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МРНТИ 03.20

А.М. Сыздыкова1, Д. Болатбаев1 

1 Гуманитарлық ғылымдар жоғары мектебі,
Павлодар педагогикалық униерситеті,

Павлодар, Павлодар облысы, Қазақстан Республикасы
e-mail: aimeken@mail.ru, dosan_9222@mail.ru 

ҚАЗАҚ ДƏСТҮРЛІ ҚОҒАМЫНДА ҚҰҚЫҚ ЖƏНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ 
ТƏРБИЕ МƏСЕЛЕСІНІҢ ЗЕРТТЕУ ТАРИХЫНАН

Аңдатпа
Мақалада революцияға дейінгі, кеңестік жəне тəуелсіздік кезеңіндегі қазақ дəстүрлі 

қоғамындағы құқық пен құқықтық тəрбиені зерттеу мəселелері бойынша əдебиеттерге 
қысқаша шолу берілген. Авторлар қазақтың дəстүрлі қоғамында тұрмыс тіргшіліктің 
барлық салаларын реттейтін құқықтық қатынастар жүйесінің қалыптасқанын 
көрсетті. Мемлекет пен құқықтың құқықтық тəрбие идеяларымен қалыптасуының 
шарттылығы анықталды. Зерттеушілердің пікірі бойынша, қазақ қоғамындағы дəстүрлі 
құқықтық нормалар бірнеше мыңжылдықтар бойы қалыптасты жəне құқықтық сана-
сезімнің іргетасы болып табылады. Құқықтық тəрбие мемлекет тыныс-тіршілігінің 
ажырамас бөлігі ретінде қазақ қоғамында патриотизм, гуманизм, тəуелсіздік үшін күрес 
идеяларымен қатар іске асырылды.

Тірек сөздер: құқықтық тəрбие, дəстүрлі əдеп-ғұрып заңдары, «Жеті жарғы», би-
лер соты, əлеуметтік таптар, менталитет. 

КІРІСПЕ

ҚР Конституциясы бойынша, Қазақстан Республикасы демократиялық, 
зайырлы, құқықтық жəне əлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның 
ең қымбат қазынасы – адам жəне адамның өмірі, құқықтары мен бостандық-
тары [1], яғни елімізде құқықтық мəдениеттің жоғары деңгейін талап етуде. 
Құқықтық мəдениетті қалыптастырудың негізі жолы құқықтық тəрбие болып та-
былады. Құқықтық тəрбие кез келген əлеуметтік топтардың даму деңгейін, тари-
хи негіздерін анықтайды.

Қазіргі заманда қазақ қоғамының дəстүрлерін жаңғырту жəне замана-
уи тəрбие үрдісінде қолдану мəселесінің өзектілігі зор. Елбасының «Рухани 

ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТІҢ   АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ӨЗЕКТІ МƏСЕЛЕЛЕРІ   ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
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Жаңғыру» бағдарламасында қазақ ұлтының бірегейлігін сақтап қалу қажеттілігі 
туралы айтылған [2]. Ұлттық ерекшелігімізді сақтап жас ұрпақта насихаттаудың 
бірден бір жолы – қазақ қоғамының дəстүрлі тəрбиесін заманауи білім беру сала-
сында дамыту. Ұлттық тəрбиенің маңызды саласы құқықтық тəрбиенің де терең 
тарихи астары бар.

Құқықтық тəрбие мəселесі тарих, құқық, саясаттыну, əлеуметтану, мəдениет-
тану, педагогика салаласындағы зерттеушілердің назарында болды. Дегенмен, 
«құқықтық тəрбие» түсінігінің ортақ анықтамасы жоқ. Авторлардың көпшілігі 
құқықтық тəрбиені ең алдымен мемлекеттің, қоғамдық ұйымдардың, бұқаралық 
ақпарат құралдарының азаматтардың құқықтық мəдениетін қалыптастыру 
жөніндегі мақсатты қызметі ретінде қарастырады. 

О.В. Богданованың пікірі бойынша, «Құқықтық тəрбие дегеніміз-халықтың 
құқықтық мəдениетін қалыптастырудың маңызды мемлекеттік міндетін орындауға 
арналған нақты институттардың қызметі» [3] (Богданова, 2014: 45). Мағынасы 
заңды мінез-құлықтың негізі болып табылатын белгілі бір «құндылықтарды» 
құрметтеуге назар аудару болып табылады. Бұл Конституция мен оның негізінде 
құрылған заңдарға деген құрмет, сотқа, сондай-ақ қазіргі Қазақстанның жас 
демократиялық институттарына – Президент, Парламент, Сот институтына деген 
құрмет. Өркениетті елдерде мұндай құндылықтар əдет ретінде қалыптасқан, ал 
еліміздің жас азаматтарында толықтай қалыптаспаған.

Қазақстан Республикасында құқықтық тəрбие жүйесі əлі түпкілікті 
қалыптаспаған, бұл саяси жəне құқықтық реформаны жүзеге асыруға, заңдылық 
пен құқықтық тəртіптің жай-күйіне теріс əсер етеді. Осы дағдарыс жағдайында 
заманауи əлеуметтік-экономикалық проблемаларына ғана емес, сонымен бірге 
халықтың құқықтық тəрбиесінің төмен деңгейіне негізделген қылмыстар мен 
басқа да құқық бұзушылықтар санының өсуі байқалады. Қазақстандықтардың 
едəуір бөлігінің, бірінші кезекте қазіргі жастардың құқықтық санасы посткеңестік 
кезеңдегі дағдарыс кезеңінде көп дəрежеде қалыптасты. Қазақстан қоғамының са-
яси жəне экономикалық жүйелерінде орын алған өзгерістер өмір сапасының елеулі 
өзгеруіне алып келді. Құқықтық тəрбиенің болмауының тікелей нəтижесі – қоғам 
бағдарланған құндылықтар дағдарысы.

Бұл мəселені зерттеу кезінде біз жалпы ғылыми зерттеу əдістерін қолдандық: 
талдау жəне синтез, классификация, жүйелеу. Олар ғылыми əдебиеттерді жəне басқа 
зерттеулерді кезеңдер бойынша топтастырып қана қоймай, қазақ қоғамындағы 
құқықтық тəрбиенің кейбір ерекшеліктерін ашуға мүмкіндік берді. Жүйелік тал-
дау əдісі қазақтардың дəстүрлі құқық жүйесі мен тəрбиеге əсер еткен факторларды 
анықтауға мүмкіндік берді.
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Құқықтық тəрбие қоғамдық институт ретінде адамзат қоғамын реттейтін 
құбылыстар, құқықтың, құқық институттарының пайда болуымен бастала-
ды. Дəстүрлі қазақ қоғамында құқықтық тəрбие дала мемлекеттілігінің құрылу 
кезеңінен басталады. Себебі, мемлекет, құқық, əлеуметтік топтар, міндеткерліктер, 
нормалар, сот, əскерилер, жазалау шаралары түсініктері мемлекеттіліктің негізін 
құрайды.

Қазақ халқында құқықтық тəрбие ұлттық тəрбиенің маңызды элементі бол-
ды. Мыңжылдықтар бойы қалыптасқан көшпелі халықтың құқықтық, əдептілік 
нормалары мен қағидаттары қазақтардың құндылықтар жүйесінде орнығып та-
ралды. Дəстүрлі қазақ құқығы адат нормалары ұрпақтан ұрпаққа жүктеліп бойы-
на сіңірген.

Қазақтардың əдеттегі немесе адат құқығы – бұл іс жүргізу жəне материалдық 
нормативтерді қамтитын көбінесе қысқаша, оңай есте қалатын қағидаттардан 
құрылған, бірақ қағазға түсірілмеген құқық нормалары. Ол көшпенділер өмірінің 
түрлі салаларындағы өзара қарым – қатынастарын реттеді, мысалы, қылмыстар 
мен жазалар саласында – бұл қанды кек алу жəне құн төлеу қағидаттары; 
шаруашылық саласында – «алғашқы басып алу» жəне «алғашқы пайдалану» 
құқықтары; отбасылық – неке қатынастарында – жетінші буынға дейін некеле-
суге тыйым салу; сот төрелігін жүзеге асыру саласында – əділеттілік, ашықтық, 
шешендік қағидаттары. Қазақ жерінде ислам дінінің таралуына орай адатпен қатар 
шариғат, мусылмандардың құқық жүйесі қолданылды. 

Қазақтардың дəстүрлі құқығы революцияға дейіңгі зерттеушілердің 
еңбектерінде қарастырылған. А.И. Левшин, П. Маковецкий, А.И. Добросмыс-
лов, И.И. Крафт қазақ қоғамында қалыптасқан құқықтық қатынастар жүйесін 
анықтауға тырысты. Олар жер мəселесінің реттелуі, билер соты, жазалау шаралары, 
неке, отбасы, туыстық қатынастар ерекшелігіне арналған зерттеу жұмыстарында 
жазбаша сақталмаса да ауыздан аузға берілетін тұрақты құқықтық жүйенің бар 
болғанын көрсетті. 

П. Маковецкий халық арасында құқықтың нормаларын игеруде молдалардың 
жəне қожалардың маңызын көрсетті, тіпі кез келген қазақ құранды жақсы 
білгендіктен, өзі де молда ретінде заңдар мен ережелерді насихаттай алады деп 
көрсеткен [4]. 

А.И. Левшин қазақтың құқықтық дəстүрлерінің, заңдарының неғұрлым 
толық нұсқасын қағазға түсіріп, оларды терең талдау жасаған. Зерттеуші қазақ-
тардың басқару жүйесі, заңдар мəселесін, құқық реттейтін салаларды, жазалау 
жүйесін, мүлік, отбасы, жер мəселесіне қатысты бірқатар деректер келтіреді. Деген-
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мен Левшин, қазақ қоғамында аталған нормалар мен хандарға бағынушылық азай-
ып бара жатыр деп көрсеткен [5, 315-319]. Оның себептерін сыртқы факторлардың 
ықпалымен байланыстыруға болады. Левшин еңбегі 1832 жылы жариялан-
ды, яғни Қазақ хандығының батыс жəне солтүстік шығыс бөліктері Ресейдің 
бақылауында жүз жылдай болды, əскери бекіністер, казактардан құрылған əскери 
бақылаушыларға жерді бөліп беру, ресейлік үкіметтің билеушілері мен руларын 
шиеленістіру нəтижесінде ұлттық құқық жүйесіне сенім төмендей бастады.

Революциялық дейінгі кезеңде қазақ халқының ағартушылық, тəрбие 
мəселесін қозғаған А. Құнанбаев, Ш. Уалиханов, Ы. Алтынсарин құқықтық 
тəрбиенің маңызды құрамдас бағыттарына сай жас ұрпаққа рухани-адамгершілік 
тəлім-тəрбие берудің мазмұнын көрсеткен. 

Ы. Алтынсарин тəрбиенің басты құралы қоршаған ортаның, ата-анасының 
өнегесі, оқытушылардың үлесі зор деп көрсеткен. Атақты ағартушы жас ұрпақты 
отансүйгіштік, мінез-құлықын ізгішіл, инабатты салада, əлеуметтік құндылықтар 
тұрғысынан қалыптастыруды жөн көрген. Ы. Алтынсарин өзінің «Қазақ хресто-
матиясы» еңбегінде сауат ашуда қазақтың дəстүрлі аңыздары, мақалдары мен 
мəтелері мысал ретінде келтірген [6].

Атақты Абай да жас ұрпақтың адамгершілік қасиеттеріне басты назар 
аударған, өзі басқарушылық қызметіне қастысты келесі ой жеткізген, «Адам ба-
ласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нəрселерден озады... Мен егер 
закөн қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің 
тілін кесер едім... Кімде- кімнің əділеті жоқ болса, оның ұяты да жоқ... Кімнің 
ұяты жоқ болса, оның иманы жоқ» – деп насихат қалдырған [7, 138-164]. Абай да, 
Ыбырай да өз сөздерінде отаршыл күштің салдарынан ұрпағымыз қазақтың 
даналығынан айырылу үрдісін көрсетіп жатқаны. Ұлттық тəрбие, дəстүрлі ұлт-
өнеге дағдарысқа ұшырағанын білдірей отыра, бұрыңғы тəлім-тəрбие мен ізгілікке 
насихаттау үгіті белгілі. 

Ш. Уалиханов халқымыздың түпкілікті, дəстүрлі əдеттерін зерттей отыра, 
ағартушылықтың жетіспеушілігін танытқан. Қазақ ағартушысы, этнограф, ғалым 
адамгершілік білім беру мəселелеріне көп көңіл бөлді. Ол жастарды оқыту мен 
тəрбиелеудің ғылыми негізделген тұжырымдамасының негізін қалады. Ол мента-
литет («ұлттық рух») əр адамға тəн жəне табиғи ортаға да, қоғамның əлеуметтік 
құрылымына да байланысты екеніне ерекше танытты. Оның пікірі бойынша, 
сауаттылықтың арқасында ғана қазақ қоғамы қажетті адамгершілік деңгейіне же-
те алады [8]. 

Сонымен, революцияға дейінгі кезеңде, қазақтың дəстүрлі құқықтық 
тəрбие жүйесінің қалыптасуын анықтаймыз. Ата–бабаларының ғасырлар 
бойы қалыптасқан тəрбие жүйесінде құқықтық тəрбие қоғамдық нормалар 
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мен қағидаттарын игеру адат пен шариғаттың синкретизміне негізделді. Демек, 
отаршылдық кезеңінде құқықтық тəрбие мен ұстанымында барқатар проблема-
лар орын алғанын білдік. Ол туралы Ресейдің де, қазақтың да ұлттық ойшылда-
ры пікірін білдірген. Біздің ойымызша, құқықтық тəрбие саласында байқалған 
дағдарыс сыртқы факторлардың салдарынан, отаршылдықты іске асыратын, 
дəстүрлі құқық жүйесі мен құқықтық тəрбиені бұзатын сыртқы ықпалдан, жа-
санды түрде пайда болды. Революцияға дейінгі зерттеушілердің маңызды 
қорытындылары бойынша қазақ халқының өзіндік заңдар жүйесі болды, бұл 
заңдар адат пен шариғат негіздерін қамтыды жəне «Жеті жарғы» атауымен қазақ 
даласында кеңінен қолданылды. Əрине, революцияға дейінгі зерттеушілер, 
құқықтық тəрбие мəселесін арнайы қарастырмаған. Дегенмен ата-бабаларының 
жерінде тіршілік еткен, əже-атасының, əке-шешесінің қарамағында өсіп 
тəрбиеленетін, қоршаған орта туралы түсінік алған жас ұрпақ барлық дəстүрлерді 
ұстанды. Сондықтан да, қазақ қоғамына тəн болған құқықтық нормалар, дəстүрлер 
өскелен ұрпаққа жеткізілгені мəлім. Қазақ хандығында «Жеті жарғы» деп ата-
лып кеткен заңдар мен адат, шариғат құқығы таралған. Өскелен ұрпақ бұл заңдар 
мен қағидаттарды жақсы біліп, келешекте ұстанып, өз ұрпағына да таратқан де-
ген құрытынды жасаймыз. Яғни, құқық пен заңға негізделген қазақ мемлекетінде 
құықтық тəрбие тиісті дейңгейде іске асырылды.

Кеңес дəуірі кезінде қазақ халқының құқығы мен мемлекеттілігі бойын-
ша тарихи зерттеулерді екі кезеңге бөліп ажыратуға болады. ХХ ғ. 40 жж. дейін 
А. Бөкейханов, М. Тынышбаев, Х. Досмухамедов, С. Асфендияров, Т. Рысқұлов 
тарапынан тарих жəне этнографиялық зерттеулерді жариялауда бірқатар орыс 
ориенталистерінің еңбектері мен дəстүрлі ауызша, жазбаша деректерді қолдана 
отырып қазақ жерінде мемлекеттіліктің, яғни оның заңнамалық негізі мен 
құқықтық дəстүрлерінің бар екендігін танытты. М. Тынышбаев Жеті-жарғы 
заңдар жинағы қазақ руларының көшплі тұрмыс тіршілігі жағдайында құқықтық 
сана сезімнің принциптеріне сай қалыптасты деп анықтаған [9, 7]. Аталған 
зерттеушілер Ресейдің отаршылдық саясатының əр түрлі қырларын көрсетті жəне 
сол көзқарастары үшін репрессияларға ұшырады. 

Кеңестік идеологиясы мен ұлттық сана сезімнің күресін Е. Бекмахановтың 
зерттеулері (Бекмаханов, 1994) нəтижесінде пайда болған шиеленіс көрсетті. 
Атақты зерттеуші өз еңбектерінде Кенесарыны қазақ хандығын отаршылдық са-
ясатынан босату үшін күрескен батыр ретінде көрсетті. Тіпті кеңестік идеологи-
ясына қарсы ұлт-азаттық қозғалысты тек кедейлер емес, байлар мен сұлтандар 
қолдағаның тарихи мұрағат деректер арқылы дəлелдеді. Яғни, өз мемлекетіне 
сырттан қауіп төнген кезде қазақтың азаматтары, шығу тегіне қарамастан, елін 
қорғауға шығуға дайындығын танытты. Сол сияқты зерттеулер қазақ арасында 
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құқықтық мəдениеттің, азаматтық пиғылы, ұлттық сана сезімнің, отансүйгіштіктің 
жоғары деңгейін көрсетеді. Ал құқықтық мəдениетті қалыптастырудың негізгі жо-
лы құқықтық тəрбие болып табылады.

ХХ ғ. екінші жартысында кеңестік тарихи-құқықтық əдебиетте дəстүрлі 
құқықтық тəрбие тақырыбы арнайы қарастырылмаса да, дəстүрлі қазақ қоғамында 
адат пен шариғат мəселесіне арналған зерттеулер жүргізген бірқатар заңгер маман-
дарды атап кету керек. Олар қазақтың дəстүрлі қоғамында адат қағидаттарындағы 
меншік, жауапкершілік, жазалау мəселесін жеке зерттеген, яғни дəстүрлі қазақ 
қоғамының құқықтық жүйесін тарихи ретроспективасын жасамақ болды. 
Зерттеушілер дəстүрлі қазақ қоғамында құқықтық нормаларды адат пен шариғаттың 
синкретизмі ретінде қарастырған. Кеңестік идеологияға сай қазақ хандығында 
заңдар мен жарғылардың орын алуы туралы тіпті мəселе қозғалмады. Тарихшы-
лар мен құқықтанушылар мен арасында С.З. Зиманов, С.Л. Фукс, Т.М. Культелеев, 
т. б. зерттеушілер қазақтардың қоғамдық, мемлекеттік құрылысы, жазалау жүйесі, 
жауапкершілігі туралы бірқатар еңбектер жариялады.

С.З. Зиманов дəстүрлі қазақ қоғамында бірнеше əлеуметтік топтарды 
көрсетті, яғни, султандар, билер, тархандар, ру басылары, байлар, дін басылар [10]. 
Демек бұл əлеуметтік топтардың артықшылықтарын, қызметтерін, беделін қазақ 
қоғамында жете түсінген. Сонымен қатар, зерттеуші жер мен малға қатысты мешік 
мəселесін, қолөнер мен кəсіпшіліктің, егіншіліктің, көшпелі мал шаруашылықтың 
тұрмыс тіршілігінің құқықтық реттелу ерекшеліктерін анықтады. Тіпті көшпелі 
қоғам жағдайында меншік мəселесін анықтауға тырысты. Бұл зерттеу жұмысы 
ХХ ғ. ортасында жарияланды жəне кеңестік идеологияға сай қазақ қоғамында 
класс, меншік, кедейлерді қанау мəселесін анықтау мақсатында іске асырылды. 
Дегенмен, қазақ елінің азаматтары əлеуметтік иерархия, меншік мəселесі, тіпті 
міндеткерліктерін жақсы біліп түсінді. Бұл ұлттық тəрбие барысында мемле-
кет, құқық, меншік, жауапкершілік, айыппұл, жазалау туралы түсініктерінің бар 
болғанын көрсетеді. С.Л. Фукс, Т.М. Культелеев қазақтың дəстүрлі құқығында 
заңнамалық реттеу мəселесін қарастырды. Олардың зерттеу жұмыстары заңнама 
саласына жақын болғанымен, қылмыс, бұзушылық, жазалау, айып төлеу, билер 
соты, сұлтандардың, билердің, ру басылардың əлеуметтік жағдайы мен құқықтық 
статусын анықтады [11]. Яғни кеңестік тарихнамада, құқықтық тəрбие мəселесі 
тікелей қарастырылмаса да, дəстүрлі қазақ қоғамында құқықтық нормалар ретінде 
адат пен шариғаттың маңызды орны анықталды. 

