы, 2015.  

5. Тәжібаева С.Ғ.  Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі. Оқулық. –Алматы, 2013. 

6. Худякова Н.Л. Теория и методика воспитания: учеб. пособие Н.Л. Худякова Челябинск: 

Изд – во Челяб. гос. ун – та, 2009. 

 

Сынып жетекшісінің оқу - тәрбие жұмысының нәтижесі - сынып жетекшісі 

жұмысының ішіндегі ең күрделі кезеңі. Себебі, ол педагогикалық процестің мәнін танып 

білуге аса зор ықпал етеді. Әрбір жағдайды талдау жұмысының нәтижесінде, оған дер 

кезінде дұрыс шешім қабылдап, түзетулер және толықтырулар енгізіп отыруға мүмкіндік 

туады.  
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Ол сынып жұмысының мақсат, міндеттері және жоспарлау жұмысымен тығыз 

байланысты болады. Сондықтан да сынып жетекшісі үшін,  оны атқарудың маңызы ерекше.  

Талдау жұмысының мақсаты - оқу жылының соңында сынып көлемінде жалпы 

педагогикалық үдерістің нәтижесін бағалауды, келешекте оның жұмысын жетілдірудің жаңа 

оқу жылының мақсат, міндеттерін анықтап, ата-аналармен және пән мұғалімдерімен 

атқарылатын оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау барысында 

қолданылады. 

Оқу жылының қорытындысына талдау жүргізу негізінен бір жыл бойы жүргізілген 

жұмыстардың мәліметтерді, оларды талдау қорытындысы, сауалнама жүргізу және зерттеу 

нәтижесі барысымен байланысты атқарылады. Қорытындысында, педагогикалық әрекетті 

жетілдіруге сай нақтылы ұсыныс білдіру және бірыңғай ортақ көзқарас қалыптастыру 

жұмыстары жүргізіледі. Оны мамыр және маусым айларында атқару тиімді. 

Оқу жылында атқарылатын жұмыстарға қатысты басқа да мәліметтерге және 

тоқсандық оқу-тәрбие жұмыстарының нәтижесіне талдау жұмыстарын жүргізуге қарағанда, 

жылдық талдау көлемі, сипаты жағынан күрделі болып келеді. 

Сондықтан да ол комплекстік (кешенді ) жұмыс болып есептелінеді. 

Талдау жұмыстары 3 кезеңде атқарылуы мүмкін.  

1. Жалпы сынып ұжымының өміріне талдау жасау 

2. Сынып жұмысындағы кейбір  негізгі мәселелерді талдау. 

3. Жеке оқушымен жұмыс нәтижесін талдау. 

Жоғарыда көрсетілген бөлімдерге сәйкес, талдауға қатысты мәселелер оқу жылының 

басында белгіленген міндеттерді ескере отырып, сынып жетекшісінің басшылығымен 

анықталады. 

Сынып жетекшісінің оқу жылының қорытындысына талдау жүргізуді ұйымдастыру 

жұмыстарының шартты түрде алған жоспары:  

1. Талдау жұмыстарының мазмұны мен формасын белгілеу үшін оқушылар мен ата-

аналар белсенділерінің отырысын ұйымдастыру. 

2. Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысының нәтижесін анықтау үшін «срез»  тәсілін 

жүргізуі. 

3. Сынып ұжымымен талдау жұмысының әдістемесін ойластыру. 

4. Сынып жұмысының қорытындылауға сай, оқушылардың пікірін ескере отыра, 

оларға тапсырма беру. 

5. Оқушылардың және ата-аналардың,  пән мұғалімдерімен бірлесе отыра, оларға 

тапсырма беру. 

6. Талдау жұмыстарының материалдарын өңдеу. 

7. Оқушылар және ата-аналар белсенділерімен талдау жұмысының нәтижесін жазбаша 

қорыту. 

8. Талдау жұмысының қорытындысын мектеп әкімшілігінің тәрбие жөніндегі 

орынбасарына тапсыру. 

Мұндай жұмыстарды атқару сынып жетекшісінен шыдамдылық пен төзімділікті, 

орасан күш-жігерді және кең көлемді тәжірибе мен асқан ұйымдастырушылық қабілетті 

қажет етеді.  

Талдау жұмысының нәтижесімен сол сыныпта жұмыс істейтін барлық пән 

мұғалімдері таныс болуы керек. Себебі, олар болашақта атқаратын педагогикалық 

әрекеттерін жоспарлауда, оның нәтижесін ескерулері тиіс. 