Тəуелсіздік алғаннан кейін қазақтың мемлекеттілігі, заңнамасы мəселесіне 
ерекше назар аударылды, деректік база кеңейтілді, тіпті кеңесік идеологияның 
жойылуы бірқатар жаңа тұжырымдамалар дүниеге əкелді. Қазақтың дəстүрлі 
қоғамында орын алған мемлекеттілік, заңнама, құқықтың жүйе институтта-
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ры мəселесіне қатысты деректік база кеңейді, нəтижесінде жаңа тұжырымдар 
пайда болды. Қазақ хандығының тарихы оның заңнамалық негіздеріне сай 
анықталды. Қазақ хандығы тарихында хандық бидік институттары деректердің 
негізінде дəлелденді. Қасым, Есім, Тəуке хандары тұсындағы заңдардың дерек 
ретінде көпшілікке ұсынылып одан да бұрыңғы сақтар, түркі дəуірі кезеңіндегі 
заңнамалық, құқықтық, мемлекеттік негіздеме талқыланды. С.З. Зиманов, 
Ж. Қасымбаев, Т.И. Султанов, А.Н. Атыгаев, И. Ерофеева, М.Х. Абусеитова, т. б. 
ірі ғұламалар қазақ хандығын ХV–XVIII ғғ. жеке мемлекекет жəне маңызды гео-
саяси күш ретінде танытты. Аталған зерттеулер қазақ мемлекеттілігінің бір сəтте 
пайда болма терең тарихи негіздерін көрсетіп, ХV–XVIII ғғ. қазақ жерінде өз өзін 
Евразия даласында белгілі бір геосаяси ықпалы мен маңызы бар жеке саяси күш 
ретінде таныған дербес мемлекеттің орын алғанын анықтады. 

ҚОРЫТЫНДЫ

Əрине Қазақ хандығында, кез келген мемлекетте сияқты, құқық, мемлекет, 
билік, əлеуметтік топ, жауапкершілік, қылмыс, жазалау бойынша өзіндік дəстүрі 
болды. Отаршылдық бұғауына дейін дəстүрлі қазақ қоғамында азамат, Отан, 
дəстүр, тəлім тəрбие, борыш, отбасы, т.с.с. түсініктер азамат тұлғасын 
қалыптастырды. Құқықтық тəрбие дəстүрлі тəрбиенің маңызды элементі бол-
ды, оның құрамында абырой, ер, азамат, отбасы, Отан, намыс, жауапкершілік, 
т.с.с. ұғымдар орын алды. Аталған ерекшеліктер ұрпақтан ұрпақа нақыл, өсиет, 
ересектердің ұлгі өнегесі ретінде, тұған жер, туыстар, достар сияқты құндылық 
жүйесіне айналды. Біздің ойымызша, сыртқы қауіптен өзінің дəстүрлерін қорғау 
қағидаты құқықтық тəрбиенің негізгі көрсеткіші. Жеке мемлекеттің азаматта-
ры жағдайында өмір сүрген қазақтың дəстүрлі қоғамын бұзған сыртқы күштерге 
қарсылық көрсету, өз құқықтары мен мүдделерін қорғау, өз отбасы мен тіршілігі 
үшін күресу, өз тарихы мен дəстүрлерін қорғау Қазақ хандығы дəуіріндегі 
құқықтық тəрбиенің басты көрінісі деп қорытындылаймыз.
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Аннотация
В статье представлен краткий обзор литературы дореволюционного, советского и периода не-

зависимости по вопросам изучения права и правового воспитания в казахском традиционном обще-
стве. Авторы отмечают сформированность системы правовых отношений, регулирующих все сфе-
ры жизнедеятельности традиционного казахского общества. Выявлена обусловленность формиро-
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вания государства и права с идеями правового воспитания. Исследователи отмечают, что традицион-
ные правовые нормы в казахском обществе формировались в течение нескольких тысячелетий и яв-
ляются фундаментом правового самосознания. Правовое воспитание как неотъемлемая часть жиз-
недеятельности государства реализовалось в казахском обществе наряду с идеями патриотизма, гу-
манизма, борьбы за независимость.

Ключевые слова: правовое воспитание, обычное право, традиции, «Жеті жарғы», суд биев, 
сословия, менталитет.

Summary
The article presents a brief review of the literature of the pre-revolutionary, Soviet and independence 

periods on the study of the law and legal education in the Kazakh traditional society. The authors note the 
formation of a system of legal relations regulating all spheres of life of the traditional Kazakh society. The 
author reveals the conditionality of the formation of the state and law with the ideas of legal education. 
Researchers note that traditional legal norms in the Kazakh society were formed over several millennia 
and are the Foundation of legal self-awareness. Legal education as an integral part of the life of the state 
was implemented in the Kazakh society along with the ideas of patriotism, humanism, and the struggle for 
independence

Keywords: Legal education, customary law, traditions, «Zheti zhargy», court of biys, class, mentality. 
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ОҚУШЫЛАР АРАСЫНДАҒЫ ҰЖЫМШЫЛ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАРДЫҢ 
ТҰЛҒА ДАМУЫНДАҒЫ ОРНЫ

Аңдатпа
Мақалада жеке тұлға жəне ұжым, ұжымдағы жеке тұлға дамуының мəселелері 

қарастырылған. Авторлар мектептің балалар ұжымындағы алғашқы ұжымда-ақ бала-
лар жалпы мақсатын жүзеге асыруға бірігіп қатыса отырып бір-бірімен жақын араласа 
бастауға қажет жағдайларға терең тоқталған. Мақалада балалардың мүмкіндіктеріне, 
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қызығушылықтарына, қабілеттеріне, құрбыларына деген қарым-қатынастарына қарай 
оқушылардың əрқайсысының белсенділендіруге жағдай болуы туралы философтардың, 
əлеуметтанушылардың, психологтардың, педагогтардың көзқарастары қарастырылған. 
Сонымен бірге бұл ұжым өзінің тар мағынадағы мүдделерімен ғана шектеліп қалмай 
болашақ жоспарларын күрделендіріп, мүдделерін кеңейтуге тиісті педагогикалық 
жолдар ұсынылған. Күрделі мəселенің бірі ретінде жеткіншектер арасындағы жас 
ерекшеліктеріне байланысты эмоционалдық қарым-қатынасты ерекше бағалайтыны, 
олар жеке басының қасиеттері жағынан қоғамшыл болып келетіні, олардың ұжымшыл 
қатынастардың арқасында тұлға дамуына ерекше əсер беретіні туралы материал 
мақалада кең орын алған.

Тірек сөздер: жеке тұлға, ұжым, ұжымшыл қарым-қатынастар, жеткіншектер, 
жолдастық, достық, іс-əрекет.

КІРІСПЕ

Адамдар арасындағы қарым-қатынастың басты мақсаты – өзара түсіністікке 
қол жеткізу. Қарым-қатынас жасауда қатынасқа түскен адамды тыңдап, түсіне 
білудің маңызы зор. Бұл басқа адамның ішкі жан дүниесін түсініп, оған өз 
ойын дұрыс жеткізуге мүмкіндік береді. Адамдар басқаларға өз ойлары мен 
көзқарастарын түсіндіре отырып, түсініспеушілік, ұрыс-керіс пен дау-жанжал 
секілді жағымсыз құбылыстарды болдырмауға əрекет жасайды. 

Қарым-қатынас мəдениетін меңгерген тұлға өзімен қатынас жасайтын адамға 
құрметпен қарап, сыйластық білдіреді. Адамға сыйластықпен қарау жақсы қарым-
қатынас жасаудың негізгі өлшемі болып табылады. Қарым-қатынастың жетекші 
түрі – осы немесе өзге жас кезеңінде болатын қарым-қатынас түрі, бұл арқылы 
тұлға дамуының сатысына сəйкес негізгі тұлғалық қасиеттер қалыптасады [1].

Қарым-қатынас мəдениеті – адамдар арасындағы өзара тығыз байланыс-
тылықты қамтамасыз етуге соның негізінде іс-əрекеттер жүйесін үйлестіріп, рет-
теуге, дұрыс бағыт түзеуге, ой-сананы дамытып əркімнің өмірден лайықты ор-
нын табуға мүмкіндік туғызу. Қарым-қатынас адам өмірінің барлық салалары-
на терең енген құбылыс. Оның мəн-мазмұны сан алуан. Қарым-қатынас тіршілік 
атаулының (оның ішінде адам өмірі ерекше) қалыптылығын сақтауды қамтудан ба-
стап, адамдардың өмір сүру жолын жетілдіру, оның амалдарын табу, таңдау, өңдеу, 
оларды өмір салты құралдарына айналдыру мақсатындағы саналы байланысын, 
өткені мен бүгінгіні жəне болашақтық сабақтастылығын қамтамасыз етеді. 

Қарым-қатынас жеке көңіл күй əсерін жеткізуден бастап, ақпараттар та-
сымалдай алмау, жекеленген адамдардың, ықшам жəне əлеуметтік топтардың, 
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халықтардың, ұрпақтардың мақсаты өзара ықпалдастығын орнатып, жүзеге асы-
ратын негізгі құрал. Осы айтылған ой-пікірлердің өзі қарым-қатынасқа берілер 
сипаттар мен анықтамалар мүмкіндігінің толассыз болатындығын, оның əлі де 
беймəлім тұстары мен мəндері қарсыларының ашыла беретінін көрсетіп отыр. Со-
нымен қарым-қатынас қызмет түрі. Өйткені ол да қызметтің басқа түрлері сияқты 
белгілі бір мақсатқа жүгініңкі, нормаға тəуелді. Ендеше оның берер нəтижесі бар. 
Белгілі бір жағдайда өзінің тиімділігін көрсетеді деген сөз. Қарым-қатынастың 
мақсаты əрбір жеке адамның немесе тұтас алып қарағанда қоғамның бірлескен 
қызметіне түзетулер ендіру мен жоспарлау жатады. Яғни қарым-қатынас басқа 
коммуникативті емес қызметтерді қамтиды. Олай болған жағдайда қарым-қатынас 
нақтылы өндірімді қызмет түріне жатады. Яғни қызметтің бұл түрі материалдық 
жəне рухани игілігі бар өзгешелігі болумен сипатталады.

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Зерттеуші Д. Мореноның тұжырымы бойынша қарым-қатынасы шектеулілер 
жан-дүниесіне игі əсер жасау жағдайы аз болып, адамның жеке басты рухани 
жетімділігі қалыптасады [2]. Яғни əрбір адамның психологиялық кемелдігі басқа 
адамның ішкі жан сарайына деген нақты мейірімділік көзқараспен, оның потенци-
алын толықтай іске қосылуына адал ниетпен қарау жəне жəрдем беру əрекетімен 
көрінеді. Егерде қарым-қатынас мақсаты адамның ішкі жан-сарайына игі əсер жа-
сауды міндетке алса, онда қарым-қатынастың іскерлік жəне өнегелілік нəтижелік 
жақтарына қойылатын талаптар тығыз байланыста болады. Адамның рухани өсуі 
үшін тек тілеулілік ниетпен шектелмей, оның мəселелерін көре білу, əрі шешімін 
тауып беруге жəрдем беру керек. 

Ғалым Қ. Жарықбаевтың айтуынша шын пейілдегі бірге қамығу қатынастың 
ойдағыдай қалуына жеткізе алмайды [3]. Мұның себебі мынада: Айталық өзін 
жəбірленуші санаған адамның əрекетінде дұрыстық жоқ ісі теріс, ал ол өз қателігін 
мойындағысы келмейді. Ал «жəбірленушіні» қарсы алған досы, оның қөңілінен 
шығып, оның іс-əрекетін дұрысқа шығарса, досының көңіл-күйі көтеріліп жу-
асиды. Бір қарағанда байланыс мақсатына жеткендей көрінеді. Ал шын мəнінде 
жəбірленген адам үшін байланыс пайда əкелген жоқ. Мұндайда болған жағдайды 
асықпай байыптап, қателік кімнен болғанын ақылғы салып, дұрыс басу айтып, 
жіберген қателігіне досының көзін жеткізіп, алда осындай қателіктен сақтану жо-
лына кеңес айтса онда байланыс жемісті өтті-деп есептеуге болады. Алайда ба-
су айтушының өзі тек шын көңілменен сəттілік тілейтін «тілеугөй», «тілеуқор» 
кісі ғана болмай, үлкен психологиялық білімдар адам болғаны абзал. Досының 
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қателігін бетіне бірден басып айтып салу байланысқа теріс ықпал жасауы мүмкін. 
Яғни, дос жылатып айтады, дұшпан күліп айтадыға абай болуы керек. Байыпты 
талдау ғана нəтижеге жеткізеді. Кінəні дүрсе қоя бетке басу қарсы кісіге қорғануға 
итермелейді. Сөйтіп өз позициясынан қайтпай екі жақтыда сыңар көңіл-күй 
орнығады [4]. 

Қарым-қатынас мəдениеті қалыптасқан адам сыртқы орта жағдайына бай-
ланысты өз мінез-құлқының моделін жасап оны жүзеге асырады. Осы мо-
дельге көптеген психологиялық көрсеткіштер əсерін тигізеді. Г.М. Андрее-
ва зерттеулерінде келесі көрсеткіштерді анықтаған: адамның дүниетанымы, 
қарым-қатынас объектісіне көзқарасы, өз қүқығы мен міндеттерін түсінуі, өзін-өзі 
бағалауы, тұлғааралық қатынастағы əдеттері, қарым-қатынас тəжіребесі, мінез-
құлқы, көңіл-күйі т.б. [5]. Осы көрсеткіштерге сүйене отырып оқушылардың 
қарым-қатынас мəдениетін жан-жақты зерттеуге болады. Оны жүргізу барысын-
да келесі үш мəселе жетекші көрсеткіштер ретінде зерттелінеді: қарым-қатынас 
үдерісіне зерттеушінің көзқарасы, қарым-қатынасқа түскен серіктестестердің 
көзқарасы, қарым-қатынасқа түскендердің өзіне көзқарасы.

1. Қарым-қатынас үдерісіне зерттеушінің көзқарасы. Мұнда өмірдің тала-
бына сай қойылған міндеттерді шешу мақсатында қарым-қатынас үдерістерін 
белсенді түрде пайдалану бағдарын ұстану ықтималдылығымен білінеді. Бұл жерде 
қойылған мақсатқа жеткізетін тиімді құрал ретінде қарым-қатынастың рөл атқара 
алатындығы туралы түсініктің орнығуы іске асады. Сондай ақ преспектикаға 
оң эмоционалды көзқарас танытудан айналадағы адамдармен байланысқа түсу; 
портнетмен өзара ықпалдастық процесін жақсы жолға қою үшін барлық күш-
жігерді жұмсауға дайындық пен құштарлық таныту орын алады. Өйткені қарым-
қатынас процесі қарым-қатынасқа түскен серіктестің жеке жол табуды, ситуация 
ерекшелігін ескеріп отыруды талаптайды. Өзіңнің тұлғалық əсер салуың қарым-
қатынасқа түскендердің жанына əрбір кездесудің қалдырған ізі болып саналады.

2. Қарым-қатынасқа түскен серіктестестердің көзқарасы. Табысты қарым-
қатынасты қалау үшін ең бастысы алдыңғы бөтен адамға көңіл бөлу аса қажеттілік. 
Ғылыми тілмен яғни А.А. Ухтомскийдің сөзімен айтқанда «Əңгімелеуші 
доминантқа дегенкөңіл бөлу өз алдына ерекше болуы керек» [6]. Барлық күш-
қайрат, ынта-жігер, жан шуағы, көңіл-күйі, яғни барлық «мақсаттағы бет алыс», 
қарама-қарсаңында отарған адам мен өз арадағы тосқауылды, сезіктік, күдіктік 
пиғыл-ойды сейілтіп «сен» сенімділік əлеміне жол ашуға жұмсалуы керек. 
Бұлардың бəрінің де мүмкін болатындығын өз басын құрметтей алатындардың 
бəрі де біледі деуге болады. Сөйтіп қарым-қатынасқа түскен партнерге қатысты 
ықтималды диспозиция – серігіңнің жеке басты жан-дүние байығы мен даралығын 
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мойындауды, оның жеке бас проблемалары мен істеріне қол ұшын беруге даярлық 
көңіл-күйдің əрқашанда болуын талаптайды. 

3. Қарым-қатынасқа түскендердің өзіне көзқарасы. Өзің туралы, өзіңнің кім, 
қандай екендігіңді елестете білу, өз бағаңды білу, басқа адамдармен қарым-қатынас 
жасауға өзара ықпалдастықта болуға елеулі əсерін жасайды. Өз-өзін білетін адам 
басқаның бойындағы бар асылды немесе керісінше кемшілікті реалистік-ақиқатты 
тұрғыда көре алады, басқа адам туралы ой-пікір тұжырымы ақиқат-шындық, 
дұрыстығында бере алатын қабілеті болады. Əдетте ондай адамдар басқа туралы 
тегінде дұрыс, жақсылық ойлап, тілек тілеуші көңіл білдіріп адам бағасын көтеріп 
тұрады. 

Адамдағы өзіне қатысты көзқарас оның əлеуметтік мінез-құлқына да 
əсерін жасайды. Мəселен американ психологы М. Розенбергтің мəліметі бойын-
ша өз басын құрметтеу сезімі төмен адамдарда мынадай сипатты ерекшеліктер 
болады екен: тұрлаусыз жəне əлжуаз пайым жасау, сана-сезім өз əлсіздігі мен 
дəрменсіздігінің беті ашылып қалуынан сезіктеніп жүру. Осыдан келіп ортадан 
қашу, қосылмай беймəлім жүру немесе жасанды ролмен, бет пердемен көріну 
əрекеттерімен болу сияқты ерекшеліктер болады [7]. Мұндай адамдар сынға 
төзімсіз жеңіл жараланғыш, барлық нəрсеге қарайды жəне сезімге алғыш келеді. 
Өз басын қадірлей алмайтын адамдар жалғыздықтың құрбаны болады. Олардың 
əлеуметтік белсенділігі төмен, саясатқа, қоғамдық шараларға немқұрайлы қарайды 
жəне басқару қызметінде сирек кездеседі. Сонымен адам баласының əлеуметтік 
тəртібінің дұрыс болуының шарты: өзіңді шынай, біле-білу, өз мүмкіндігіңді, 
күшті жағыңдыда, əлсіз жағыңды да білу, өз басыңдағы жағымды жақтарды 
бағалай білу, басқаларға қандай жағымдылығыңмен қадірлісің соны білу өзіңнің 
озық əлеуметіңді дамытуға ұмтыла білу болып табылады. 

Жеткіншек жасындағылар қарым-қатынасқа өте құмар келеді. Олардың 
жолдастарымен, құрдастарымен, сыныптастары, қарым-қатнасы төменгі сынып-
тардағы балалардың қарым-қатынастарынан гөрі күрделірек, көп салалы əрі 
мазмұны тереңірек болады. Тұлғааралық қарым-қатынасты жан-жақты зертте-
ген А.А. Бодалев оның жас кезеңдеріне байланысты өзгеру динамикасын көрсет-
кен [8]. Жеткіншектік кезең де жақындық дəрежесі жөнінен əр түрлі қарым-
қатынастар қалыптасады, оларды жеткіншектер əншейін жолдастар, жақын жол-
дастар, жеке дос, деп нақпа-нақ саралайды. 

Қарым-қатынас жасайтын адамдары тек мектеп шеңберіндегі оқу əрекетімен 
шектелместен, барған сайын мектептен тыс шыға береді, жаңа мүделерді, 
кəсіптерді, қарым-қатынастарды қамтып, оқушы өмірдің дербес жəне өте маңызды 
саласы болынып бөлінеді. Бұл қарым-қатынастарда əр түрлі оқиғалармен, күрес 
пен қақтығысулар, жеңістер мен жеңілістер, жаңалықтар мен өкініштер, өкініштер 
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мен қуаныштар кездесіп, осының бəрі жинақталғанда жеткіншектің нағыз өмірін 
құрайды. Ол осы ортада іс- əрекет жасап, ойланып толғанады, көп уақыты мен ру-
хани күш-жігерін жұмсайды. 

Жолдастарымен қарым-қатынас жеткіншек жасындағы оқушы үшін ерек-
ше құндылыққа айналады. Л.Я. Гозман көрсеткендей, бұл қатынастардың ба-
ла үшін маңыздылығы соншалықты жоғары бағаланатындығынан олар ата-ана, 
туғандарымен қарым-қатынастардың тартымдылығын едəүір азайтып, оқудың өзін 
екінші қатарға ығыстырады [9]. Əдетте мұны бірінші болып анасы сезеді. Ұлының 
(не қызының) өзінен алшақтап, қайсыбір өзгеше өмір сүре бастағанын, бұл туралы 
айтпай, үйден жолдастарына баруға асығып тұратынды шығарғанын байқайды. 
Оқушы үшін құрдастарымен қарым-қатынасы оның жеке басының қатынас сфе-
расы болып сараланып, бұл бағытта ол дербес іс-əрекет етеді. Ол бұған хақым 
бар деп санайды, өзінің правосын қорғайды, нақ осы себептен де ересектердің бұл 
салаға араласуын жəбірлеу деп санап, оған қарсы шығады. 

Л.Я. Гозман эмоционалдық қарым-қатынасты жолдастық, достық, сүйіспен-
шілік, қастандық түрлерге бөліп көрсетеді. Олардың əрқайсысының оқушы 
өмірінде өз орны бар. Оқушыда, бір жағынан, құрдастарымен қарым-қатынас, 
бірлесіп іс-əрекет жасауға ұмтылу, ұжымда өмір сүргісі келіп, жақын жолдас, дос 
тауып алуға ұмтылу өте айқын көрінеді, екінші жағынан, жолдастарының ара-
сында қабылданып, танылуға, олардың мұны сыйлауына жетуге ұмтылу одан 
кем түспейді. Мұның өзі аса маңызды қажеттілікке айналады. Сыныптастары мен 
қарым-қатынастардағы қолайсыздықтар, жақын жолдасының, досының болма-
уы немесе достарының одан ажырасып кетуі барынша күйзелтіп, баланың жеке 
басының драмасы деп қабылданады. Оқушы үшін ең қолайсыз жағдай – ұжымның, 
жолдастарының оны шындап кінəлауы, онымен қарым-қатынас жасағысы келмеуі 
болады, ал ең ауыр жаза өзіне ашықтан-ашық немесе жасырын бойкот жасауы 
болмақ. Өзінің жалғыздығын сезіну жеткіншек үшін төзгісіз, ауыр жағдай. Сы-
ныптастарымен қатынастардың қолайсыздығы оны өз мектебінен басқа жерден 
жолдас, дос іздеуге итермелейді. Əдетте, оларды тапқанымен, бұлар əр кезде бірдей 
жақсы болып шыға бермейді. Мұндай фактілерндің күйінішті зардаптары болатын 
жағдайлары көп кездеседі. 

Оқушының жолдастарының назарын өзіне аударуға, олардың ынтасын 
туғызып, жақсы көрінуге ұмтылуы түрліше болып көрінуі мүмкін: бұлардың өз 
қасиеттерін тікелей көрсетуде ересектер қоятын талаптарды орындамау да бо-
луы, сондай-ақ қиқаңдап, сайқымазақтану, күлдіруге тырысқан іс-əрекеттер, 
өтірік-шыны аралас əр түрлі жайларды айту болуы мүмкін. Е.Я. Мелибурданың 
жүргізген зерттеуінде жеткіншектердің қырсық мінез көрсетунің бір себебі өз 
жолдастарының назарын аудару екендігін дəлелдеген [10].
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Жеткіншек жасындағы оқушылар жеке басының қасиеттері жағынан 
қоғамшыл болып келеді. Балаларға өмір мен іс-əрекеттің ұжымдық əдістері 
ұнайды, олар қоғамдық жұмыстарға ұмтылып, жақсы көреді. Бұл жұмыстар 
жеткіншектердің қарым-қатынасы үшін мазмұнды негіз жасап, ынта көрсетіп, 
белсенділік, дербестік білдіруге мүмкіндік береді. Кез келген іс-əрекетте олар 
əншейін қарап тұрушы болмай, белсене қатысушы болғанды жақсы көреді.

Жолдастық, ұжымшыл қарым-қатынас жеткіншектер өмірінде үлкен орын 
алады. Жеткіншектердің өзара жəне топтасқан қарым-қатынастары көбінесе ере-
сектермен қарым-қатынастарға тəуелсіз тіпті олардың дегендері мен ықпалдарына 
қарсы болып та қалыптасады. Бұл қарым-қатынастардың өз мазмұны мен даму ло-
гикасы болады. Егер төменгі сыныптарда ұжымдағы алатын орны негізінен оқу 
үлгеріміне, тəртібі мен қоғамдық белсенділігіне, яғни баланың ересектер қоятын 
талаптарды қалай орындайтынына байланысты болса, жеткіншектер үшін басқа 
қасиеттер: досы мен жолдасының қасиеттері, зеректігі мен білімділігі (тек оқу 
үлгерімі ғана емес), батылдығы өзін- өзі ұстай білуі неғұрлым маңызды бола ба-
стайды. Əр түрлі сыныптарда (жеткіншектер топтарында) бұл жақсы жақтардың 
құндылық дəрежесінің түрлі баспалдағы бар, бірақ олардың біреуі – жолдастық 
қасиеттер əрқашан бірінші орынға қойылады. 

Жеткіншектер тек танымал болып қана қоймай, олардың ризалығы мен 
құрметіне бөлену үшін ең алдымен жақсы жолдасы болуы керек. Осыған байла-
нысты жеткіншектік кезеңнің басында бұрын танымал болған балалардың то-
бында өзгеріс болатыны жиі кездеседі: біріншіден, бұрынғы беделділер, кетіп, 
олардың орнына жаңалары шығады, екіншіден, сыныпс активінің неғұрлым сый-
лы əрі беделді жеткіншектер тобы болмауы жиі байқалады, өйткені көптеген 
мұғалімдердің активті құрғанда олардың жолдастық қасиеттерін ескермей, үлгерімі 
жақсы жəне тəртіпті балаларды алатыны жиі кездеседі. Сыныптастары үшін 
беделі аз актив – ұжым құрудағы жəне сыныптағы жұмысын ұйымдастырудағы 
қиындықтардың мəнді себептерінің бірі. Мұның мəні одан кем түспейтін тағы 
бір себебі – мұғалімде басқарудың авторитарлық деп аталатын стилінің сақталуы 
жəне активте де сыныптастарымен қарым-қатынастың осындай əдістерінің 
тəрбиеленуі. Жеткіншектер мұны əсте қабылдамайды, өйткені олар ересектердің 
де, жолдастарының да қарым-қатынастарына сол бір негізгі талап тұрғысынан 
қарайды – адамшылық қадір-қасиет пен жеке басты құрметтеуді талап етеді. Бұл 
талап жеткіншектердің жолдастық кодексінің өзегі болып табылады, оның нор-
малары əр түрлі негіздерден: ересектерден, жасы үлкенірек балалардан, кітаптар 
мен кинофильмдерден (олар бұл нормаларды көрсетіп, түсіндіруде маңызды роль 
атқарады) ұғынылып, қабылданады. 
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Жеткіншектердің жолдастық, ұжымшылдық кодексінің ең маңызды нор-
малары қадір-қасиетті сыйлау, теңдік, шын берілгендік, жолдасына көмектесу, 
адалдық. Жеткіншектердің ортасында əрбіреуінің өз жолдасына, тобына, сыны-
пына қатысты іс-əрекеттері ескерусіз қалмайды жəне бұл нормаларға сай келетіні-
келмейтіні бағаланып отырады. Сондықтан жеткіншектер жолдасына, тобына 
«опасыздықты», уəде бұзуды, көмектеспей қоюды, өзімшілдік пен сараңдықты, 
бірінші болсам, басқарсам деген ниеттерді, менменсіп, өзін-өзі дəріптеуді, 
жолдасының пікірімен санасқысы келмеуді, сөзімен, күш көрсетіп,айламен, 
көзінше немесе сыртынан, тікелей не жанамалап болсын жолдасының қадірін 
түсіруді бірауыздан айыптайды. Мұндай қылықтар жəбірлесу, қақтығыстар, 
жанжалдар туғызады. Жолдасының өзін-өзі сыйлаушылығы, өз пікірі болма-
уы, өзінің айтқанынан қайтпай, жəбірлеушіге қарсыласа алмауы да айыптала-
ды, ал «жағымпаздар», алуан түрлі бейімделгіштер мүлдем жеккөрінішті бо-
лады. Бұл айтылғандарға қарама-қарсы қасиеттер жеткіншекте қалыптасатын 
этикалық мұраттың негізі болып, жолдасының қасиеттерімен қарым-қатынасқа 
осы тұрғыдан талап қойылады.

Бұл нормалар мен талаптардың ересектердің жолдастық, достық шынайы 
ынтымақ қарым-қатынастарының аса маңызды нормаларымен үйлесетіндігі 
өте маңызды. Жеткіншектердің жолдастық кодексінің моральдық-этикалық 
мазмұнының ересектердің осындай қарым-қатынасының қағидаларымен 
үйлесуінің арқасында құрбы-құрдастарымен қарым-қатынас жеткіншектің 
əлеуметтік-моральдық ересектігінің айрықша мектебі болады. Бұл қарым-қатынас 
ұжымдағы ересектер моралінің қағидаларына негізделген əлеуметтік қарым-
қатынастың жаңа əдістерін меңгеру практикасы болып табылады. Нақ осы жолда-
старымен қарым-қатынас практикасында бұл мораль ең алдымен игерледі. 

Жеткіншектердің құрдастары алдында танымал жəне сыйлы болсам де-
ген қажеттілігі өте жоғары болады. Себебі əр бала өз жолдастарының пікірі мен 
бағаларына ерекше сергек қарайды. Жолдастарының ескертулері, наразылықтары 
мен өкпелері оны олардың себерптері жайлы ойлантады өзіне назарын аударады, 
өз кемшіліктерін көріп білуіне көмектеседі, ал олармен жақсы қарым қатнаста ара-
ларында сыилы болуға ұмтылу түзеліп олар қоятын талаптарға саи болаиын деген 
ниет туғызады. Жеткіншек жаста қарым қатынас үшін өте маңызды ерекшелік – 
құрдастарының талаптарын есепке ала білу дамиды. Қарым-қатынас жақсы болу 
үшін бұл қажет нəрсе. Мұндай қасиеттің болмауын жеткіншектер инфантілділіктің 
көрінісі деп бағалайды.

Өз зерттеулерінде Л.Я. Гозман, Н.И. Ажгихина шектеулі балалардың басым 
көпшілігінде қарым-қатынастың болмауына себептердің бірі ретінде олардың өзін-
өзі асыра бағала деп көрсеткен [9]. Мұның салдарына жеткіншек жолдастарының 
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айтқан сыны мен талаптарына ден қоймайды. Нақ осы себепті жолдастары одан 
безеді. Сыныбында беделсіз болып, бəрі одан безген жеткіншектер көбіне өзін-
өзі осындай асыра бағалаушылар болады. Қарым-қатынастың жақсы болуы-
на жолдастары бағалаитын қасиеттер жөнінен өзін-өзі лайықты немесе тіпті 
төмен бағалау қолайлы жағдай жасайды. Өзін-өзі бағалаудың сипаты – онымен 
қарым-қатынас жасау үшін өте маңызды нəрсе. Сондықтан мен-мендік, эгоцен-
тризм, дезадаптивтік мінез көрсету жеткіншектер ортасында төмен бағаланатын 
қасиеттер болып саналады. Оқшау жүретіндер деп аталатын жеткіншектерде əр 
түрлі жағымсыз ерекшеліктер болуы мүмкін, бірақ олардың бəріне тəн кемшілік – 
жақсы жолдас болу қасиеттерінің жоқтығы. Сыныптастары оны осылай деп санай-
ды, ал жеткіншектер бұл кемшіліктің есесін еш нəрсемен де толтыруға болмайды 
деп біледі. Сондықтан үздік оқушы да оқшау қалуы мүмкін. 

Жеткіншектер өз құрдастарының іскерлігін жоғары бағалап, олармен іскерлік 
қатынасқа түскенде барлық берген нұсқауларын ризашылықпен, сыйластықпен 
орындайды. Олар іскер басшы құрдастарына бағына біледі, жолдастарымен қатар 
тұра алады, өз міндеттерін үлгілі атқарады, ортақ табысқа жанын салады, басқалар 
үшін қиын не жағымсыз жұмысқа бірінші болып кіріседі, жолдастарын құрметтеп, 
айғай шусыз мазасыз ақыл үйрете бермей, сабырлықпен қарайды, қажет бола 
қалса көмекке келеді жолдасын сыйлай білу жеткіншектермен іскерлік қарым-
қатынас жасау үшін қажетті қасиет. Жеткіншектерді іскерлік қатнастарында мінез 
құлықтың дұрыс формаларына баулу сынып жетекшісі жұмысының маңызды 
міндеті болуға тиіс.

Жеткіншектік жас кезеңінде балалар арасында достық қатынас ерекше орын 
алады. Жеткіншектердің достығын зерттеген И.С. Кон оны терең мазмұнды, асыл 
қазна ретінде бағалайтынын атап өтеді. Жеткіншектің жеке басының əлуметтік-
моралдық ересектігінің дамуында қарым-қатнастың ерекше түрі – жақын жолда-
стармен жəне досы мен қарым қатынас маңызды роль атқарады [4]. Жылдар өткен 
сайын олар неғұрлым қажет бола түседі. Жеткіншектер сыйлы, беделді, қайсы 
бір салада озық сыныптастарымен қарым-қатынас жасауға ұмтылады. Мұндайда 
жолдастық қасиеттер, білімділік қолынан бəрі де келетіндіктер батылдық, 
спортаға жетістіктер, сырт пішінің ересек болып көрінетіндігі, өзін-өзі ұстау 
мəнері романтикалық сипаттағы қарым-қатнастардағы тəжірибе, қатынастардағы 
дербестік секілді алуан түрлі жайлар тартымды болуы мүмкін. 

Жеткіншекке мүдделері қарама-қарсы өте-мөте əр қилы балалар тартымды 
болуы жиі кездеседі. Аз ба, көп пе, уақыт бойы жеткіншектің қарым-қатынас жа-
сайтын ортасы өте кең, бірақ тұрақсыз болуы мүмкін; бір шама тығыз болғаны-
мен уақытша қарым-қатынас орнығады, жақын дос іздеу басталады. Барлық 
жағдайларда да қарым-қатынастың тартымдылығы, екі түрлі: мүдделер жағынан 
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жəне қарым-қатынастың сипатымен қанағаттану дəрежесі жөнінен тіл табысушы-
лық сыңнан өтеді. Достарының неғұрлым ересек болғаны жеткіншекке ұнайды, 
бірақ нақ осының өзі жақындасуға кедергі болуы мүмкін, өйткені неғұрлым ере-
сек жолдасына мұнымен қарым-қатынас жасау қызықсыз болуы мүмкін. Дегенмен 
əдетте досы естияр болса ол қарым-қатынаста жетекші болып, əрбір іс-əрекетте ба-
стауыш болады. 

Балалардың жақындасуы үшін олардың алдарына қойып отырған мақсаттары 
мен сүйікті əрекеттерінің ұқсастығының, əңгімелесудің тартымдылығының 
үлкен маңызы бар. Жеткіншек өзіне ұнаған құрдасының ден қойған нəрсесіне 
оңай елігеді, өзі де оны өз ісіне ортақтастыруға ұмтылады. Достарымен қарым-
қатынастың кейде тартымды болатыны соншалық, жеткіншек онымен бірге өзін 
бұрын қызықтырмаған, қазір де қызықсыз іспен шұғылдана бастайды. Алайда 
кейін ол бұған шындап қызығып кетуі мүмкін. Сондықтан жолдастары мен достары 
арасындағы қарым-қатынас жеткіншектердің жаңа мүдделердің пайда болуының 
қайнар көзі. Біріне-бірі ұнайтын балалар əр түрлі істерде ынтымақтасуға ұмтылып, 
əр қайсысының айтқанын көбіне екеуі бірігіп істейді [41]. Бірлесіп жұмысты жақсы 
істей білуді жеткіншектер өте бағалайды.

Өзіне ұнаған құрдасының қасиеттері көбіне жеткіншектің өз басында жоқ 
екенін көріп, ұғынуға мəжбүр етеді. Сол сияқты, тіпті одан да жақсы болсам деген 
ниет туады. Жолдасы жеткіншекке үлгі болады. Ол оған немесе əншейін еліктейді, 
немесе өзінде белгілі бір қасиеттерді, мəселен, күш пен батылдық немесе өзін-өзі 
ұстай білу, əрқашан уəдесінде тұру т.б. қасиеттерді дамыта бастайды. 

Жеткіншектер достығыныңа мұраты – «қашан да бірге болып, бəрін бірдей 
бөлісу!» Бұлай дегенде жолдастық кодексі мен достық қарым-қатынастарға 
қойылатын қосымша талаптардың бұлжымай сақталуы ғана ұғынылмайды, 
екіншісінің өмірінің барлық жақтарына біріншісінің түгелдей араласып, бəрінде 
бірлесіп іс-əрекет етуі ұғынылады. Жеткіншектер дос-жолдасымен ортақ өмірге 
ұмтылады. Өсе келе «жан-дүнисінің жақындығы» – ішкі өмірдің ортақтығы, өзара 
түсіністиік, жеке адамның маңызды мəселелер жөніндегі құндылықтарының, 
ұмтылыстарының, көзқарастарының ортақтығы барған сайын маңызды бола 
түседі. Толып жатқан өмірлік, этикалық, эстетикалық проблемаларды талқылау, 
кейде ұзаққа созылып, барынша эмоциялы болатын таластар арқылы осындай 
достық қалыптасады. Бұл талқылаулар мен таластар этикалық даму үшін өте 
маңызды, өйткені əркім өз пікірін дəлелдеп, қорғауды ғана емес, оның қате екенін 
білуді де үйренеді. Таластар мен олардың кейінгі ойлану процесінде жеткіншекте 
өзінің жеке көзқарасы, яғни сенімі қалыптасады. Сонымен қатар достарда əртүрлі 
мəселелер жөнінде ортақ көзқарастар қалыптасып,бұл іштей жақындыққа негіз бо-
лады.
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Оқушылар достығының ұжымның қалыптасуына, балалардың мамандық 
таңдау мотивтерінің орын алуына тигізетін əсері мол екенін А.Н. Лутошкин 
көрсеткен [42]. Достасудың себептері кəсіптік ниеттермен, өзін-өзі тəрбиелеумен, 
өздігінен білім алумен байланысты ортақ əрі əрқайсысы үшін өте маңызды 
мақсаттар мен міндеттер пайда болған кезде қарым-қатынастар дамудың жаңа, 
неғұрлым жоғары деңгейіне көтеріледі. Достар оларды ортақтаса күш салып жүзеге 
асыра бастайды: білімді, іскерліктерді бірлесіп меңгереді, əртүрлі қасиеттерін да-
мытып, бір-біріне көмектеседі. Бұл достықтың жеке адамның дамуы үшін өте 
бағалы түрі. Достықтың қарама-қарсы түрі жеткіншектердің сырттай ересектікке 
ұмтылуына, уақыт өткізіп, көңіл көтеру мəндерінде ересектерге еліктеуіне 
енгізделген. Мұндай əдетте неғұрлым ересегі басшы болады: бьағынушы біраз 
уақыт оған келісуі мүмкін, бірақ кейін көбі жолдасының өктемдік жүргізбек 
ниетіне қарсы шығады. Теңсіздікке негізделген қатынастарды жеткіншектер нағыз 
достық деп санамайды. 