Сынып жетекшісі оқу жұмысына талдау жұмысын ұйымдастыруда бірнеше 

қиындықтарға тап болады. Солардың ішінде талдау сызбасы мен оның құрылымын анықтау. 

Ол көбінесе талдаудың мақсаты мен міндеттеріне, ұйымдастыру тәсіліне байланысты 

анықталады. 

Сондықтан, әрбір атқарылған іс-шара соңында ұжым болып талдау жұмысын атқарып 

отырған пайдалы. 
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Білімдену процесінің ажырамас бір бөлігі диагностика болып табылады. Диагностика 

жәрдемімен белгіленген мақсат, міндеттердің табысты орындалуы анықталады. Ол болмаған 

жерде дидактикалық үдерісті тиімді басқару мүмкін емес. Диагностика – бұл дидактикалық 

үдерістің  нәтижесін анықтау, оқу-тәрбие үдерісінің барысы және нәтижелері туралы ақпарат 

алу тәсілі. “Диагностика” (грек «диа» - мөлдір, таза және «гносис» - ілім) – оқылатын нысан 

немесе үдеріс туралы алдын  - ала ақпаратты алудың жалпы тәсілі.  

Психологиялық-педагогикалық диагностика - бұл оқушының жеке психологиялық 

ерекшеліктерін және оқу-тәрбие үдерісін оңтайландыру мақсатымен балалар ұжымына 

әлеуметтік-психологиялық сипаттама беруді үйренуге бағытталған бағалау тәжірибесі. 

Тәрбие жұмысы педагогикалық диагностикадан басталады. «Адамды жан-жақты етіп 

тәрбиелеу үшін, оны жан-жақты білу қажет» деген К.Д.Ушинский. Әрбір мұғалім тәрбиешіге 

оқушының жеке ерекшеліктерін білу үшін диагностикалық әдістерді  таңдай білу қажет. 

Сондай-ақ, әрбір тәрбиеші қажетті диагностикалық (айқындау) әдістерді ұжымның 

ерекшеліктеріне сәйкес таңдап алу керек.  

Мектептегі диагностиканың міндеттері:  

- Оқушылардың даму барысына және нәтижелеріне талдау жасау (мектепте білім 

алуға әзірлігі, психикасының жұмысы, ілгерілеушілік); 

- Оқыту үрдісінің барысын және нәтижелерін талдау (білімнің көлемі және тереңдігі, 

білім, іскерлік, дағдыларды қолдана білу, ой жұмысының  негізгі тәсілдерінің барлығы, 

шығармашылық іс-әрекет тәсілдерін білу); 

- Тәрбие барысын және оның нәтижелерін талдау (тәрбиелік деңгейін, адамгершілік 

сенімін, адамгершілігін). 

Оқу-тәрбие үдерісін тексеруден гөрі диагностика туралы көп айтылуда. Дәстүрлі 

тексеру әдістері неге қайта қаралуда? Бұл оқу-тәрбие үрдісін ізгілендіруге байланысты. Егер 

өктемдік ететін тәрбиеде талдау, тексеру және бағалаудың объектісі оқушының еңбегі болса, 

енді  жаңа жағдайда мұғалім мен оқушының бірлескен еңбегі, оның нәтижелері талданады. 

Тексерудің бұрынғы әдістерімен жұмыс істеуге болмайды.  

Диагностика нәтиже мен үдерісті бірге зерттейді. Оқушының еңбегі мұғалімнің 

еңбегімен бірге талданады, оқушының мүмкіндігі, қабілеті және икемділігі зерттеледі. 

Мұғалімнің жұмысына ықпал еткен жағдайлар ескеріледі. Тексеру оқушының «оқығым 

келмейді» деген пікірімен санаспайды. Ал диагностика онымен санасады, оқушының  оқуға 

ынтасын арттыру тәсілдерін табады. Мысалы, тексеру арқылы 3 сыныптың оқушысы барлық 

тапсырманы дұрыс орындағаны анықталады. Мұғалім оған «өте жақсы» деген баға қойды 

және мадақтады. Үдерісте нәтиже де жақсы сияқты, тек қана диагностика оқушының бес 

алғаны есте сақтау қабілетінің жақсылығынан екендігін, бірақ оның ақыл-ой жұмысына 

қабілеті нашарлығын анықтайды. Мұғалім кемшілікті жою мақсатымен оқушыға түрлі 

тапсырмалар береді. Дәстүрлі тексеруде нәтижелерді бағалағанмен, олардың себептерін 

түсіндірмейді. Диагностика арқылы оқушылардың білімі, іскерліктері тексеріледі, 

бағаланады, сандық мәліметтер талданады, бағыттар айқындалып одан арғы жұмыстар 

болжанады.  