ҚОРЫТЫНДЫ

Нағыз достықтың бірден шығуы сирек болады. Əдетте оның алдында ізденіс, 
сəтсіздіктер, уақытша қатынастар болады. Осындай тəжірибенің негізінде достық 
пен достың жекелей мұраты қалыптасып, шыңдалады. Жеткіншектер достықты 
қадірлегенмен, оған көп талап қояды əрі өкпелегіш болады. Қ. Жарықбаевтың 
айтуынша жақын жолдастың досқа айналуы – өте интимдік үдеріс [43]. Ол 
жеткіншектің құрдасымен қарым-қатынасқа өзінің қанағаттанғанын ұғынумен, 
бұл қарым-қатынастың қазіргі уақытта басқа ешкім қанағаттандыра алмайтын 
қажетке, қажетсінуге айналумен байланысты. Нақ осы себепті жеткіншектердің 
достығы эмоцияналды, жеке қарым-қатынастың сипатына қатысты көптеген 
толғаныстарға толы болады. 

Қарым-қатынас адамға адам қажеттіліктерін қанағаттандыру жол аша-
ды. Сондықтан педагогикалық ұжымның міндеті – жеке адам қарым-қатынас 
жасаудың негізінде басқа адамдармен бірігіп, қуанышты көңіл күйін женілмейтін 
тілекті сезуі тиіс. Оқушылар арасында ұжымшыл қатынастарды орнатуға мына-
дай ережелердің орындалуы көмектеседі: 

– барлық адамдармен тең дəрежеде, 
– дөрекілік пен жағымпаздықсыз қарым-қатынас жасау; 
– сұхбаттасушының жеке пікірін сыйлау; 
– бұйрық емес, өтініш деңгейінде қарым-қатынас жасау;
– басқа адамның пікірін сыйлау жəне тəжірибесін қабылдай білу. 
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Сонымен, қарым-қатынас – бірлескен іс-əрекетте қалыптасатын негізі 
құрылым, мəдениет сапасын анықтайтын қоғамдық тарихи дамудың жемісі. Ал 
қарым-қатынас ұдерісінде адамның ұжымдағы əрекет бірлігі қамтамасыз етіледі, 
мінез-құлықтың қалыптасуы жəне тұрақталуы, тұлғалардың өзара бірін-бірі 
қабылдауы, еңбек пен таным субъектісі іс-əрекетінде сенім тудыратындықтан, 
адамның қасиеттері қалыптасады, эмоциялық күйлерін реттеу қамтамасыз 
етіледі. Мектеп шағында жолдастарымен қарым-қатынас жасау жеткіншектің же-
ке басынаның қалыптасуына үлкен, көбіне шешуші ықпал жасайды. Жолдаста-
ры оған үлгі болады, балалар бір-бірімен бірлесіп көптеген іс-əрекеттерге белсе-
не қатысады. Осы іс-əрекет барысында олар бірін-бірін тəрбиелейді. Сондықтан 
жеткіншектердің үлкендермен қарым-қатынастары ғана емес, жақын жолдастары-
мен, достарымен, ұнатқан адамдарымен қарым-қатынастары да педагогикалық-
психологиялық ықпал жасау барысында қамтылуы тиіс.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы личности и коллектива, развития личности в коллективе. 

Авторы акцентируют внимание на необходимости того, чтобы дети начали взаимодействовать друг 
с другом, участвуя в реализации общей цели своего первоначального коллектива в школе. В статье 
отражаются взгляды философов, социологов, психологов, педагогов на возможность активизации 
каждого из учащихся в зависимости от возможностей, интересов, способностей, отношения их к 
сверстникам. При этом этот коллектив не ограничивается своими узкими интересами, но и предла-
гает педагогические пути усложнения планов на будущее и расширения своих интересов. Одним из 
самых сложных вопросов является то, что подростки особо ценят эмоциональные отношения в силу 
их возраста, они общественны по своим личностным качествам, и это они оказывают особое влия-
ние на развитие личности через коллективные отношения.

Ключевые слова: личность, коллектив, коллективные отношения, подростки, дружба, дея-
тельность.

Summary
The article deals with the problems of the individual and the team, personality development in 

the team. The authors emphasize the need for children to begin to interact with each other, participating 
in the implementation of the common goal of their original team at school. The article reflects the views 
of philosophers, sociologists, psychologists, teachers on the possibility of activating each of the students, 
depending on their capabilities, interests, abilities, and their attitude to their peers. At the same time, this 
team is not limited to its narrow interests, but also offers pedagogical ways to complicate plans for the future 
and expand their interests. One of the most difficult issues is that adolescents especially value emotional 
relationships due to their age, they are social in their personal qualities, and this they have a special impact 
on the development of personality through collective relationships.

Key words: personality, team, collective relations, adolescents, friendship, activity.
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БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КОММУНИКАТИВТІК ҚАБІЛЕТТЕРІН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

АСПЕКТІЛЕРІ

Андатпа
Мақалада болашақ мұғалімдердің коммуникативтік қабілеттерін қалыптастырудың 

психологиялық-педагогикалық аспектілері қарастырылған. Мақалада, коммуникативті 
қызметтің, алғашқы коммуникативті дағдыларды көрсетіледі: ақпаратты өз бетінше 
алу жəне білімді мақсатты түрде іздеу жəне жүйелеу бойынша жұмысты жоспар-
лау жəне ұйымдастыру; оларды ықшам, логикалық тексерілген түрде ұсыну: визу-
алды элементтерді қолдану; жасалған жұмысты білікті түрде бағалауын авторлар 
ашып айқындайды.Коммуникативті іс-əрекетті қалыптастыру шарттары бойынша 
ол субъектілер мен ұйымдардың коммуникативті құзыреттілік туралы білім мазмұнын 
анықтағаның көрсетеді. Өткізілген зерттеу жұмысының кейбір нəтіжелері мақалада 
берілген. 4 курс студенттері қарым-қатынасқа көбірек ықыласпен еніп, эмоционалды-
жеке қатынас пен бағалауды дəрістерде оқылған теориялық ұстаным бойынша емес, 
оқытушының студенттермен қарым-қатынасының нақты фактілік мысалдары туралы 
білдіргенін атап өткіміз келеді. Біздің ойымызша, бұл олардың педагогиканың теориялық 
қағидаларын берілген ретінде жоққа шығаруды, нақтылауды жəне басқа пікірлерді 
қажет етпейтін орныққан көзқарастарды қабылдауы. 

Тірек сөздер: мұғалім, студент, оқушы, коммуникация, коммуникативтік қабілет, 
педагогикалық аспектілері, қарым-қатынас, педагогикалық пəндер.

КІРІСПЕ

Коммуникация ақпарат берудің жəне бір адамды екінші адамға түсінудің 
мағыналы құралы ретінде қызмет етеді. Оның мəдениеттегі жəне мəдениеттегі 
қарым-қатынасының диалогтық сипатына байланысты қалыптасқан жеке 
тұлғаның позициясы оған əлемге деген тұрақты көзқарастар жүйесін, əлем ту-



ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                                       3, 2020

28

ралы эмоционалды жəне құндылықтық пікірді ұсынады. Білім беруді ізгілендіру 
идеясы диалогтылық мұғалімдер мен оқушылар арасындағы қарым-қатынас пен 
қарым-қатынастың жетекші принципі болып табылатын білім беру іс-əрекетінде 
көп субъектілік жағдайын құруға бағытталған. Бұл болашақ мұғалімнің 
өзіндік көзқарасы мен жеке позициясын қалыптастыруға мүмкіндік беретін, 
оған психологиялық-педагогикалық білім жүйесін меңгеру барысында өзіндік 
шығармашылық тəжірибе жасауға жағдай жасайтын диалогтық принцип. Оқыту 
процесінде көп пəндік диалогтың кең ортасын құра отырып, біз студенттердің 
дербестігі мен өзіне деген сенімділігін дамытуды, жеке жəне кəсіби таңдаудың 
дұрыстығына, шығармашылық іс-əрекеттің педагогикалық іс-əрекетте көріну 
жағдайына педагогикалық рефлексия мен сенімділіктің дамуын қамтамасыз етеміз 
деп ойлаймыз. мəдени құндылықтарды шоғырландыратын жəне жеке тұлғаның 
шығармашылық əлеуетін өзектендіруге жағдай жасай отырып, мəдени мазмұнды 
қалыптастыру. [1] Мəдениет құндылықтарын жүзеге асыратын білім мазмұны 
ойлаудың объективтілігін, адамгершілік таңдауын, өзін мəдениет пен тарихтың 
субъектісі ретінде түсінуін қамтамасыз етеді. Білім беру тек мəдениеттің қозғаушы 
күші ретінде ғана емес, оны сақтаудың, таратудың жəне дамытудың шешуші фак-
торы ретінде қарастырылады. Біздің көзқарасымыз бойынша, мəдениет аясын-
да түсінетін білім беру, оқу процесі субъектілері арасындағы қарым-қатынастың 
диалогтық сипатын анықтап қана қоймай, болашақ мамандарға мəдениет пен 
білім берудің нақты əлемнің сол объектілері мен құбылыстары – бала, тəрбиелеу, 
оқыту туралы диалогына қосылуға мүмкіндік береді. , мəн, процесс, стандарт жəне 
т.б. Бұл педагогикалық объектілерді тереңірек жəне жан-жақты түсінудің даму-
ын қамтамасыз етеді жəне кəсіби пайымдаулар жүйесін құндылыққа негізделген 
мəдени мағыналармен толтырады. Қарым-қатынас мəселесі психологтар Г.Н. Ан-
дреева, С.Н. Батракова, А.А. Бодалева, Л.С. Выготский, Н.В. Кузьмина, В.Н. Кур-
батова, М.И. Лисина, А.А. қарастырды. Коммуникативті əрекетті адамдардың 
бір-бірін қабылдау жəне түсіну процесі ретінде зерттеген А. Леонтьев, Т. Парсонс, 
К. Черри жəне басқалар. Қарым-қатынас – бұл кодталған ақпаратты субъектіден 
объектіге беру процесі, ол белсенді, диалогтық сипатқа ие. К. Черидің көзқарасы 
бойынша коммуникация дегеніміз – бірін-бірі түсінуге жəне бір нəрсе айналасын-
да топтасуға мүмкіндік беретін, басқалардың қатысуы, қатысуы жəне қабылдау 
процесі. Авторлар мұғалімдердің оқушылармен өзара əрекеттесу тəсілдерін 
меңгеруі, мұғалім мен оқушылар арасындағы қарым-қатынастың гуманистік 
сипатын қамтамасыз етеді жəне баланың жеке əлеуетін қалыптастырады деп 
тұжырымдады [2, 3, 4]. Біздің зерттеуіміз үшін бұл өте маңызды позиция, өйткені 
болашақ мұғалім кəсіби білімді игере отырып, студенттерді мақсатқа жету үшін 
біртұтас іс-əрекетке біріктіруге дайын болуы керек. Қарым-қатынас көп жағдайда 
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педагогикалық қызметтің компоненті ретінде қарастырылды (Н.В. Кузьмина, 
А.В. Мудрик, Л.Н. Марковец), қарым-қатынас компоненті ретінде (А.А. Леонтьев, 
Д. Джонсон, Р. Джонсон, Р. Хилл). Л.Н. Марковец коммуникативті қызметті зерт-
тей отырып, алғашқы коммуникативті дағдыларды көрсетеді: ақпаратты өз бетінше 
алу жəне білімді мақсатты түрде іздеу жəне жүйелеу бойынша жұмысты жоспар-
лау жəне ұйымдастыру; оларды ықшам, логикалық тексерілген түрде ұсыну: ви-
зуалды элементтерді қолдану; жасалған жұмысты білікті түрде бағалау. [5, 6] 
Коммуникативті іс-əрекетті қалыптастыру шарттары бойынша ол субъектілер мен 
ұйымдардың коммуникативті құзыреттілік туралы білім мазмұнын анықтайды. 
Біздің зерттеуіміз үшін коммуникативті процестің функциялары туралы ереже-
лер қызықты болды. Г.Н. Андреева, Ю. Яноушек, А.А. Леонтьев, Е.Е. Линческий 
жəне басқалар. [7] Коммуникативті процестің негізгі функциялары оның əрбір 
элементтерінің даралығын сақтай отырып, əлеуметтік қауымдастыққа жету екенін 
көрсетті. Қарым-қатынастың жеке актілерінде басқарушылық, ақпараттық, эмо-
ционалды жəне нақты (байланыстар орнатуға байланысты) функциялар жүзеге 
асырылады. Бұл жағдайда бізді эмоционалды-фатикалық функция жəне қарым-
қатынастың паралингвистикалық типі қызықтырады, өйткені қарым-қатынастың 
осы аспектілерін меңгеру болашақ мұғалімге баланы түсінуге жəне қабылдауға 
жəне онымен қатынас құрудағы қателіктерден аулақ болуға көмектеседі.
Психологиялық-педагогикалық əдебиеттерді талдау болашақ бастауыш сынып 
мұғалімінің коммуникативті мəдениетін қалыптастыру проблемасының өзектілігін 
анықтауға, «болашақ мұғалімнің коммуникативті мəдениеті» тұжырымдамасының 
мазмұнын бөліп көрсетуге жəне оны педагогикалық колледжде дамытудың 
педагогикалық шарттарын айқындауға мүмкіндік берді. Əлеуметтік-тəрбиелік 
ахуал əрбір мұғалімнен жүзеге асырылып жатқан білім берудің гуманистік 
идеясының индикаторы жəне балалардың əлеуметтік-эмоционалдық психикалық 
жəне физикалық денсаулығын сақтау тəсілі ретінде студенттермен өзара 
əрекеттесу барысында коммуникативті қабілеттерін көрсетуді талап етеді.
Қазіргі педагогикалық теориядағы коммуникативті дағдыларды қалыптастыру 
мəселесін талдау нəтижесінде болашақ мұғалімдердің коммуникативті мəдениетін 
қалыптастыру мүмкіндігі, педагогикалық колледжде оңтайлы жағдайларды іздеу 
туралы сұрақтар қоюға əкелді. [8] Біздің ойымызша, теориялық білім беру мен 
практикалық дайындықтың интеграциясы педагогикалық тəжірибенің құрамдас 
бөлігі ретінде оқушылардың коммуникативтік мəдениетін қалыптастыруға 
мүмкіндік береді.
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Педагогикалық курстар бағдарламаларының жаңартылған мазмұнын тал-
дау болашақ мұғалімнің жеке тұлғасын қалыптастыру құралы бола отырып, 
педагогикалық білімде оң өзгерістер табуға мүмкіндік берді. Педагогикалық 
пəндердегі курстар философия, əлеуметтану, мəдениеттану жəне психология 
салаларындағы ғылыми білімдердің интеграциялануына байланысты іргелі 
бола бастады. Бағдарламалар отандық жəне шетелдік педагогикалық ойдың 
жетекші гуманистік идеяларына негізделген. Бағдарламалардың мазмұны 
болашақ мұғалімге оқушының білім алуын, тəрбиесі мен дамуын анықтайтын 
қоғамдық құбылыстардың тұтастығын ашуға мүмкіндік береді жəне мұғалімнің 
практикалық тəжірибесіне теориялық дəлел келтіреді. Ол білім беру процесінің 
гуманистік аспектілерін ашуға жəне қоғамдағы педагогиканың жаңа мəні мен 
рөлі туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған.Педагогикалық пəндер 
бағдарламаларының мазмұнын талдаудың бірінші міндетін анықтау кезеңінде 
біз жеке бағдарламалардың мазмұны мұғалімнің педагогикалық мəдениетінің 
компоненттері ретінде коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру қажеттілігін 
көрсететіндігін анықтадық. Алайда, педагогикалық пəндердің мазмұны 
қоғамның басқа субъектілерінің қарым-қатынасынан педагогикалық қарым-
қатынастың айрықша белгілерін ашпайды. Зерттеудің анықталған кезеңінің 
нəтижелері көрсеткендей, педагогикалық цикл бағдарламаларының мазмұнында 
студенттердің кəсіби құзыреттілігін қалыптастыруға, олардың педагогикалық 
тəжірибесін қалыптастыру үшін жағдайлар жасауға, студенттерге сабақ беру үшін 
дамушы технологияларды қолдануға басты назар аударылды. [9, 10] Тұлғалық-
бағдарлы педагогиканың міндеттері оқушылардың танымдық интеллектуалды 
қабілеттері мен болашақ оқушылармен қарым-қатынас жасау қабілеттерін дамыту 
айналасында тұжырымдалған жеке бағдарламаларда көрініс тапты. Біздің зерттеу 
жұмысымыз осы қарама-қайшылықты жоюға жəне мұғалімнің коммуникативті 
мəдениеті жəне оның қалыптасуы мен өзін-өзі жетілдіру жолдары туралы білім 
мен сипаттамалармен педагогикалық цикл бағдарламаларының мазмұнын 
толықтыруға бағытталған. Педагогикалық кадрларды кəсіби даярлау жүйесінде 
болашақ мұғалімдердің теориялық дайындығын олардың əр түрлі типтегі оқу 
орындарындағы практикалық қызметімен ұштастыруды қамтамасыз ететін оқу 
процесінің бөлігі болып табылатын педагогикалық практика маңызды орын 
алады. [11] Педагогикалық практика процесінде кəсіби іс-əрекеттің шығарма-
шылық дамуы үшін жағдайлар туындайды, студенттер қажетті дағдылар мен 
дағдыларды игереді, олар оқу-тəрбие жұмысының тəжірибесін тұтас қабылдайды.
Педагогикалық практика бағдарламаларының мазмұнын талдау тəжірибенің 
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əр түрінде студенттердің педагогикалық коммуникациясының қалыптасуын 
анықтайтын үздіксіз үздіксіз мазмұн болатындығын көрсетті: мұғалім қызметінің 
əр түрлі жақтарын байқау; сабақтар мен сыныптан тыс жұмыстарды жоспарлау; 
балалармен, мұғаліммен, ата-аналармен байланысты ұйымдастыру; талдауға 
қатысу. Балалармен қарым-қатынас олардың жас жəне жеке ерекшеліктерін, 
қызығушылықтары мен хоббилерін біртіндеп білуге негізделген. Ол үшін терең 
педагогикалық такт, балалардың жеке басына деген құрмет пен оларға де-
ген талаптылық, олармен қарым-қатынаста əділдік пен объективтілік үйлесімі 
қажет. Мұғалімдер сабағын бақылауға байланысты білім беру практикасындағы 
студенттердің іс-əрекетін талдау көрсеткендей, бұл тəжірибе барысында оның 
мақсаты студенттердің аналитикалық-синтетикалық белсенділігін қалыптастыру 
болғанымен, олар пассивті қалыпта болып, байқалған фактілерді айтып, олардың 
жауаптарын дəлелдейді. Қарым-қатынас, өзара əрекеттесу тəсілі ретінде, оқушы-
лардың іс-əрекетін белсендіретін мұғалімнің сұрақтарының арқасында ғана пай-
да болады. [13] Айта кету керек, білім беру практикасы олардың кез-келген 
міндеттерінде коммуникация құруды қарастырмайды, дегенмен, біздің ойымыз-
ша, дəл осы тəжірибелер студенттердің кəсіби қоғамдастықтағы коммуникативті 
мəдениеттің тəжірибесін қалыптастыра алады жəне қалыптастыруы керек. Мек-
теп мұғалімдерімен қарым-қатынас жасау кезінде оқушылар мақсат қою жəне осы 
мəселе бойынша пікір алмасу, сыни пікірлер айтпастан, рефлексиялық талдау жа-
самай, басқа біреудің шешімін қабылдау тəжірибесін жинай алады. Студенттердің 
іс-əрекеттегі іс-əрекеттері мұғалімнің кəсіби іс-əрекетіне ұқсас, оларды мек-
теп практикасы мұғалімдері өз қызметінің барлық жағымды жəне жағымсыз 
жақтарымен көрсеткен сабақтарға барабар жасайды. [14] Ол сонымен қатар 
əртүрлі қатынастармен – оқушылармен, олардың ата-аналарымен, мұғалімдермен 
жəне мұғалімнің функцияларымен сипатталады. Оқу практикасы мазмұнының 
жағымды жағы – студенттер бірінші курстан бастап жүйелі түрде мектеп 
оқушыларымен іс-əрекетке жəне қарым-қатынасқа түсе бастайды.