Диагностика үшін көптеген әдістер және әдістемелер қолданылады. Мысалы: дәстүрлі  

тексеру, бағалау әдістерімен қатар тест әдісі, оқушылардың оқуға керекті  психикалық 

сапаларын, атап айтсақ, есті, зейінді, ақыл-ойды т.б. зерттеу, жеке оқушылармен жұмысты 

жобалау әдісі қолданылады. Қазіргі мектепте қолданылатын диагностика – педагогикалық 

қатынастар  жүйесіндегі оқушыны жан-жақты зерттеуге мүмкіндік беретін әдістер мен 

әдістемелердің жиынтығы. 

Дәстүрлі тексеру әдістері диагностика арқылы ізгілікке қызмет етіп, мектепте жақсы 

қарым-қатынас орнатады. Диагностика оқушыларды «орташа», «үздік» деп бөлмей, олардың 

мүмкіндіктерін анықтайды. Диагностикалық қорытындылар дәл, толық болуы керек. Барлық 

оқушы туралы ақпараттар жиналып, оның қабілетін, дарындылығын дамытуға қолайлы 

жағдай жасалады.  
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Оқушылардың білімдерін тексеру, бағалаумен байланысты  әлі шешілмеген мәселелер 

көп. Гуманистік педагогиканың білімді бағалауы өктем педагогикадан бөлек. Ең бірінші 

орында оқу-тәрбие үдерісінің  барысы және нәтижелері туралы ақпараттар алудың тәсілі 

диагностика тұрады. Ол мұғалімдер мен оқушылардың бірлескен еңбегінің нәтижелерін 

көтеру үшін оның жолдарын талдайды. 

Оқушының жеке басы мен сынып ұжымының дамуы туралы психологиялық-

педагогикалық білім алу үшін көптеген әр түрлі тәсілдерді қолдану керек. Ең алдымен 

сынып жетекшісі, сол сыныпта сабақ беретін пән мұғалімдерімен әңгімелесулері қажет. 

Содан кейін алған мәліметтерді талқылап, қорытындылайды. Негізгі мәліметтерді сынып 

жетекшісі сол сыныптағы оқу-тәрбие, сыныптан тыс жұмыстар барысында алады. Ол үшін 

сауалнама жазбаларын, әңгімелесу және социометриялық әдістерді, экспериментті қолдануға 

болады. 

Оқушының жеке басын танып білуде оның оқу әрекеті мен қоғамдық жұмыстарының 

атқаратын қызметі ерекше. Себебі оқушының оқу әрекетінде оның оқуға деген ынтасын, 

психикалық процестерін (жаңа материалды меңгеруі, қабылдауы, есте сақтауы, ойлауы, 

сөйлеуі т.б.) сынып жетекшісі сабақтар жүйесіне қатысу арқылы анықтайды, ол өз алдына 

оқытудың сапасын арттыруға сай шараларды белгілеуге мүмкіндік туғызады. 

Оқушыларға нәтижелі тәрбие беру ісі тек оқу әрекетін дұрыс ұйымдастырумен 

шектелмейді, оқушылардың өздерін қоғамдық пайдалы істерге белсенді араласуын да 

көздейді. 

Зерттеуді жүйелі ұйымдастыру барысында пән мұғалімдері мен оқушылардың ата-

аналарымен әңгімелесудің де берері мол. Ата-аналармен әңгімелесу – оқушылардың үйдегі 

өмірі мен еңбек жағдайын, отбасы туыстарымен қарым-қатынасын, бос уақыттарын қалай 

өткізетіндігін, үй тапсармаларын орындаудағы белсенділігі мен жауапкершілігін анықтап 

білуге ықпал етеді.  

 

Жеке тұлғаны зерттеу 

Оқу жылының басында оқушылардың тәрбиелігін анықтау: 

 

№ Аты - 

жөні 

Оқуға 

көзқара-

сы 

Еңбекке 

көзқара-

сы 

Өнерге 

көзқарасы 

Жолдастарымен 

қарым - 

қатынасы 

Дене 

қимыл – 

қозғалысы 

деңгейі 

Тәрбие-

лік 

деңгейі 

 

 

       

 

Бұл кесте оқу жылының аяғында да толтырылады. 