ҚОРЫТЫНДЫ

Педагогикадағы сабақтар барысында қарым-қатынастың табиғатын байқай 
отырып, біз студенттер репродуктивті жоспарға байланысты сұрақтар қоя алады, 
зерттелетін курстың кейбір теориялық ережелерін немесе белгілі бір түсініктерін 
нақтылауға немесе нақтылауға ниет білдіре алады. Бұл тенденция студенттер 1 жəне 
4 курс арасында байқалды. Егер мұғалім оқушыларға салыстырмалы сипаттағы 
сұрақ қойса, онда оқушылардың 40%-ы өздерінің көзқарастарын дəлелдеп, бір 
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теориялық позицияны екіншісінен ажырататын дəлел таба алады. 60% – əсіресе, 
осы немесе басқа педагогикалық құбылысқа өзіндік көзқарасын білдіру қиынға 
соқты. Мұндай қатынас 1-курста бекітілді, ал 4-ші жылы сурет біраз өзгерді, де-
генмен студенттердің 30%-ы əлі де қарым-қатынасқа толық ене алмады, бұл сту-
денттен салыстырмалы талдау жүргізу жəне педагогикалық фактілерді салысты-
ру қабілетін көрсетуді талап етті. Эмоциялық көріністер студенттер арасында, 
əсіресе 1 курс студенттері, 4-курсқа дейін, анықтау кезеңінде мүлдем болмады, біз 
эмоционалды интонацияны бояу студенттердің барлық жауаптарына тəн екенін, 
бұл байланыс мұғалімнің сұранысы бойынша немесе студенттің қажеттілігі 
бойынша туындағанына қарамастан екенін атап өттік. 1-курста студенттердің 
10%-ы ғана баланың даму процесі туралы, оқыту əдістері туралы жеке пікірлері 
мен пікірлерін білдіргісі келді. 4-курста студенттердің жеке пікірлерін айта ала-
тын пайызы 30%-ке дейін аздап өсті, бірақ жалпы топ үндемеуге тырысып, 
өз пікірлерін білдірмеді. Сонымен бірге, 4 курс студенттері қарым-қатынасқа 
көбірек ықыласпен еніп, эмоционалды-жеке қатынас пен бағалауды дəрістерде 
оқылған теориялық ұстаным бойынша емес, оқытушының студенттермен қарым-
қатынасының нақты фактілік мысалдары туралы білдіргенін атап өткім келеді. 
Біздің ойымызша, бұл олардың педагогиканың теориялық қағидаларын берілген 
ретінде жоққа шығаруды, нақтылауды жəне басқа пікірлерді қажет етпейтін 
орныққан көзқарастарды қабылдауы. Мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-
қатынас жағдайынан алынған нақты мысалдар қайшылықты пікірлер, пікірлер 
мен келіспеушіліктер тудырды жəне бұл оқушылардың бағалауында сəйкессіздік 
туғызды. Студенттердің материалдың игерілген мазмұны туралы жалпыланған 
бағалары мен қорытындыларын білдіру қабілеттерін талдау 1 курс студенттерінің 
40%-ы жасай алатындығын көрсетті. 4-курсқа қарай бұл тенденция күшейіп келеді, 
дегенмен ол студенттерге үлкен қиындықтар туғызады, ал мұғалім үнемі алго-
ритм құруға мəжбүр болады, оның көмегімен қорытындыларда жалпылама бағалау 
жүргізуге болады. Рефлексивті талдау – бұл ішкі қарым-қатынастың күрделі түрі, 
ал 1 курста студенттердің 15%-ы ғана өз жауаптарын өздері бағалай алды. 4-курста 
сурет біраз жақсарды – студенттердің 30%-ы жауаптарының сапасына ой жүгірте 
алды. Біз студенттердің рефлекторлық талдау барысында қарым-қатынастың 
мазмұндық жағын өзін-өзі сəтті бағалайтындығын жəне іс жүзінде өзінің же-
ке эмоционалдық қатынасын жəне басқа адамдардың қарым-қатынастарының 
мазмұнын білдірмейтіндігін немесе олар формальды сипатта болатынын – ол 
ұнайды немесе ұнамайды, солай, ештеңе, қалыпты жəне т.б. Бұл мұғалімдерді 
ерекше алаңдатады, өйткені мұғалім балаға ашық болса, ал бала оған ашық болған 
кезде сəттілікке жетеді. 1 курс студенттері, керісінше, оқшаулануды, оқытушының 
жəне басқа курстастар тобының алдында сенімсіздік танытады, өздерінің эмоци-
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ялары мен жеке пікірлерін білдіруден қорқады. Біз бұл ерекше қарым-қатынас деп 
санаймыз педагогикалық пəндерді оқу барысында мұғалімнің бақылау объектісі 
тиісті педагогикалық технологиялармен студенттер мен оқытушылар арасын-
да жеткілікті жоғары деңгейдегі қарым-қатынас құруға мүмкіндік береді жəне 
болашақ мұғалім үшін коммуникативті мəдениеттің негізін қалады. Анықтау 
эксперименті барысында біз жекелеген мұғалімдердің студенттердің педагогикалық 
пəндерді меңгерудегі студенттердің тəжірибесі мен эмоционалды-жеке рефлек-
сиясын жəне педагогикалық практикадағы мектеп оқушыларымен алғашқы 
қарым-қатынастарын көрсете отырып, студенттердің өзара, құпия эмоционалдық 
мəлімдемелері мен пікірлерін тудырғандығы арасындағы заңдылықты таптық. Экс-
перимент барысында, 1-ші оқу жылында біз педагогикада сабақ барысында өрбіген 
пікірталас жағдайларын тіркеген жоқпыз. 4-курста олар мектеп оқушыларымен 
қарым-қатынас жасаудың аз тəжірибесінен сабақ барысында педагогикада мы-
сал ретінде келтірген жағдайлар туралы студенттердің пікірлес студенттерінің 
көзқарасымен келіспеушілік түрінде білдірілді. Студенттер педагогикалық қарым-
қатынасты: өзара іс-қимыл – 13,6%, қарым-қатынас, адамдар арасындағы байла-
ныс – 36,3%, коммуникативті құралдарды қолдану арқылы ақпарат алмасу – 9,0%, 
əлеуметтік-педагогикалық өзара əрекеттесу – 4,5%, əлеуметтік жəне нормативті 
формалар деп анықтайды. мұғалімдер мен оқушылардың өзара əрекеттесуі – 
36,3%. Жауаптардан біз жалпы студенттердің коммуникация дегеніміз тура-
лы нақты түсініктері жоқ екенін анықтадық. Олардың жауаптарының көпшілігі 
қарым-қатынасқа бағытталған. Біздің көзқарасымыз бойынша, қарым-қатынас 
дегеніміз серіктеске бағытталған жəне оның жауап беруіне қатысты онымен өзара 
əрекеттесу.Олар педагогикалық қарым-қатынастың мақсатын адамзат мəдениеті ол 
арқылы берілетіндігінде көреді – 27,2%, ғылым негіздерін игеру – 9,0%, қоршаған 
шындыққа құндылық қатынас қалыптасады – 4,5%, бұл педагогикалық проце-
сте серіктес болуға көмектеседі – 4, Тұлғаны дамыту мақсаттарын іске асыруға 
бағытталған 5% – 50%, мүмкіндіктерді ашу мен іске асыруға жағдай жасайды – 
4,5%. Студенттердің жауаптары олардың жартысы қарым-қатынас тұлғаның да-
муын қамтамасыз ететіндігін түсінетіндігін көрсетеді, бірақ сауалнамалардың 
ешқайсысында біз қарым-қатынас процесінде нақты не қалыптасатындығын 
таппадық. Қарым-қатынас бірінші кезекте басқаларын түсінуге жəне қабылдауға 
бағытталған.Сауалнаманың нəтижелері жəне педагогикалық эсселерді талдау 
келесі тəртіптің қайшылығын ашуға мүмкіндік берді: байланыс қажеттілігі мен 
оның компоненттері мен көріну əдістерін білмеу арасындағы; коммуникация-
дан ішкі күтулер мен оқытушылар мен студенттер, студенттер мен оқытушылар 
арасындағы коммуникативті қатынастардың нақты жағдайы арасындағы, қарым-
қатынасқа дайын болу мен оны жүзеге асыра алмау арасындағы байланыс.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы педагогических аспектов формирования коммуника-

тивных способностей будущих учителей, психолого-педагогические аспекты формирования ком-
муникативных навыков будущих учителей. Подробно описаны основные коммуникативные навы-
ки коммуникативной деятельности: планирование и организация работы по самостоятельному по-
лучению информации и целенаправленному поиску и систематизации знаний; представить их в ла-
коничной, логически проверенной форме: использование визуальных элементов.Авторами раскры-
та качественная оценка проделанной работы, показывающая, что в условиях формирования комму-
никативной деятельности она определяет содержание знаний о коммуникативной компетентности 
субъектов и организаций. Некоторые результаты исследования представлены в статье. Отметим, что 
студенты 4 курса больше заинтересованы в общении, выражении эмоционально-личностного об-
щения и оценки не на основе теоретических положений, прочитанных на лекциях, а на конкретных 
фактических примерах взаимоотношений преподавателя со студентами. На наш взгляд, это их при-
нятие устоявшихся взглядов, не требующих опровержения, уточнения и иных мнений теоретиче-
ских принципов педагогики.

Ключевые слова: учитель, студент, ученик, коммуникация, коммуникативная способность, 
педагогические аспекты, коммуникация, педагогические дисциплины.

Summary
The article deals with the problems of the pedagogical aspects of the formation of the communicative 

abilities of future teachers. The article examines the psychological and pedagogical aspects of the formation 
of the communication skills of future teachers. The basic communicative skills of communicative activity 
are described in detail: planning and organizing work on the independent acquisition of information and 
targeted search and systematization of knowledge; present them in a laconic, logically verified form: the 
use of visual elements. The authors disclose a qualitative assessment of the work done, showing that in the 
conditions of the formation of communicative activity, it determines the content of knowledge about the 
communicative competence of subjects and organizations. Some of the research results are presented in 
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the article. Note that 4th year students are more interested in communication, expression of emotional and 
personal communication and assessment not on the basis of theoretical propositions read at lectures, but on 
specific actual examples of the teacher's relationship with students. In our opinion, this is their acceptance 
of established views, which do not require refutation, clarification and other opinions of the theoretical 
principles of pedagogy.

Key words: teacher, student, pupil, communication, communicative ability, pedagogical aspects, 
communication, pedagogical disciplines.
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БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ КƏСІБИ СƏЙКЕСТІЛІК ПЕН ЖОБАЛЫҚ 
ІС-ƏРЕКЕТТІҢ АЛҒЫШАРТТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Аңдатпа
Мaқалада бастaуыш сынып оқушыларының жобaлау технологиясы арқылы болaшақ 

кəсібін сəйкестендіруге негізделген. Білім мазмұны жаңарып жатқан мезгілде оқытуды 
əр түрлі кəсіптер туралы мəліметтерді бастауыш мектеп бағдарламаларынан бастап 
қарастырған жөн. Қазіргі таңда оқушыларды кəсіпке баулу аясында жобалау технологи-
ясы білім саласында кеңінен қолданылуда. Жобa əдісін пайдалануда оқушының логикaлық 
ой өрісі, шығармашылық ойлау қабілеті, зейіні дами түседі. Оқушылар жобалық іс-
əрекеттің алғышaрттарын қалыптастыра отырып, болашақ кəсібін елестету арқылы 
нəтижелерге қол жеткізеді. Жобалау технологиясы бастауыш сынып оқушыларына əрі 
қызық, əрі пайдалы, əрі көп еңбекті талап етеді. Сонымен қатар, кəсіптік оқытудың мəні 
мен жоба əдісіне анықтама беріліп, жобалау технологиясына мысалдар келтіріліп, жоба 
əдісінің кезеңдері мен жететін тəжижелері туралы жазылған. 

Тірек сөздер: бастауыш сынып, кəсіби сəйкестілік, жоба, оқушы.

КІРІСПЕ

Қaзіргі кезде жобалау технологиясын қолдану арқылы оқушылар өз бетімен 
жұмыстарын жүргізіп, білімдерін жетілдіріп, болашақ кəсібіне бейімделеді. Кəсіп-
адамның қабілеті мен бейімділігінің арқасында бір іспен айналысуы. Кəсіптік 
бағдар беру дегеніміз – əрбір оқушының қабілетті мен бейімділігін ескере оты-
рып, кəсіптік қызығуы мен қабілетін қалыптастыруға жəне мамандық таңдауға 
көмектесуде мақсатты істелетін жұмысы.

ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМ БЕРУДЕГІ   СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕР   В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Кəсіптік оқытудың мəні
Кəсіптік оқыту – бұл белгілі бір кəсіптік еңбек саласы бойынша білім 

алудың басқарылатын педагогикалық үрдісі жəне жүйелі кəсіптік білім алудың 
ұймдастырылған тəсілі.

Кəсіптік оқыту үрдісі екі өзара байланысты компоненттен тұрады: 
педагогтердің кəсіби- педагогикалық қызметі жəне білім алушылардың кəсіби 
танымдық қызметі (1 сызба)

Білім алушылардың кəсіби 
танымдық қызметі

(оқу)

Оқытушылардың кəсіби 
педагогикалық қызметі

(оқыту)

1-сызба. Кəсіптік оқыту үрдісі

Кəсіби-педагогикалық қызмет бірегей алгоритм бойынша жүзеге асырыла-
ды, ол мыналарды қамтиды:

• Бастапқы жағдайға талдау жасау, оқыту мақсаттарын анықтау мен қою;
• Оқу-кəсіптік қызметті жоспарлау, оқу материалының жаңа фрагменттерінің 

мазмұнын іріктеп алу мен оны беру құралдарын (əртүрлі тəсілдермен) таңдап алу;
• Білім алушылардың кəсіби танымдық қызметін ұйымдастыратын операци-

яларды жүзеге асыру;
• Материал мазмұнын меңгеру бойынша жұмыста кері байланысты 

ұйымдастыру, бақылау жəне түзетулер енгізу;
• Оқу нəтижелеріне талдау жасау жəне бағалау.
Білім алушылардың кəсіби танымдық қызметі сезініп қабылдаудың , 

теориялық ойлаудың жəне практикалық қызметтің бірлігі болып табылады.Оның 
мынандай компоненттерін атап өтуге болады:

• Өзінің жалпы білімдік жəне кəсіби дайындығының бастапқы деңгейіне тал-
дау жасау;

• Кəсіптік оқытудың мақсаттары мен міндеттерін жете түсіну жəне қабылдау;
• Өзінің оқу қызметін жоспарлау жəне ұйымдастыру;
• Өзінің кəсіби-педагогикалық қызметіне талдау жасау жəне өзін-өзі бағалау;
• Өзінің нəтижелеріне өзі талдау жасау жəне өзін-өзі бағалау.[1]
Бастауыш сыныптарда кəсіби оқытудың алғышарттарын қалыптастыру 

үшін, біз бірінші оқушылардың қай кəсіпке бейім екенін тапсырмаларды беріп, 
орындау нəтижесінде анықтаймыз. Мысалға, əдебиеттік оқу пəнінен жатқа ай-
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ту, мəнерлеп оқу, мазмұнды сөйлеу, нақты жеткізіп айта алатын оқушылар сы-
нып арасынан ерекшеленеді. Осындай оқушыларды əрі қарай дамытып, ғылыми 
жобаларға, республикалық сайыстарға қатыстыра отырып жетістіктерге жету 
арқылы оқушы бойына сенімділік ұялатамыз. Оқушы бойындағы сенімділікпен 
болашақ кəсібіне сəйкестендіруді (тележүргізуші, диктор) бастауыш мектепте жо-
балау іс-əрекеттерінің алғышарттарымен қалыптастырылады . 

Осы қажеттіліктерді оқушыларға меңгерту барысында жобалау оқыту əдісі 
тəжірибеге енгізілді.

Жобaлау технологиясы – XIX ғасырдың екінші жaртысында АҚШ 
aуылшаруашылығы мектептерінде пaйда болған. Оның негізін қалаған – Джон 
Дьюи aтты психолог жəне педагог, философ. Дьюидің ілімін жалғастырушы Ко-
лумбия университетінің жанындағы мұғалімдер колледжінің профессоры Уильям 
Херд Килпатриктің ойынша, бaлаларды өз жұмысының жемісін көруге ынталан-
дыру aрқылы үлкен өмірге дайындау – бұл технологияның негізі. «Өзіне көйлек 
тігіп киген бойжеткенді мысалға алайық. Егер ол кейін өзі киетін көйлегі үшін 
жанын аямай, ерінбей, аса қызығушылықпен көйлек үлгісін өзі ойлап тауып, өз 
бетімен өлшеп, пішіп, тігіп кисе бұл мысал жобалау технологиясының нағыз 
типтік үлгісі» деген екен Килпатрик.

Кеңес үкіметі кезеңіндегі мектептерде жобалау технологиясын енгізуге 
асықпай жүргенде, ағылшын тілінде сөйлейтін мемлекеттерде: AҚШ-та, Кана-
дада, Aнглияда, Австралияда жəне Жаңа Зеландияда ол кеңінен таралып жат-
ты. Еуропаның да бірқатар мемлекеттерінде ол кең тамырын тереңге жая баста-
ды. Уақыт өте келе еркін тəрбиелеу ойынан туындаған жобалау əдісі біртіндеп 
«тəртəпке бағынып», білім беру əдістемесі құрамына табыспен еніп отыр. Бірақ 
оның негізгі түпкі мақсаты қай кезде болса да қала бермек, оқушыны білім алуға 
жəне сол білімін мектеп қабырғасынан шыққанда нақты проблемаларда шеше 
білуде қолдануға үйрету [2]. 