 

Оқушыларды зерттеу картасы 

1. Оқушының аты-жөні:............................................................ 

2. Мекен жайы:::........................................................................ 

3. Ата-анасының мамандығы................................................... 

4. Жанұяның құрамы, материалдық дәрежесі ....................... 

5. Жанұядағы қарым-қатынас ................................................. 

6. Жанұядағы бала тәрбиесінің сипаты ................................. 

7. Баланы бос уақыты............................................................... 

8. Үй жұмысына қатысуы......................................................... 

9. Баланың денсаулық жағдайы ............................................... 

Оқушының жалпы даму дәрежесі 

1. Аты-жөні ................................................................................. 

2. Жалпы дамуы ......................................................................... 

3. Оқу еңбегінің көзқарасы ....................................................... 
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4. Оқушының үлгерімі ............................................................... 

5. Дене еңбегінің көзқарасы ...................................................... 

6. Оқушының қызығушылығы мен бейімділігі ....................... 

   

Бекітуге арналған сұрақтар 

1. Тәрбиелік деңгей қалай айқындалады? 

2. Тәрбие үрдісінің тиімділігін зерттеу  және бағалау өлшемдері қандай?   

3. Диагностиканың қандай әдістері мен әдістемесі бар?   

 

 

Дәріс №15 Тәрбие үдерісін ғылыми-әдістемелік қамтамасыздандыру 

Жоспары:                                                                      

1. Сынып жетекшісінің өздігінен білім алуы 

2. Озық педагогикалық тәжірибені зерттеу, талдап қорыту және ендіру кезеңдері. 

Мақсаты: Өздігінен білім алудың негізгі ерекшеліктерімен таныстыра отырып, озық 

педагогикалық тәжірибе  мен  инновацияның түрлерін меңгерту. 

 

Глоссарий:  

Педагогикалық кеңес – мектептің барлық іс – әрекетін басқарудың тұрақты органы, 

мұғалімдердің педагогикалық ойының ұжымдық орталығы.  

Педагогикалық курстар – мектеп мұғалімдерінің кәсіби дайындығын  көтерудің бір жолы. 

Педагогикалық курстарда мұғалімдер теориялық мәселелермен және озат педагогикалық 

тәжірибелермен танысып, білімдерін толықтырады.  

 

Әдебиеттер: 

1. Әбенбаев С.Ш. Тәрбие теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. –Алматы: Дарын, 2004.  

2. Кукушин В.И. Теория и методика воспитания. – М.: Издательский центр  

«Академия»,2002. 

3. Сластенин В.А. Методика воспитательной работы. Учебное пособие. – Москва, 2008. 

4. СуминаТ.Г. Теория и методика воспитательной работы: курс лекций.Т.Г.Сумина 

Екатеринбург: Изд – во Рос.гос.проф. – пед. ун –та, 2010. 

5. Тәжібаева С.Ғ.  Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі. Оқулық. –Алматы, 2013. 

6. Худякова Н.Л. Теория и методика воспитания: учеб. пособие Н.Л. Худякова Челябинск: 

Изд – во Челяб. гос. ун – та, 2009. 

 

Кез келген мемлекеттің өркендеуі оның білім беру саласының жағдайына негізделеді, 

ал білім беру процесіндегі маңызды фигура – ұстаз тұлғасы. Мұғалімнің негізгі міндеттерінің 

бірі - өскелең ұрпақты қазіргі ғылыми білімдермен қаруландыру, дамыған шығармашыл 

тұлға ретінде қалыптастыру. Осындай жауапты міндеттерді сапалы деңгейде атқару үшін әр 

мұғалім өзінің білімін жетілдіріп отыруы қажет. Мұғалімнің кәсіби дайындығы кезінде 

жинақтаған білімдері бір қалыпта сақталып тұрмайды. Қоғамның дамуына байланысты 

мұғалімнің білімдері де жаңарып, толықтырылып отыруы керек, себебі қоғамның 

экономикалық дамуына байланысты жас ұрпақты әлеуметтендірудің жаңа талаптары 

туындап отырады. Осыған орай қазіргі оқушылардың  сұраныстары да жоғарлай түсуде.  