Жобa – мұғаліммен ұйымдастырылған жəне оқушымен өз бетінше проблемa 
шешудегі жүзеге асырылған іс-əрекеттер жүйесі.

Бaстауыш сыныпта жобa əдісін қолдaну əрі қызық, əрі пaйдалы, əрі көп 
еңбек талап етеді. Жобaлау əдісін бaстауыш сыныпта қолдану тікелей мұғалімнің 
көмегімен жүзеге асырылады. Бұл жұмысқа ата аналарды да қатыстыруға болады. 
Бастауыш сыныпта жобалау əдісін қолдaну төмендегідей жүйе бойынша жүзеге 
асыруға болады:

1. Мотивация туғызу. Мұғалім жалпы зерттеу мəселесін ұсынады. Тақырыпқа 
қызығушылық қалыптастырады.

2. Жоспарлау кезеңі. Зерттеу жұмысына дайындық. Мұнда жобаның 
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тақырыбы мен мақсаты анықталады, міндеттерді шешу жолдары қарастырылады, 
іс-əрекеттің жоспары бекітіледі, топтағы ұжымдықіс-əрекеткелісіледі.

3. Ақпаратты жинау кезеңі. Оқушылар хабар жинайды, əдебиетпен жəне 
басқа ақпарат құралдармен жұмыс жүргізеді; алыңған нəтижені мұғалімнің 
көмегімен сараптайды, ал мұғалім бақылайды, көмек көрсетеді,өзі де ақпарат 
құралы болады.

4. Рефлексивтік бағалау кезеңі. Оқушылар жобаларын ұсынады (презента-
ция), атқарылған жұмыс бойынша есеп береді, ұжымдық пікірталасқа қатысады, 
өзіне өзі баға береді, мұғалім бағалайды.

5. Қорытынды. Мəселен, 1–4-сынып оқушыларының жобалау кезінде 
рөлі өзгереді, оқу мен тəрбие процесіне белсенді қатыса алады жəне бала 
мүмкіншілігінің көптігі тəжірибе жасап көреді, жаңа нəрселерді тани бастайды. 
Сонымен бірге, бала тапсырманы орындауда жауапкершілік жүктей алады жəне 
уақытын бөліп пайдалана біледі, топтық жұмыстарда көбірек тəуелді болады. Жо-
ба кезінде бала (қашан? қандай? қайда?) деген сұрақтарға тəжірибе жасап, пайым-
дайды, іздестіреді, жауап іздейді, тілдік қарым – қатынастарға түсіп, өз ойларын əр 
түрлі білдіреді, не үшін əрекет етіп жүргенін түсініп, өз қызығушылығы мен арма-
нын айтады. Сонымен қатар, бастауыш сынып оқушыларына жобалап оқыту əдісі 
дайын материалды меңгеруге ғана дағдыланбайды, ол өз бетінше ізденіп, болашақ 
мамандығы рөліне ену арқылы əр түрлі қақтығыс ситуациялардан шыға білуге, 
сөйлеу үлгілерін дұрыс пайдалануға қалыптасады [3].

Бaстауыш сынып оқушыларының жобалау əдісі арқылы төмендегідей 
нəтижеге қол жеткізуге болады:

• Жобалау əдісі оқушыларды оқыту үрдісіне жəне тілдік қатынасқа белсенді 
жұмылдыра алуымен ерекшеленеді;

• Оқушыны білім алуда, өз ісін ұйымдастыруда жауапкершілікке үйретеді;
• Жобамен жұмыс істеу барысында оқушының тілдік дайындығы 

қалыптасады;
• Жобалау əдісі оқушының белсенді түрде өз бетінше ойлауына, жұмыс 

істеуіне жəне алған білімін есте сақтауы, тиісті жағдайда қолдана алуына 
көмектеседі.

• Жаңа таным құралдарын пайдалануға жəне ұйымдастыруға жағдай 
жасайды.

• Білім беруді ақпараттық тұрғыдан қамтамасыз етеді.
• Оқушылар өзіне қажетті ақпаратты жедел түрде алады.
• Білім сапасын арттыруға септігін тигізеді.
• Оқушылардың танымдық қызығушылығын арттырады.
• Оқытудың ой – өрісін, дүниетанымын кеңейтеді.
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• Оқушыны ізденіске, іскерлік пен танымдық ынтаға, шығармашылық
қабілетті жетілдіру арқылы түрлі мəселелерді шеше білуге, тапқырлыққа, 

жаңа ғылыми ізденіске жетелеуде. Алған білім негізін дамыта отырып оқушының 
шығармашылық деңгейін шыңдап, жетістіктерге жетуіне көмектеседі [4].

ҚОРЫТЫНДЫ

Қорытындылай келе, əр педагогтың міндеті – оқушының шығармашылық 
ойына бағыт беру, шығармашылық ізденісті қолдау, жағдаяттар туғызып,оның 
шешімін табуға бағыттау, жаңаны іздеуге, жүйелі зерттеулерге талдау жасауға тал-
пыныс беру, оқушылардың болашақ кəсібін бастауыш мектептен сəйкестендіруді 
қалыптастыру.

Бастауыш мектептегі жобалау əдісін қолдану негізгі мектептегі жобалау 
жұмыстарының даму негіздерін əрі қарай кəсіптікке бағдар береді. Оқушылар жо-
балау жұмысының негізін ойы мен іске асыру, шешім қабылдау, нəтиже шығару деп 
таниды.Əрбір оқушының жеке қабілеттері мен ерекшеліктерін, мүмкіндіктерін, 
шеберлігін, қызығушылығын ескеріп бағыт-бағдар беру, жекелеген мамандықтар 
туралы терең білім беру – біздің басты міндетіміз. Сондықтан, əр мамандықтың 
адамға ұсынатын ерекшелігін, талабын алдымен өзіміз жақсы біліп алуымыз керек. 
Содан кейін ғана оқушыларға сенімді түрде толық ақпарат бере аламыз. Адамның 
өзіне де, қоғамымызға да пайда келтіретін маман дайындауға үлесімізді қосуға ба-
рымызды салайық. Сонда ғана біздің тəуелсіз еліміз дамыған елдердің алдыңғы 
қатарында болып, ешқашан сол тұғырдан түспесі анық.

ПАЙДАЛАНҒАН ДЕРЕКТЕР ТІЗІМІ

1 Қозыбaй А., Жексенбиева Н. (2015) Кəсіптік білім беру жүйесіндегі қaзіргі 
оқыту технологиялары. 7-8 б.

2 Дьюи Дж. Школa и общество (1925) – цит. по «Педaгогическая лоция. 
2003/04 учебный год. Метод проектов в школе» / Спец. прилож. К журнaлу «Ли-
цейское и гимназическое образование», вып. 4, 2003 – с.

3 Лaзaрев В.С. (2011) Новое понимание метода проектов в образовании // 
Педaгогика. – №10. – С. 3-11.

4 Верaкса Н.Е. (2006) Проектная деятельность школьников. 



ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                                       3, 2020

42

Д.Ж. Сəкенов1, Б. Сырнай1 
Формирование предпосылок профессиональной идентичности 
и проектной деятельности в начальной школе

1 Высшая школа педагогики,
Павлодарский педагогический униерситет,

Павлодар, Павлодарская область, Республика Казахстан

D.Zh. Sakenov1, B. Syrnay1 
Formation of prerequisites for professional identity 
and project activity in primary school

1 Higher school of pedagogy, 
Pavlodar Pedagogical University,

Pavlodar, Pavlodar region, Republic of Kazakhstan

Аннотация
В основу статьи положена идентификация будущей профессии младших школьников с помо-

щью технологии проектирования. В то время, когда содержание образования обновляется, обучение 
следует рассматривать с учетом данных о различных профессиях, начиная с программ начальной 
школы. В настоящее время в сфере образования широко применяется метод проектирования в рам-
ках профессионального обучения школьников. При использовании метода проектирования у уча-
щихся развивается логическое мышление, творческое мышление, внимание. Учащиеся добивают-
ся результатов, формируя предпосылки проектной деятельности, воображая свою будущую профес-
сию. Технология проектирования интересна, полезна и трудоемка для младших школьников. Кро-
ме того, дается определение сущности профессионального обучения и метода проекта, приводят-
ся примеры технологии проектирования, рассказывается об этапах и достижениях метода проекта.

Ключевые слова: начальная школа, профессиональная идентичность, проект, ученик.

Summary
The article is based on the identification of the future profession of primary school students using 

project technology. At a time when the content of education is updated, training should be considered in 
the light of data on various professions, starting with primary school programs. Currently, in the field of 
education, the project method is widely used in the framework of professional training of schoolchildren. 
When using the design method, students develop logical thinking, creative thinking, and attention. Students 
achieve results by forming the prerequisites for project activities, imagining their future profession. Project 
technology is interesting, useful, and time-consuming for younger students. In addition, the definition of the 
essence of professional training and the project method is given, examples of project technology are given, 
and the stages and achievements of the project method are described.

Keywords: primary school, professional identity, project, student.
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ТЕХНИКАЛЫҚ МАМАНДЫҚ БІЛІМГЕРЛЕРІНІҢ 
МАТЕМАТИКАЛЫҚ ДАЙЫНДЫҒЫН ЖЕТІЛДІРУДЕ 

ҚОЛДАНБАЛЫ ЕСЕПТЕРДІҢ РӨЛІ

Аңдатпа
Бұл мақалада университеттердің техникалық мамандықтар білімгерлеріне 

жоғары математиканы оқыту жəне білімін жетілдіруде қолданбалы есептердің рөлі 
сипатталады. Қолданбалы есептерді пайдалану арқылы техникалық бағытта білім 
алушыларға жоғары математиканы қолданудың маңыздылығын анықтау жəне дайындық 
жолдарын белгіленеді. Сонымен қатар, қолданбалы есептердің құрамының ерекшеліктері 
мен шешу жолдары жоғары математика үшін маңызды бөлім екені көрсетіледі. 

Тірек сөздер: жоғары математика, қолданбалы есептер, техникалық мамандық 
білімгерлері, бағыт, талдау, оқыту, принциптер.

КІРІСПЕ

Жоғары математика экономика жəне техникалық бағытта кеңінен 
қолданылатын, көптеген элементтерден құралған күрделі жиынтық. Техникалық 
бағытта білім алушы білімгерлердің жоғары математиканы оқу үрдісінде 
қолданбалы есептер есептер басты рөл атқарады, анығына келсек осы есептер 
практика мен теорияның, өмір мен ғылымның ортасын жалғаушы көпір болып 
табылады. Мұндай тапсырмалар білім алушылардың логикалық ойын дамытуға, 
жетілдіруге, техникалық бағытта білім алуға қызығушылығын туындатуға жəне 
арттыруға ықпал етеді. Бұндай есептер жоғары математика мен басқа да ғылым са-
лаларын, олардың ішінде физика, химия, геометрия жəне т.б. байланыстырушы бо-
лып табылады. Сонымен қатар, бұл осы есептер кибернетика, информатика, меди-
цина жəне т.б. өзге ғылымдағы тапсырмаларды математикалық аппаратты қолдану 
арқылы, шешу жолдарын жеңілдететін əмбебап құрал болып табылады. 

Педагогикалық əдебиеттерде аталмыш есептерге əртүрлі сипаттамалар 
беріледі, біреулер осындай есептер тапсырманы жəй тілден математикалық тілге 
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аударушы деп есептесе, екіншілері құрылымы жəне əдістері бойынша практи-
када пайда болатын тапсырмаларға жақын болуы керек деп есептейді. Мыса-
лы: біріншіден қолданбалы есептердің сұрағы практикадағы жағдайға байланы-
сты қойылуы тиіс, екіншіден шынайы өмірге қатысы болуы тиіс. Бүгінгі күні 
жоғары математикадағы қолданбалы есептер дегеніміз– математикалық жолдар-
мен шешілетін математикаға қатысы жоқ тапсырмалар. 

Жоғары математикада қолданбалы есептерді шешу жолдары бірнеше 
кезеңдерден өтеді. Солардың ішіндегі негізгілері: ресімдеу, іске асыру жəне 
анықтама беру, түсіндіру. Сонымен қатар, қолданбалы есепте тапсырманы шешудің 
келесі принциптері айрықша көрсетіледі, олар:

1. Тапсырманы шешу барысында практикалық əдістемелерді қолдану, мы-
салы: іздену, анықтамалық əдебиеттерді қолдану, дидактикалық материалдарды 
жəне зерттеулерді қолданысқа алу, пайдалану. 

2. Тапсырманы шешудің əртүрлі жолдарын қарастыру солардың ішінен ең 
ыңғайлысын жəне оңайын таңдау. 

3. Техникалық білім алушылар жоғары математиканы оқудың əрбір саты-
сында қолданбалы есептерді шешу жолдарын қарастыру жəне үйрену. 

4. Оқу талабы мен қойылған мақсатына сəйкес жоғары математикадағы тап-
сырмаларды қолданбалы есептер арқылы өңдеу.

Осылайша, қолданбалы есептерді дамыту арқасында, жоғары математика тап-
сырмаларын шешу үшін, қойылатын жалғыз талап тапсырманың дұрыс таңдалуы 
яғни, байланыстың болуы. 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Қазіргі таңда техникалық мамандық білімгерлердің математикалық 
дайындығын дамытуда, қолданбалы есептерді қолдануы жəне іске асыруы жо-
лында көбірек еңбектену керек. Себебі, олар білімгерлердің оқу ынтасының да-
муына ықпал тигізеді. Аталмыш есептерді оқыту барысында көптеген мы-
салдарда, тапсырмаларда, əдістерді жəне оқыту құралдарын қолдану жəне 
соның ішінен ең ыңғайлысын таңдау маңызды. Сонымен қатар, қазіргі заманғы 
зерттеулердің көрсетуі бойынша, осындай есептерді жоғары математикада іске 
асыру оқу бағдарламасына компьютерлік технологияларды қолданысқа енгізуге 
жағдай жасайды. Жоғары математикадағы мұндай тапсырмаларға бірнеше та-
лаптар қойылады, солардың бірнешеуі: материалдардың қолжетімділігі, білім 
алушыларға бұндай тапсырмалардың беретін жаңалықтары, тапсырмаларда шы-
найы жағдайларды қолдану. Атқаратын негізгі үш функциялары:
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1. Оқыту функциясы – бұл функцияның негізгі мəні оқу этаптарының 
барлығында қолданыста болуы, қолдануы.

2. Тəрбиелеу функциясы – білім алушылардың ой- өрісінің дамуына жəне 
ғылыми сипатта ой ойлауына ықпалын тигізеді.

3. Дамыту функциясы – қолданбалы есептерді шешу арқылы теориялық 
білімді практикада қолдану мүмкінділігі. 

Қолданбалы есептерді жоғары математикада шешу барысында əртүрлі 
дидактикалық мақсатта қолдануға болады:

1. Оқу құралын иллюстрациялау.
2. Практикалық білім мен əдістерді құрастыру.
3. Оқуға мотивация, қолданбалы есептер оқытылатын пəнге қызығушы-

лықты арттырады. Себебі, əрбір тапсырманы белгілі бір жолдармен шешу 
мүмкінділігі кең. 

4. Осыған дейін алынған білім мен тəжірибелерді бекіту мүмкінділігі.
5. Жаңа материалдарды оқу үшін қолданбалы есептерді қолдану. Бұл 

дегеніміз- тапсырманы шешудің жаңа жолдарын іздестіру, ойлау қасиетін дамыту 
жəне техникалық білімге сілтеме жасау. 

Мұндай тапсырмалардың жоғары математикада қолданылуының негізгі 
қиындығы, математиканы қолданатын жағдайлары бар аталмыш есептің 
аздығы. Бірақ, осыған қарамастан техникалық мамандық бойынша білім алу-
шылар, жоғары математикалық дайындығы үшін осындай есептердің орны ерек-
ше. Себебі, оның негізгі дидактикалық мақсаты жоғары математиканы өзгелі 
техникалық ғылымдарын байланыстыра отырып, анық шешу жолдарын көрсетіп, 
білім алушылардың назарын, ойлау қабілетін, есте сақтауын дамытуда үлкен рөл 
атқарады. 

Бұндай есептердің элементтерін оқып біле отырып, білім алушылар 
оның қолданбалы мүмкіндігін бағалап жəне меңгеріп математикалық талдау 
элементтерін кəсіптік есептерді шешуге қолдану дағдысына ие болады. Мысалға, 
«Туындының бейстандарт емес есептерде қолданылуы» тақырыбын қарастырайық. 
Келесі есептің негізгі мақсаты: функцияның минимумы, максимумы қай кезде 
анықталатынын білу.

1-мысал: Сыйымдылығы V, материалының қалыңдығы d-ға тең беті ашық 
науа (резервуар) салу керек. Осы науаны жасауға барынша аз материал жұмсау 
үшін оның өлшемдері (биіктігі, табанының радиуысы) қандай болуы қажет?

Шешуі: 1-суретте науаның көлденең қимасы кескінделген. Ішкі цилиндрдің 
табанының радиусы x, ал биіктігін h деп белгілейік. Сыйымдылығы V0 науаның 
табаны мен қабырғасына жұмсалатын материал барынша аз болу үшін ішкі 
цилиндрдің табанының радиусы мен биіктігінің қандай қатынаста болуы қажет. 
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1-сурет. Науаның көлденең қимасы

Науаның табаны мен қабырғасына кететін материалдың көлемі 

формуласымен анықталады. Осы функцияның ең кіші мəнін анықтау қажет. Сон-
да V көлемінің тəуелсіз x пен h айнымалыларының функциясы болатынын аңғару 
қиын емес.

Ал, есептің шарты бойынша 2
0V x h  , бұдан . Осы h-тың мəнін көлем 

формуласындағы орнына қойсақ, онда х-ке тəуелді болатын 

,

функциясын аламыз. Енді осы функцияның экстремумын іздейміз, ол үшін оның 
туындысын табамыз: 

Бұл туынды бір ғана  нүктесінде 0-ге айналады, демек осы нүкте осы 

есептің шешуі болады. 

Сонымен, ішкі цилиндрдің табанының радиусы мен биіктігі өзара тең 
болғанда ғана, сыйымдылығы белгілі науаны жасауға барынша аз материал 
жұмсалады. 

2-мысал: Химиялық лабораторияларда қолданылатын конус тəрізді дөңгелек 
фильтр (сүзгі) қағазды орау арқылы жасалады. AOB секторынан басқа дөңгелектің 
қалған бөлігі конустық воронканың бүйір қабырғасын құрайтындай етіп орала-
ды. Сүзгі қағаздың радиусы R болса, табаны қандай болғанда конустың сыйымды-
лығы үлкен болады?
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Шешуі: х арқылы конустың табанының радиусын белгілейміз. 0 < x < R. 0-ге 

жақын х-тың мəнінде, R-ге жақын мəнінде, конустың  болады. 

2-сурет. Воронкалардың сызбалары 

Көлемнің функциясы  функциясымен қатар 0 немесе R 
болғанда үлкен мəнге ие болады. Осы функцияны экстремумға зерттей отырып, 
мынаны табамыз: . Туындыны нөлге теңестіріп, шеше оты-
рып, мынандай үш түбір табамыз: x1 = 0; x2 = –R; x3 = (0; R) интервалына x3 түбір 
ғана кіреді. 

Конустық воронканың ең үлкен көлемі болатындай х мəні бар болғандықтан, 
х-тің мəнін зерттемей-ақ, соған сəйкес ең үлкен көлем бар деп, есептейміз. 
Бұндай воронканың биіктігі оның радиусы арқылы өрнектегенде R болады. Сон-
да воронканың максимал көлемі V = R3 болады. Егер АСВ доғасының ұзындығы 
2 екенін ескерсек, оның сүзгі қағаздың шеңбер ұзындығына қатынасы R = 0,81657. 