Білім жетілдіру - кадрлардың, білімнің түрлі саласындағы мамандардың ғылыми –

техникалық білімін кеңейтетін және кәсіби іскерлігін, біліктілігін арттырып, мамандығын 

көтеретін мемлекеттік жүйе. Мұғалімдердің мамандығын жетілдіру - өздігінен білім алу (ең 

алдымен), курстар, семинарларда, мектептегі, пән бірлестіктерінде, практикумдарда, 

ғылыми-педагогикалық конференцияларда, құрылтайларда, симпозиумдарда, озат тәжірибе 

мектептерінде, білім жетілдіру институттарында, аудандық, қалалық методикалық 

мамандықты жетілдіру методикалық кәсіпке жатады. 
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Әрбір мұғалімнің өздігінен білімін көтеруі – үздіксіз жүретін құбылыс, ой еңбегінің 

әдіс-тәсілін меңгеру, бос уақытын дұрыс ұйымдастыру, дербес жұмыс жоспарын жасап, оны 

іске асыру нәтижесінде жүзеге асырылады. 

Өздігінен білім алу – мұғалімнің тұлғалық өсуінің негізі.  

Өздігінен білім алудың атқаратын негізгі қызметтері ретінде М.Князеваның мынадай 

топтамасын келтіруге болады: 

1. Экстенсивтік – жаңа білімдерді іздестіру, жинақтау. 

2. Бағдарлық – мәдениет және қоғам ішінде өз орнын анықтау. 

3. Компенсаторлық – мектептік білімнің олқылықтарын толықтыру,  өз біліміндегі 

кемшіліктерді жою. 

4. Дамытушылық -  өзіндік сананы, есте сақтау қабілетін, ойлау қабілетін, шығармашылық 

сапаларын дамыту. 

5. Әдіснамалық – кәсіби біліктілігін, білімдерін жетілдіру, дүниенің тұтастығын түсіне алу. 

6. Коммуникативтік – түрлі кәсіптер, ғылымдар, адамдар арасындағы байланыстарды 

орната алу. 

7. Шығармашылық – шығармашылық жұмысқа үйрену. 

8. Жаңашылдық – қалыптасып қалған пікірлерге жаңаша көзқарастардың туындауы, 

ескілікті жою, стереотиптерден арылу. 

9. Психологиялық – зиялы адамдар  қатарынан екенін сезіну, өзін зиялылар қауымының бір 

бөлігі ретінде сезіну. 

10. Геронтологиялық – жасы ұлғайған адамдардың өздігінен білімдерін жетілдірулері 

арқылы заманауи жаңалықтардан хабардар болып отыруы.  

Қазіргі ақпараттық қоғамда адам өздігінен білімін жетілдіріп отыруы  арқылы 

бәсекеге қабілетті, еркін жан-жақты дамыған тұлға бола алады. Өздігінен білім алу 

үдерісінің құнды жақтарының бірі ретінде тұлғаның жеке танымдық белсенді іс-әрекетпен 

шұғылдануын атауға болады. Бұл үдерісте адам мақсат-міндеттерді өзі анықтайды, өзі білім 

алу құралдарын іздестіреді, өзі-өзіне мұғалім болып, өзін-өзі білімге жетелейді. 

Өздігінен білім алудың тағы бір маңызды ерекшелігі ретінде  адамның білімді 

ізденудегі құлшынысының, ынта-ықыласының барлығы адамның өз еркінен туындайтынын, 

сырттан келетін ешқандай ықпалдардың болмайтындығын атап өтуге болады.  

Өздігінен білім алудың негіздері әуелі мектеп жасынан басталып, кейіннен орта және 

жоғарғы кәсіби білім алу барысында жалғасын табады. Ал жоғары оқу орнындағы болашақ 

мұғалімдер үшін өздігінен білім алудың негізгі көздері ретінде А.С.Роботова, Т.В.Леонтьева 

т.б. ұсынған  мынандай жағдайларды қарастыруға болады: 

1.  Кітапханадағы электрондық және кітап қоры, Интернет жүйесін пайдалану. 

Студент жастарға кітапхананың бай қорымен танысып қалу мүмкіндігін жіберіп алмау керек, 

себебі онда академиялық кітаптардан басқа мерзімді басылымдар арқылы заманауи 

жаңалықтармен танысып отыруға болады.  Интернет арқылы қашықтықтан оқыту жүйесі 

бойынша түрлі білімді жетілдіру курстарына қатысуға болады. Бұның ұтымды жағы болып  

адамның өзіне үйреншікті жағдайда отырып сан алуан  білім беру бағдарламаларымен 

танысып, өзінің қалауы бойынша біреуін таңдап электрондық пошта арқылы хат алмасып 

білімін толықтыруы болып табылады.   

2.  Студенттердің ғылыми-зерттеушілік іс-әрекеттері. Кәсіби дайындық барысында 

студенттер курс жұмысы, дипломдық жұмыс (бакалавриатта), зерттеу жұмысының 

нәтижелерін мақала ретінде жариялау, магистрлік диссертация (магистратурада) жазумен 

айналысады. Бұл жұмыс барысында жас мамандар бір ғылыми мәселені шешуде өзіндік 

көзқарастарын қалыптастырады, зерттеудің эмпирикалық, теориялық, әдіснамалық 

әдістерімен танысады, бір тақырып көлемінде өздерінің білімдерін тереңдетеді. Ғылыми 

жетекшісінің  басшылығымен  зерттеу саласындағы белгілі мамандардың еңбектерімен жан-

жақты танысып, өзіндік болжамдарын жасап, жеке пікірлерін тұжырымдай алады.  

3.  Білімді, іскерліктерді жан-жақты жетілдіру курстарына қатысу.  Студенттік шақ 

адам бойындағы қабілеттерді дамытуға өте қолайлы кезеңдедің бірі. Арнайы білімдермен 
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қатар жас маман тұлғасына оның іскерліктеріне байланысты көп талаптар қойылады. 

Сондықтан  сөйлеу шеберлігін дамытуға  арналған психологиялық тренингтерге,  шет 

тілдерін үйрену курстарына қатысып  жоғарғы  білім туралы дипломмен қатар  бір неше 

сертификаттар алып шықса оның  жұмысқа орналасуы да жеңіл,  және жұмыс орнында  өз 

күшіне деген сенімділік нығая түспек. Бұндай мамандар  өздерінің құзіреттілігімен беделді 

де абыройлы бола алады.  

4.  Кәсіби іс-әрекет бағытында жұмыс істеп көру. Қазіргі нарық заманында көптеген 

студент жастар оқуларымен қатар қосымша жұмыс істеуге тырысады. Әрине, бұл 

сабақтарына кедергі болмаса өте  құптайтын жайт. Егер сабақтарымен қатар алып жүре 

алмаса, жазғы каникул кездерінде өздерінің кәсіби іскерліктерін, құзіреттерін практика 

жүзінде сынап көрулеріне болады. Бірақ осындай жұмыстар болашақ маманның өзі таңдаған 

кәсіптерімен байланысты болғаны абзал. Мысалы репетиторлық жұмыстар, мектепте 

сабақтан тыс спорттық үйірме, факультативтік жұмыстарын жүргізу, лингвистикалық 

аудармашылық жұмыстар, компьютерлік қызмет көрсету жұмыстары, балалардың демалыс 

лагерлерінде жетекшілік атқару, бала бақшаларында тәрбиеші болу сияқты жұмыстар 

жастардың болашақ кәсібімен жақынырақ танысуға, ұжым ішінде тұлға аралық қарым-

қатынасты орнатуға уйренуіне, тәжірибе жинақтауына, өз мүмкіндіктерін бағалауға көп 

септігін тигізді. 

5.  Қоршаған ортадан алынған ақпараттарды білім алу көзіне айналдыру. 

Айналамыздағы бізді қоршаған таныс және бейтаныс адамдармен дұрыс қарым-қатынас 

орнатудың өзі болашақ мұғалім үшін  кәсіби тәжірибе жинақтаудың көзі бола алады, себебі 

ертең  мұғалімдік қызметте жасы үлкен әріптестерімен, балалардың ата-аналарымен сөйлесе 

алу қажет. Сонымен қатар әрбір тәжірибелі ұстаздардың дәрістеріне қатысу арқылы олардың 

аудитория назарын қалай аулайтынын, сабақ үстінде  тәртіпті сақтай алу іскерліктерін, 

ынтымақтастық қарым-қатынас орната алу шеберліктерін үйренуге болады. Теледидардан 

көретін хабарларыңыздың кәсібіңізге қатысты жаңалықтары болса оларды педагогикалық 

күнделігіңізге түртіп жазып алуды дағдыға айналдырған дұрыс. Кітап дүкендеріне, кітап 

көрмелеріне баруды әдетке айналдырған абзал, себебі онда ең соңғы жаңа кітаптар 

сарынымен танысып отыруға мүмкіндік бар.  