Онда АСВ доғасында 360°*0,8165, ал АВ доғасы 360°*0,183566° болуы 
керек екен. Кейде конустық воронколарға сүзгі қағазды бірінің үстіне бірі қабат-
тап келтіреді. Ол кезде сыйымдылықтың 45° жоғалтатынын есептемей-ақ білуге 
болады.

Қолданбалы есептер эпизодты емес, жүйелі түрде шығарылуы керек. 
Қолданбалы есептердің ерекшелігі сонда, олар, біріншіден, өмірмен жақындатса, 
екіншіден, ондай есептерді шығару үшін жоғары математика элементтерін 
қайталауға тура келеді. 

ҚОРЫТЫНДЫ

Қазіргі кезде ғылымның барлық саласында əсіресе техникалық бағытта 
математикалық əдістерді қолдану қажеттілікке айналды. Ол қазіргі заман талабы-
нан ғылымның жəне техниканың тоқтаусыз дамуынан туындайды. Қолданбалы 
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есептерді жоғары математикада кедергісіз шығарудың негізгі шарты, өзгеде 
техникалық ғылымдармен байланыс орнату, сол арнаулы арнайы байланысты бір 
ғылымның негізгі факторларын қолдана отырып шешімге келу. 

Техникалық, атап айтқанда физика, химия, география жəне т.б. салаларда 
берілген тапсырмаларды қолданбалы есеп арқылы шығару барысында білімгерлер 
жол, жылдамдық жəне одан да үрделі ұғымдарды жəне заңдылықтарды, соны-
мен қатар, логикалық тізбе жасау негіздерін меңгереді. Осылайша, техникалық 
мамандық білімгерлері өз білімін практикамен ұштастырады, белгілі бір 
тапсырмаларға ғылыми математикалық əдісті тұжырымды қолдануды үйренеді 
жəне күрделіге жеңілге қарай принциппен оңтайлы шешім табу жолын үйренеді. 
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Аннотация
В статье описывается роль прикладных задач в обучении и улучшении знаний по высшей 

математике студентов, обучающихся на технических специальностях. Определяются важность ис-
пользования высшей математики для студентов технических специальностей посредством приклад-
ных задач и пути их подготовки. Кроме того, показано, что особенности содержания и способы ре-
шения прикладных задач являются важным разделом для высшей математики.

Ключевые слова: высшая математика, прикладные задачи, студенты технических специаль-
ностей, направление, анализ, обучение, принципы.

Summary
The article describes the role of applied problems in teaching and improving the knowledge of higher 

mathematics students studying in technical specialties. The importance of using higher mathematics for 
students of technical specialties through applied problems and the ways of their preparation are determined. 
In addition, it is shown that the features of the content and methods of solving applied problems are an 
important section for higher mathematics.

Keywords: higher mathematics, applied problems, students of technical specialties, direction, 
analysis, teaching, principles.
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ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ СТРАТЕГИЯСЫНА 
ЖƏНЕ ТҰЛҒААРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНА 

ПОЛИЭТНИКАЛЫҚ ФАКТОРДЫҢ ƏСЕРІ

Аңдатпа
Мақалада мектеп-интернаттағы жасөспірімдердің мінез-құлық стратегиясы-

на жəне тұлғааралық қарам-қатынасына полиэтникалық факторлардың əері жайлы 
айтылған. Əлеуметтік қатынастардың шиеленісуі мен əлеуметтену институттарының, 
оның ішінде отбасының дағдарысы жағдайында білім беру мекемесінің тəрбиелік орта-
сы балалардың дамуы мен əлеуметтік бейімделуі үшін ерекше мəнге ие болады. Сонымен 
бірге этносаралық өзара іс-қимыл проблемаларының шиеленісуі көп этностық ортадағы 
тұлғааралық қатынастарды үйлестіруге бағытталған жаңа шешімдерді іздеуді талап 
етеді. Осыған байланысты білім беру институттарының маңызды міндеті балаларда 
тұлғааралық толеранттылықты жəне жанжалсыз өзара əрекеттесуді қалыптастыру 
болуы мүмкін. Жасөспірім бұл үшін ең қолайлы болып табылады жəне жасөспірімдердің 
жас жəне психологиялық ерекшеліктеріне байланысты қолайсыз əлеуметтік орта 
олар үшін ерекше ауыр зардаптарға əкеледі. Əр түрлі ғылыми мектептер мен 
бағыттардың психологиялық зерттеулерінде жасөспірімдердің мінез-құлық стратегия-
ларын қалыптастыруға қатысты бірқатар фактілер мен заңдылықтар анықталды, топ 
ішіндегі сипатталған.

Тірек сөздер: мінез-құлық, когнитивті-эмоционалды бағалау, дисфункция, этника-
лық ерекшеліктер, тұлғааралық қатынастар, этностық орта, құндылық бағдарлар, 
үстемдік, манипуляция, бəсекелестік, серіктестік.

КІРІСПЕ

Жасөспірімдік кезең – ересектер мен балалар арасындағы қарым-қатынас 
қайшылықтары шиеленісетін шақ. «Жасөспірім-жасөспірім» жəне «жасөспірім-
ересек» сияқты өзара қатынас алаңындағы дамудың əлеуметтік жағдайын ескер-
сек, бұл кезең – ересектер мен балалар арасындағы қарым-қатынас дағдарысы 
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ретінде сипатталады. Ересектер бейнесінде көбінесе жасөспірімдермен жиі 
қайшылықтарға тап болатын мұғалімдер мен ата-аналар көрініс табады. Осы-
лайша, екеуара жанжалдық қарым-қатынас үш байланыс жүйесінде өтеді: «жас-
өспірім – ата-аналар», «жасөспірім – мұғалімдер» жəне «жасөспірім – жасөспірім».

Жасөспірімдердің құрдастарымен араласуы – олардың өмірінің ерекше 
өрісі. Кейде құрдастық қарым-қатынас қызықтығы сондай, ол білім алу жоспары-
на кедергі келтіреді, тіпті, жақын адамдармен араласу белсенділігін төмендетеді. 
Бірақ, мұндай əсердің психологиялық механизмдері мұғалімдер мен ата-аналарға 
көбінесе түсініксіз. Ал жасөспірімдер арасындағы қақтығыс қатынастары 
көшбасшылық үшін күреске негізделген. Жанжалшыл мінез-құлықтың негізгі 
факторлары – шағымдардың, өзін-өзі бағалау мен мəртебенің деңгейі. Жасөспірім-
дер мен мұғалімдер арасындағы қарым-қатынастар қызметтік, жүріс-тұрыс 
жəне көзқарас қақтығыстарымен қоса жүреді. Педагогикалық қақтығыстар 
білім беру қызметінің ерекшелігіне, тараптардың мəртебесі мен жасы бойынша 
ерекшеліктеріне байланысты. Мұғалімнің конфликт кезіндегі конструктивтік іс-
əрекеті өз ұстанымын дұрыс анықтай білуіне, ата-аналармен қарым-қатынасқа, 
сынып пен педагог қызметкерлердің ықпалын пайдалануына, жасөспірімнің же-
ке басын құрметтеуге, тəрбиеленушілермен өзара əрекеттестікті оңтайландыруға 
арналған ұсыныстарды пайдалануға мүмкіндік береді.

Əр түрлі ғылыми мектептер мен бағыттардың психологиялық зерттеулерінде 
жасөспірімдердің мінез-құлық стратегияларын қалыптастыруға қатысты бірқатар 
фактілер мен заңдылықтар анықталды, топ ішіндегі құбылыстар сипатталды 
тұлғааралық қатынастарды дамыту тетіктері, соның ішінде мектеп-интернаттардағы 
балалар. Мінез-құлық стратегиялары психологияда ұзақ уақыт бойы тұрақты 
мінез-құлық формалары ретінде зерттелген (Р. Блейк жəне Дж. Буд, Н.В. Гри-
шина, Т. Джи. Крюкова, К. Томас жəне Р. Киллмен (K.W. Thomas, R.H. Kilmann) 
жəне т. б.). Жақында отандық зерттеулерде мінез-құлық стратегиясының фактор-
лары белсенді зерттелуде (негізінен қақтығыста). Осыған байланысты қақтығыс 
мінез-құлқының жеке-психологиялық детерминанттары зерттелді (Т.В. Черняе-
ва, 2008), қақтығыстағы мінез-құлық стратегиясының əлеуметтік-психологиялық 
жəне жеке-психологиялық детерминанттарының арақатынасы (В.В. Пехте-
рев, 2011), қақтығыстардың жасырын теорияларының мінез-құлық стратегиясы-
на əсері (М.В. Кишко, 2003), қақтығыс жағдайының бейнесі (Н.И. Леонов, 2002; 
М.М. Главатский, 2003), қиын жағдайларды когнитивті-эмоционалды бағалау 
(Т.П. Бутенко, 2009), жеке тұлғаның бейнесі (Т.П. Харькова, 2011), субъективті 
əл-ауқаттың тəжірибесі (немесе дисфункция), ол өзара əрекеттесетін белгілі 
бір жағдайларды субъективті түсіндіру нəтижесінде (Е.Е. Бочарова, 2005), же-
ке тұлғаның (жасөспірімдердің) мазасыздығы (O.A. Царева, 2007), ата-аналардың 
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тəрбиелік əсерінің түрі (И.В. Захарова, 2009) жəне т. б. Отандық авторлардың отба-
сынан тыс балалардың дамуына арналған көптеген зерттеулерінде ата-анасының 
қамқорлығынан айырылған балалардың сипаттамалары зерттелді (A.A. Бода-
лев жəне В.В. Столин, 1989; Г.А. Ковалев, 1993; Й. Лангмейер, 3. Матейчек, 1984; 
Крайг, 2000; е.т. Соколова, 1986; Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис, 1999), отбасынан 
тыс өмір сүретін жасөспірімдердің жеке даму ерекшеліктерін зерттеді (Г.Х. Баган-
дова, М.М. Далгатов, 2010; Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая, 2001; О.И. Ефи-
мова, А.А. Ошчепков, 2010; И.В. Дубровина, 1981; В.С. Мухина, 1991; Л.Ф. Обухо-
ва, О.А. Шаграева, 1999; Е.Т. Соколова, 1986, т. б.) [1].

Сонымен бірге жасөспірімдер арасындағы топішілік қатынастардың 
қалыптасу заңдылықтары анықталды (Л.И. Акатов, 2003; Л.Ф. Анн, 2005; Л.И. Бо-
жович, 1995; М.Э. Боцманова, 1980; Я.Л. Коломинский, 1976; И.С. Кон, 1989; 
М.Ю. Кондратьев, Ю.М. Кондратьев, 2006; М. Кле, 1991; А.П. Краковский, 1970; 
Е.К. Личко, 1983; Б.С. Мухина, 1998; А.В. Петровский, 1998; А.Н. Приходиан, 
1990; Х. Ремшмидт, 1994; Э. Рутман, 1996; М.Е. Сачкова, 2006; Л.И. Уманский, 
1975; Д.И. Фельдштейн, 1982; Д.Б. Эльконин, 1989; Э. Эриксон, 1996 жəне т. б.). 
Сондай-ақ, мектеп-интернаттардағы жасөспірімдер топтарындағы тұлғааралық 
қатынастардың бірқатар ерекшеліктері анықталды (A.A. Алдашева, 1984; М.А. Его-
рова, 2006; М.Ю. Кондратьев, 1997; И. Лангмейер, 3. Матейчик, 1991; B.C. Мухи-
на, 1991; Е.А. Поляков, 2008; А.Н. Приходиан, Х.Х. Толстых, 1990; Л.Ф. Сенкевич, 
2006; М. Трофимова, 1982; Н.Ю. Хрящева, 1976, т. б.). Этникалық ерекшеліктер 
адамның кез-келген мінез-құлық көріністеріне, əсіресе тұлғааралық көріністерге 
əсер ететіні анықталды өзара іс-қимыл жəне тұлғааралық қатынастар (A.M. Аве-
тян, 2011; Е.П. Белинская, Т.Г. Стефаненко, 2000; Р. Берон жəне басқалар, 2003; 
З.М. Гаджимурадова, 2008; Д.В. Ефимова, 2005; В.Г. Крысько, 2002; P.A. Кутбид-
динова, A.A. Еромасова, 2009; Д. Майерс, 1997; Е.И. Резников, 2002; М.С. Мурзаев, 
2003; Г.У. Солдатова, 2008; С.Х. Халитова, 2010; Е.Ю. Чеботарева, 2012, т. б.) [2]. Со-
нымен бірге, көп этностық орта, атап айтқанда, топтың көп этностық құрамы же-
ке тұлғаның мінез-құлық стратегиясына жəне топтағы тұлғааралық қатынастарға 
қалай əсер ететіні туралы мəселе де түсініксіз жəне даулы болып қала береді.

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Əр түрлі білім беру мекемелеріндегі жасөспірімдердің мінез-құлқы 
мен тұлғааралық қарым-қатынас стратегияларының айырмашылықтары мен 
ерекшеліктерін анықтайтын факторлар, оның ішінде көп ұлтты фактор жеткіліксіз 
зерттелгеніне сүйене отырып, бұл зерттеу мəселесі білім беру ортасы мен 
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топтардың көп этникалық құрамы жағдайларының мектеп-интернаттардағы 
жасөспірімдердің мінез-құлық стратегиялары мен тұлғааралық қатынастарына 
əсері жəне жасөспірімдердің көп этникалық топтарындағы мінез-құлық жəне 
тұлғааралық қатынастар стратегиясының ерекшеліктері ретінде анықталған. 
Мінез-құлық стратегиялары тұрақты мінез-құлық формалары ретінде бұрыннан 
зерттелген (Т.Л. Крюкова, Р. Лазарус, В. Стефансон, А. Томас, Э. Эндлер жəне 
Д. Паркер, С. Фолкман, Е. Хейм жəне т. б.). Біріншіден, бұл қақтығыстағы мінез-
құлық стратегиясына, күрес стратегиясына, өмірдегі мінез-құлық тенденциялары-
на қатысты. Энциклопедиялық сөздікте (ред. А.Б. Петровский) мінез-құлық стра-
тегиясы «нақты өмір барысында қалыптасатын жəне негізінен жүйелілігі ішінара 
сананың бақылауында болатын əдеттегі əрекеттерден тұратын, оның өмірінің 
əртүрлі мəселелерін шешу үшін субъект таңдаған тұрақты əрекеттер жиынтығы» 
ретінде анықталады (жалпы психология: сөздік, 2005, 130 б.) [3].

И.Н. Трофимова мінез-құлық стратегиясы адамның көптеген басқа əрекет-
терден белгілі бір əрекеттерді жеке таңдауының нəтижесі екенін көрсетеді жəне 
оны құндылық бағдарларымен байланыстырады, сонымен бірге ол дамыған 
физикалық əрекеттерді де, мінез-құлық стратегияларын да қамтиды.ақпаратты 
өңдеу, объектілерді бағалау жəне мінез-құлықты реттеу əдістері (сол жерде). 
Талқыланатын тұжырымдаманың негізгі сипаттамалары ретінде Т.И. Пономарен-
ко мінез-құлықтың мақсаттылығы мен тұрақтылығын анықтайды: «мінез-құлық 
стратегиясы бойынша біз тұрақтылықтың жалпы бағытын түсінеміз қол жеткізу 
үшін белгілі бір дəйектілікпен құрылған мінез-құлық (іс-қимыл) нысандарын 
(Т.И. Пономаренко, 1998, 32 б.). Айта кету керек, психологияда стратегиялар ой-
лау əрекеттеріне (танымдық стратегияларға) қатысты жиі зерттеледі. Оған мысал: 
A.B. Карпов қарастыратын басқарушылық қызметтегі «шешім қабылдау страте-
гиялары» (A.B. Карпов, 1991; 2001). Психологиядағы стратегияларды зерттеудің 
тағы бір мысалы – өзара əрекеттесу стратегиясы (адамға əсер ету). Мысалы, 
Г.А. Ковалевтің типологиясында психологиялық əсердің үш негізгі стратегия-
сы ерекшеленеді: «императивті», «манипулятивті» жəне «дамытушы» (Г.А. Кова-
лев, 1987). Əсер ету (əсер ету) стратегиясына жүгіну мұнда қызығушылық ту-
дырады, өйткені төменде қарастырылған мінез-құлық стратегиялары тұтастай 
алғанда қарым-қатынастағы өзара əрекеттесу стратегиясына жақын. Атап 
айтқанда, E.JI. Доценко (1997) тұлғааралық қатынастардағы өзара əрекеттестіктің 
деңгейлерін қарастыра отырып, бес деңгейді анықтайды: үстемдік, манипуля-
ция, бəсекелестік, серіктестік, достастық. Мұндағы көзқарастарды ажыратудың 
критерийі-симметрия дəрежесі-қатынастардың асимметриясы, басқа құралға не-
месе құндылыққа қатынасы (E.JI. Доценко, 1997). Е.В. Сидоренко (1997) сол 
негізде (симметрия – асимметрия) конструктивті жəне деструктивті əсер түрлерін 
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ажыратады, бұл қақтығыстағы мінез-құлық стратегиясымен тікелей байланысты. 
Сондай-ақ, қарым-қатынас процесінде мінез-құлық формалары немесе қарым-
қатынас əдістері «қарым-қатынас субъектісінің көзқарастарының, ережелердің 
жəне нақты жауап беру əдістерінің жиынтығы» ретінде анықталған мінез-құлық 
стратегиясына жақын...» (XXI ғасыр психологиясы, 2003, 659 Б.) [3]. 

Конфликтолог сөздігінің авторлары (А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов, 2010) 
мінез-құлық стратегиясын жеке адамның (топтың) жанжалға бағдарлануы, 
олардың қақтығыс жағдайында белгілі бір мінез-құлық формаларына орнатылуы 
немесе жанжалдағы жалпы мінез-құлық бағыты ретінде қарастырады. Н.В. Гри-
шина мінез-құлық стратегиясын белгілі бір мақсатқа жетуге бағытталған ақыл-
ой мен мінез-құлық актілерінің белгілі бір дəйектілігі ретінде анықтай оты-
рып, мақсаттылық аспектісіне баса назар аударады. Ол тиісті жауап беру стра-
тегияларын сипаттайтын барлық терминологиялық айырмашылықтар үшін 
«осы белгілердің айырмашылығы үшін адамның өзімен жəне басқа адамдармен 
туындаған қақтығыстарға жауап беруінің бірдей іргелі баламалары бар» (Н.В. Гри-
шина, 2008, 226 б.) [4]. Автордың өзі жауаптың əртүрлі формаларын сипаттауда 
кету, Күрес жəне диалог ұғымдарын қолданады. Бұл жағдайда жанжалдың өзара 
əрекеттесуінен аулақ болу, жанжалды елемеу ретінде түсіндіріледі; өзімен немесе 
серіктесімен күресу.

Осылайша, жоғарыда келтірілген анықтамаларға тəн мінез-құлық стратегия-
сын əрдайым саналы түрде жүзеге асырылмайтын жəне белгілі бір мақсатқа жетуге 
əкелетін тұлғааралық өзара əрекеттесу жағдайларына динамикалық стереотиптерді, 
ойлау стратегияларын жəне эмоционалды жауап беру тəсілдерін қамтитын мінез-
құлық бағыты ретінде түсіну. Жоғарыда айтылғандай, мінез-құлық стратегиялары 
зерттеушілерді, ең алдымен, қақтығыстағы адамның өзара əрекеттесуіне қатысты 
қызықтырады. Сондықтан осы мəселеге арналған зерттеулердің басым көпшілігі: 
қақтығыстағы мінез-құлық стильдері, қақтығыстарды шешудің əдістері, əдістері 
жəне т. б.