6.  Өздігінен білім алудың көзі ретінде әр адамның әуестенушілігін, хоббиін 

қарастыруға болады. Кез келген адамда өзіне тән бір ерекшеліктері болады. Мысалы біреу 

жақсы ән айта алады, екіншісі жақсы билей алады, үшіншілерінде ақындық қабілеттері 

дамыған, кейбіреулері музыкалық аспаптарда жақсы ойнай алады, басқасында спорттық 

қабілеттері басым болып келеді. Бұл қабілеттерді одан әрі дамытып отыру қажет, себебі 

ертеңгі кәсіби іс-әрекетте балаларға беретін сабағыңыздан басқа оларды әуестендіретін, 

қызықтыратын тұлғалық сапаларыңыздың  бірі осы ерекшелігіңіз болады.  

Өздігінен білім алу негіздерін жақсы меңгерген маман кәсіби іс-әрекетте үнемі 

әріптестерінің алды, ұжымның абыройлы тұлғасы,  өзінің құзіреттілігімен, бәсекеге 

қабілеттілігімен гуманистік бағыттылығы негізінде басқаларға үлгі-өнеге болып оларға 

қолдау көрсете алады. 

Мектептерде педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау ісі күрделі және 

шығармашылық мәселелердің бірі болып табылады. Педагогикалық тәжірибе - оқыту, білім 

беру және тәрбие тәжірибесі, дәлірек айтсақ нәтижесі оқушының жеке тұлғалық 

сапаларынан көрінетін, белгілі бір мақсатпен ұйымдастырылатын педагогикалық үдеріс. 

Көпшілік мұғалімнің педагогикалық тәжірибесі – бұл педагогикалық ғылымының 

жетістіктерін қолданып, жұмыс істеп жатқан білім беру ұйымдарының тәжірибесі. Озат 

педагогикалық тәжірибе сөзін түрліше түсінеміз. Кең мағынада озат педагогикалық тәжірибе 

- мұғалімнің шеберлігінің жоғары деңгейі, тұрақты педагогикалық нәтиже беретін оқыту 

және тәрбие тәжірибесі. Мұғалімнің тәжірибесінде жаңалық болмауы мүмкін, бірақ ол 

ғылымда белгілі принциптерді, әдістерді табысты түрде қолданып, басқа мұғалімдерге үлгі 

болып, озат тәжірибесі басқа мектептерге таратылады. 
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Педагогикалық озат тәжірбиенің тар мағынасы: шығармашылық ізденіс, жаңалығы 

бар тәжірибе, жаңашылдардың тәжірибесі. Мұндай педагогикалық тәжірибе өте құнды, 

себебі ол мектеп тәжірибесіне жаңалық енгізеді. Сондықтан, бірінші кезекте осы тәжірибені 

талдап, баға беріп, тарату керек. Жай шеберлік пен жаңашылдық арасындағы 

айырмашылықты көру қиын, себебі мұғалім ғылымда белгілі принциптер мен әдістерді 

қолданып, қол жеткен жетістіктермен шектелмейді, жаңа әдістерді қолданып, немесе ескі 

әдіс-тәсілдерді тиімді етіп ұштастырып, бірте-бірте жаңашыл болады, олай болса кез келген 

жақсы тәжірибені мектептің тәжірибесіне енгізуге болады, бірақ жаңашыл мұғалімдердің іс-

тәжірибесін жан-жақты талдап, қорытындылап, тарату керек.  

Озық педагогикалық тәжірибенің белгілері, оған қойылатын талаптар. 

Бірінші белгісі – қоғам дамуының бағытына, әлеуметтік сұранысқа сәйкестігі. Озық 

мұғалімдер мен білім беру ұйымдарының қызметкерлері өмір талаптарына сай жұмыс істеп, 

педагогикалық процесті жетілдірудің тиімді жолдарын табады. 

Озық тәжірибенің екінші белгісі – педагогикалық қызметтің тұрақты, жақсы 

нәтижелері. Педагогикалық "өнім" - оқушылардың білім, іскерлік, дағдыларының, жалпы 

дамуының, тәрбиелілігінің деңгейі.  

Озық тәжірибенің үшінші белгісі - оқыту, тәрбие, дамуда тұрақты, жақсы нәтижелерге 

жету үшін мұғалімдер мен оқушылардың өз күштері және құралдарын орнымен жұмсауы. 

Жаңалық – озық тәжірибенің төртінші белгісі. Педагогикалық озық тәжірибе оқу-

тәрбие жұмысын үнемі дамытып және жетілдіріп отырады.  

Педагогикалық озық тәжірибені зерттеу, жинақтау және тарату. 

Мектептерде педагогикалық тәжірибені зерттеудің кейбір талаптары бар. Олар: 

мұғалімнің өз тәжірибесін өзі зерттеп жинақтауы, педагогикалық еңбек шеберлерінің жұмыс 

жүйесін зерттеу және жинақтау; бір педагогикалық тақырып бойынша бірнеше 

мұғалімдердің іс-тәжірибелерін зерттеу және жинақтау; жаңашыл мұғалімдердің озық 

тәжірибесін тарату және оны тәрбие үдерісіне енгізу; педагогикалық ғылыми-зерттеу 

институттарының басшылығымен оқу және тәрбие салаларында орын алып отырған 

мәселелерді тауып, оны шешуге ат салысу.  

Инновация туралы ұғым, маңызы. 

Инновация – педагогикалық үдеріске оқыту мен тәрбиенің жаңа тұжырымдамаларын, 

оқу жоспарларын және бағдарламаларын, түрлерін, әдістерін, құралдарын енгізіп, мақсатына 

жету. Инновациялық үдеріссіз мектептің дамуы мүмкін емес. Мектептің тарихында оқыту 

мен тәрбиенің ескі түрлері, құралдарының орнына жаңа, озық үлгілер келген кездер көп 

болды. Мысалы: 20 жылдары мектеп тәжірибесіне жобалау әдісі бойынша топқа үй 

тапсырмалары берілді. Осы тәсілді жаңашыл мұғалім Н.П.Гузик өзгертіп қолданды. 

Инновацияның түрлері: модификациялық, комбинаторлық, түбірлі. 

Модификациялық инновация - педагогикадағы әдіс-тәсілдерді жетілдіру. Мысалы: 

А.С.Макаренконың қиын балаларды тәрбиелеу әдістерін А.Ысқақов осы заманға лайықтап 

қолданды. 

Комбинаторлық инновация - белгілі әдістердің элементтердің бір-біріне қосу. 

Инновацияның бұл түрін қазіргі кезде тілдерді оқыту әдістемесімен айналысатын ғалымдар 

қолдануда. 

Инновациялық іс-әрекет – қоғамның әлеуметтік-экономикалық жағдайына сай мектеп 

жұмысын дамытатын, мектеп өміріне оң өзгерістер әкелетін іс-әрекет. Әрбір мұғалім өзінің 

оқу-жұмысын дамыту үшін түрлі құралдар арқылы өзінің іс - әрекетін саналы түрде 

өзгертеді.  

Инновациялық үдерістің кезеңдері: иновацияның себептері; жаңалықты жобалау;  

жаңалықты жүзеге асыру Шалва Александрович Амонашвили  - профессор, психология 

ғылымдарының докторы, академик. 

Негізгі идеялары және педагогикалық ұрандары: ынтымақтастық педагогикасы, жеке 

тұлғаны демократияландыру. Ш.А.Амонашвили 6 жасар балаға тәрбие және білім берудің 

мазмұнын, принциптерін, тиімді әдістерін ғылыми негіздеп, оны мектеп тәжірибесі арқылы 
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дәлелдеді. Бастауыш сынып оқушыларын жан-жақты тәрбиелеуде гуманитарландыру 

идеясын жүзеге асырды. Ұраны: "Тәрбие үдерісінің барлық салаларында әр баланың жеке 

басына құрметпен қарау". Шалва Александрович мектеп есігін жаңа ашқан, әлі буыны бекіп 

үлгермеген 6 жастағы балалардың тауын жығып, талабын қайтармас үшін оларға баға 

қоймайды. Балалардың еңбегін олардың тындырған істерінің нақты нәтижелерімен 

бағалайды. Оның оқушыларының дәптерден жасаған қолжазба кітаптары бар. Оған балалар 

өздерінің алғашқы әңгімелерін жазады, өздерінің салған суреттерін папкаларға жинайды. 

Балалар табыстарын ата-анасына көрсетіп, мақтанып, оны мектептегі көрмеге қойып, 

ұжымның рухын көтеріп, оқушыларға күнделікті оқу, білім, өздігінен іздену жолдарын 

түсіндіреді. 

Бекітуге арналған сұрақтар 

1. Өздігінен білім алудың негізі ерекшеліктерін анықтаңыз? 

2. Озық педагогикалық тәжірибенің белгілері, оған қойылатын талаптар қандай?   

3. Инновацияның түрлерін атаңыз.  
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