Жанжалдың əлеуметтік-психологиялық талдауы туралы əдістемелік мақалада 
JI.A. Петровская (1977) қақтығыс мінез-құлқы жанжалға қатысушылардың си-
паттамалары мен оның өту жағдайларының ерекшеліктерімен анықталатынын 
атап өтті. Сонымен қатар, жанжалға қатысушылардың əрқайсысының жанжалды 
жағдайының бейнесі оның мінез-құлқына делдал болады. Жанжал жағдайының 
бейнелері, автордың ішкі суреттері қатысушылардың өздері туралы идеяларын 
(олардың мотивтері, мақсаттары, құндылықтары, мүмкіндіктері жəне т.б.), қарама-
қарсы жақтар туралы идеяларды (олардың мотивтері, мақсаттары, құндылықтары, 
мүмкіндіктері жəне т. б.) жəне жанжалды қатынастар қалыптасатын орта тура-
лы идеяларды қамтиды. Осылайша, автор атап өткендей, шындықтың өзі емес, 
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қақтығыс жағдайының идеалды суреттері қатысушылардың қақтығыс мінез-
құлқының тікелей детерминанты болып табылады (JI.А. Петровская, 1977) [5].

ҚОРЫТЫНДЫ

Қарапайым мектептер мен мектеп-интернаттарда айтарлықтай ерекшелен-
бейтін топтық ұйымшылдыққа қарағанда, мектеп-интернаттардың жасөспірімдер 
топтарында психологиялық климат пен психологиялық ахуал əлдеқайда жақсы. 
Жоғарыда айтылғандай, көп этникалық топтар аз бірлігі бар, моно-этникалық 
топтардан жақсы психологиялық климатпен ерекшеленеді. Моно-этникалық 
топтардағы топтық бірлестік топтық нормаларды қатаң түрде бекітіп, қорғаныс 
функциясын орындайды деп болжауға болады. Екі фактордың – балалар мекемесінің 
типі мен этникалық ортаның – психологиялық тұтастыққа, психологиялық климат 
пен топтағы атмосфераға бірлескен əсерін (өзара əрекеттесу əсерін ескере отырып) 
талдау нəтижелері жасалған тұжырымды растайды.

Жасөспірімдердің мінез-құлық стратегиясындағы айырмашылықтарды 
жəне қоршаған орта жағдайларымен ерекшеленетін топтардағы тұлғааралық 
қатынастардың ерекшеліктерін түсіндірген кезде балалардың əлеуметтенуі мен 
көзқарастарының қалыптасуының, сондай-ақ топтық динамиканың дамуының 
жалпы заңдылықтарына жүгіну керек. Мінез-құлық стратегиясындағы байқалған 
айырмашылықтар жəне мектеп-интернат жасөспірімдерінде, əсіресе көп этникалық 
топтарда, тұлғааралық қарым-қатынастың оң стратегиясының басым болуы 
қоршаған орта жағдайларына байланысты болуы мүмкін. Бір жағынан салыстыр-
малы түрде жабық топта, екінші жағынан тілдік жəне мəдени ерекшеліктерімен 
ерекшеленетін балалармен қарым – қатынас жасау қажеттілігі жасөспірімдерді 
өзара əрекеттесудің жанжалсыз шарты болып табылатын сəйкестік, тұлғааралық 
сезімталдықты дамытуға итермелейді.

Мектеп-интернаттардың балалар топтарындағы қарым-қатынас көбінесе 
мəжбүрлі, ал топқа тəуелділік қарапайым мектептерге қарағанда күшті екенін 
есте ұстаған жөн. Қарапайым мектептердегі балалардың этникалық ерекшеліктері 
бірқатар жағдайлармен теңестіріледі. Оқушылардың көп этникалық құрамы бойын-
ша мектептер көбінесе қалалар мен ірі қалаларда кездесетіндіктен, мұнда балалар 
күнделікті мəдениеті мен əлеуметтік тəжірибесінің ұқсастығымен ерекшеленеді, 
бірдей сценарийлерді біледі, жалпы тілде бірдей сөйлейді; оларда қарым-қатынаста 
кедергілер болмайды, оларды жеңу адамдардың əлеуметтік-психологиялық 
айырмашылықтарын қабылдау мен түсіну қабілеттерін дамытуды қажет етеді.
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Аннотация
В статье рассказывается о влиянии полиэтничных факторов на стратегию поведения и меж-

личностное отношение подростков в школе-интернате. В условиях обострения социальных отноше-
ний и кризиса институтов социализации, в том числе и семьи, особое значение для развития и соци-
альной адаптации детей приобретает воспитательная среда образовательного учреждения. Вместе с 
тем обострение проблем межэтнического взаимодействия требует поиска новых решений, направ-
ленных на гармонизацию межличностных отношений в полиэтнической среде. В связи с этим важ-
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ной задачей образовательных учреждений может стать формирование у детей межличностной толе-
рантности и бесконфликтного взаимодействия. Подростковый возраст является наиболее благопри-
ятным для этого, а неблагоприятная социальная среда, обусловленная возрастными и психологиче-
скими особенностями подростков, несет для них особенно тяжкие последствия. 

Ключевые слова: поведение, когнитивно-эмоциональная оценка, дисфункция, этнические 
особенности, межличностные отношения, этническая среда, ценностные ориентации, доминирова-
ние, манипуляция, конкуренция, партнерство.

Summary
The article describes the influence of polyethnic factors on the behavior strategy and interpersonal 

attitude of adolescents in boarding school. In the context of the aggravation of social relations and the 
crisis of socialization institutions, including the family, the educational environment of an educational 
institution is of particular importance for the development and social adaptation of children. At the same 
time, the aggravation of problems of interethnic interaction requires the search for new solutions aimed 
at harmonizing interpersonal relations in a multiethnic environment. In this regard, an important task of 
educational institutions can be the formation of interpersonal tolerance and conflict-free interaction in 
children. Adolescence is the most favorable for this, and the unfavorable social environment, due to the age 
and psychological characteristics of adolescents, has particularly serious consequences for them.

Keywords: behavior, cognitive-emotional assessment, dysfunction, ethnic characteristics, inter-
personal relationships, ethnic environment, value orientations, dominance, manipulation, competition, 
partnership.
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ҚАЗІРГІ ТАҢДА ҰЛТТЫҚ ПАТРИОТИЗМДІ 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ МƏСЕЛЕСІ

Аңдатпа
Мақалада қазiргi кезде еліміздің егемендігін сақтап қалу үшін жастардың бойын-

да ұлттық патриотизм құндылықтарын дамытудың өзектілігі қарастырылған. Осыған 
орай авторлар қазіргі таңда жастарды отансүйгіштікке тəрбиелеу мəселелері бойынша 
жүргізілген зерттеулерге тоқталады. Олардың қатарында Қ. Жарықбаев, С.Қ. Қалиев, 
З. Сəнік, Б. Садықан, А.Н. Иманбетов, Р.А. Жаңабаева, Т. Табылдиев, С. Ғаббасов, 
Қ.Ж. Қожахметова сияқты ғалымдар бар. Олардың зерттеулерінде жастарға Отаны-
на адал болуға, ұлтын сүюге, оның салт-дəстүрін, əдет-ғұрпын, тілін, ділін, дінін, өткен 
тарихын құрметтеуге осы бастан, ертеңге қалдырмай, ұлттық рухта, ұлттық негізде 
тəрбие берілуі керектігі терең қарастырылған. Ұлтын сүюге баулитын іс-əрекетті 
ұйымдастыру мақсатары мен міндеттері, отансүйгіштік тəрбиенің іске асырылуына 
қойылатын талаптарына мақалада басты назар аударылған. Мақалада бүгінгі таңда 
оқушылардың ұлттық сезімін қалыптастыру процесін жетілдіру үшін жүргізілетін іс-
шаралар орын алған. 

Тірек сөздер: ұлттық патриотизм, отансүйгіштік, құндылықтар, отансүйгіштікке 
тəрбиелеу, ұлтын сүю, салт-дəстүр, əдет-ғұрып, ұлттық рух, отансүйгіштік тəрбие.

КІРІСПЕ

Ұлттық рух – ұлы адамның жəне тұтастай алғанда ұлттың да асыл қасиеті. 
Ұлтымыздың қайсар да батыр ұлы Бауыржан Момышұлы ұлттық мақтанышты 
ұлт ішіндегі жеке адам үшін мызғымас əрі қасиетті заң деп ерекше бағалаған.

Қазақ тағылымының ұстанған негізгі бағыты – ата-бабалардың үлгі-өнегесі, 
дүниеге шынайы көзқарасы, бостандыққа, еркіндікке, тəуелсіздікке, дербестікке 

ӨЛКЕТАНУ   КРАЕВЕДЕНИЕ
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ұмтылысы. Бұл алдан күткен арманы, ойға алған негізгі мақсаты. Тəрбие – ұрпақ 
үшін күрес құралы. Қазақ өмірі – тəрбие оқулығы.

Біздің халқымыз ерте заманнан бері бала тəрбиесіне ерекше мəн беріп, жас 
жеткіншектің нағыз адам болуына өз қамқорлығын жасаған. Сондықтан «Бала-
ны жастан» деген нақыл сөз қалдырған. Жас баланы жастайынан өз ана тілінде 
сөйлетіп, таза сөйлеуге, еңбекке, кішіпейілділікке, үлкенді сыйлауға үйретуде 
халық педагогикасының алатын орны ерекше. Сондықтан да мектеп өзінің тəрбие 
жұмысын атқаруда, оқу үдерісі барысында өзге жол іздемей-ақ халық педагогика-
сына бой бұруы керек. Бұл тұрғыдан алып қарағанда, тəрбие жұмысы оқушының 
өмірінде маңызды рөл атқарады. Себебі тəрбие əр баланың бойында өмірлік 
белсенді позиция қалыптастыруда, ел алдындағы, ата-ана алдындағы борышы-
на саналы қарауға зор ықпал жасайды. Тұлға тəрбиесі жоғарыда айтылған салт-
дəстүр, тіл өнері негізінде жүргізілген уақытта ғана оқушыға үлкен əсер етеді.

Е.М. Фрадлиннің айтуынша, «заманауи дүниетаным аясындағы патрио-
тизм маңызды негіздік ұстаным мен қоғамның рухани мəдениеті құндылығы бо-
лып табылады, бұдан адам мен қоғам, азамат пен мемлекет, жеке тұлға мен оның 
макроəлеуметтік ортасы, жеке жəне қоғамдық мүдде арақатынасы жиынтық түрде 
көрініс табады. Дамыған патриоттық сана адаммен қашанда сөздің кең мағынасында 
əлеуметтік категория болып табылатын оның Отаны, Атамекені арасындағы 
жоғары дəрежедегі ортақтық, тұтастықты өз бойында тұтады. Тарихтың барлық 
кезеңдерінде патриотизм адамдардың қоғамға қатысты парызын, өз мемлекетіне 
қатысты азаматтық борыштарын атқарушылыққа деген қатынасымен тікелей бай-
ланысты болған» [1].

Патриоттық тəрбие тұлға қалыптасуының құрамдас бөлігі болып табыла-
ды, ол жастардың алған білімдері азаматтық борыш ұстанымымен, жекебастық 
мүдделері қоғамдық ұстанымдармен астасып жататын тіршілік əрекеті үлгісіне 
даярлығын қамтамасыз етуі тиіс.

Патриоттық тəрбиеде тұлға үшін барынша жақын əрі мейлінше маңызды 
қоршаған əлем ретіндегі Отанның, Атамекеннің, мемлекеттіліктің мəнділігі 
көрінетін түрлі нысандар, қатынастар, символдар мен нормалар шоғырланады.

Қазақстандық патриотизм идеялары барынша бай болса да, қоғамдық 
ұйымдар, ұлттық бірлестіктер ұлтаралық жəне патриоттық тəрбие берудің қазіргі 
кезеңге сай келетін пəрменді концепциясымен əзірше қаруланбағанын мойында-
ған жөн.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ə. Назарбаевтың 
«Қазақстанның болашағы – қоғамның идеологиялық бірлігінде» атты еңбегінде: 
«Біздің тағы бір аса маңызды идеологиялық міндетіміз – қазақстандық отан-
сүйгіштікке тəрбиелеу, əрбір азаматтың өзін-өзі айқын билеуін қалыптастыру. 
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Шынайы отансүйгіштікті, нағыз азаматтықты қалыптастыру жеке бастың өзін 
саяси тұрғыдан айқын сезінуін, өз Отанын саналы түрде таңдауын көздейді, – 
делінген [2].

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

«Отанды сүю от басынан басталады» деп ұққан ата-бабаларымыз 
отансүйгіштік қасиетті ата-ана, ауыл-аймақтың, елінің намысын қорғауды өз 
ұрпақтарына бірінші парыз ретінде ұқтырып өсірді.

«Еліңді сүйсең ерлік істейсің», «Ер жігіт елі үшін туады, елі үшін өледі», 
«Туған жерге ту тігу – елім деген азаматтың борышы» дегенді өздерінің ұл-
қызының санасына үнемі сіңіріп отырған. «Ер намысы – ел намысы», «Ер – 
намыстың құлы», «Арың үшін алысу – азаматтық», «Ел үмітін ер ақтар, ер атағын 
ел сақтар» деген елжандылық ұрандар халқымыздың мəңгілік тəрбие қағидасына 
айналды. Ерлік дегеніміз ұлттық тəрбие тағылымының, салт-дəстүрдің, тұрмыс-
тіршіліктің негізгі тұтқасы болып саналады.

Баланы туа салысымен ерлік рухта тəрбиелеу, еңбекке, елін, жерін, ана тілін 
сүюге баулу бесік жырынан бастап бүкіл ауыз əдебиетінің өнегелі өсиеті болып та-
былады. Еңбек пен ерлікті, ел мен жерді пір тұтқан бабаларымыз ғасырлар бойы 
ерліктің ерен үлгісін көрсетіп бақты. Оған айқын мысал, Құлтегін, Тоныкөктердің 
ерлік дəстүрінен бастап, ХVIII ғасырдағы Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай, тағы 
басқа батырлардың тəрбиесіне назар аударсақ, айқын байқаймыз. Мысалы, 
З.Сəнік, Б.Садықанның «Қаракерей Қабанбай» атты еңбегінде Ерасылдың балалық 
шағынан бастап батырдың жеке тұлғасын қалыптастыруда ата-ананың, ағайын-
тумалардың əлеуметтік ортаның игі ықпал еткенін көреміз [3].

Біз бұдан ұрпақ тəрбиесіндегі отбасы, Отанының, өскен ортасының əсерінің 
орасан зор екенін байқаймыз. Ер елдің ық жағынан панасы, қорғаны деп бағалаған 
ата-бабамыз «ерлікті тəрбиеден туады» деп ұққан. «Батыр», «ер» деген ұғымдар 
үнемі қатар қолданылып келген.

«Батыр дегеніміз (араб жəне иран тілдерінде баһадүр) – жауынгершілік кездер 
мен əскери жорықтарда жеке ерліктерімен ерекше көзге түскен ержүрек, қаһарман 
адамдарға берілетін құрметті атақ. Ал батырлық жеке адамдарға тəн патриоттық 
қасиет» деп берілген анықтамаларды негізге ала отырып, батырлық, батыр, ер, 
ерлік жəне ұлттық жауынгерлік дəстүр оның ерекшеліктеріне, ерлік тəрбиесіне 
педагогикалық тұрғыда түсініктеме берілді. Батырлық – соғыс жағдайында соғыс 
тəсілдерін жетік меңгеріп, ірі жағдайларда жауынгерлердің ерекше көзге түсуі.
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Батырлықтың ерекше белгісі соғыс жағдайында көрінеді. Батыр – соғыс 
өнеріне, стратегиясына жетік, ірі шайқастарды жеке ерлігімен де, өзіне қарасты 
əскери топты басқара білумен де көзге түсіп, халық таныған адам. Батырдың бар 
ғұмыры ел қорғауға, жорыққа бағышталады.

Жүзжылдықтар бойы қалыптасқан тəрбие дəстүрлеріне орай, батыстың 
дарашылдық үлгісі қазақстандық қоғамда тамыр жая алмады. Қазіргі заманғы 
дүниеде əрбір елдің өз ұлттық мүдделерін, өзіндік ерекшелігін қорғауы – бұл 
мемлекеттік саясат пен халықаралық қатынастардың маңызды құрамдас бөлігі. 
Сондықтан дерексіз қоғам тұлғасын бағдар ететін тəрбие жеткілікті тиімді 
емес. Бұндай тəрбие нəтижесінде қара басының мүдделерін күйттеуші дерексіз 
«азаматтық қоғам» өкілдері шығады. Сол себепті бүгінде біз қоғамды осындай 
дəрежеге жеткізбеуіміздің жолын іздеуіміз қажет.

Осыған орай ғалым Жұмабек Кенжалиннің əділ атап кеткеніндей: 
«Қазақстандық патриотизм жалаң ұран, сөзуарлықтың жиынтығынан ада болуы 
тиіс. Себебі əлеуметтік əділетсіздік, принципсіздік орын алған жерде халықтың 
патриоттық сезімін оятатын факторлар жойылады. Ал ондай сезімі, отаншылдық 
рухы сөнген елдің болашағы да бұлыңғыр болатынын тарих дəлелдеп отыр. 
Сондықтан, біздің ойымызша, қазақстандық патриотизмнің дəстүршілдік жəне 
жаңашылдық сыпатына айрықша назар аударып отырған абзал».

Ұлтаралық қарым-қатынас мəдениеті – бұл, сондай-ақ, тұлғаның рухани-
өнегелік жəне саяси- əлеуметтік əлеуетінің тəжірибе жүзіндегі көрінісі.

Өкінішке орай, тəрбие жұмысында «ұлттықты» – жалпыадамзаттықтың 
игілігіне жұмыс істейтін факторға айналдыру мүмкіндіктері əлі де əлсіз пай-
даланылуда. Ал, онсыз жалпыадамзаттық құндылықтардың өздерінің ұлттық 
қатынастар жүйесіндегі дамуы мен тəжірибе жүзіне асуы үйлестігіне жету қиын. 
Ал ұлтаралық қарым-қатынас мəдениеті іс жүзінде жалпыадамзаттық типті 
ұлтаралық қатынастардың ұдайы өндірісінің маңызды шарты ретінде көріне ала-
ды жəне көрінуге тиісті де.

Қазақ халқының дəстүрлері негізінде жүзеге асырылатын патриоттық тəрбие 
əлеуметтендіру үдерісін тұлғаға дəл осы Отанға, Атамекенге қызмет ету арқылы, 
өз тарихы үшін, өз Отанының əлеуметтік дүниенің ғылымына, мəдениетіне, руха-
ни құндылықтарына қосатын үлесі үшін мақтаныш сезімі арқылы өз қабілеттерін 
мейлінше терең ашуға мүмкіндік беретін деңгейге жеткізеді. Тек тұлға ғана өзінің 
Отанға деген қатынасын ішкі, қастерлі сезім ретінде пайымдауға қабілетті. Сол 
себепті, патриотизм де тұлғаның биік даму деңгейін сипаттайтын аса маңызды ру-
хани игілік ретінде түсініледі.

Патриотизмді қалыптастыру – бұл мемлекеттік міндет, қоғамның əлеуметтік 
тапсырысы. Патриотизм өмірдің, жағдайдың, оқиғаның барлық жекелеген 



ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                                       3, 2020

62

қырлары мемлекеттің, Отанның, Атамекеннің тұтастығы мен бірегейлігімен 
тікелей байланыста алып қарастырылатын қоғамдық қатынастардың мəні мен 
құндылықтарын зерделеу тəсілі ретінде көрінеді. Патриотизмді тəрбиелеу – бұл 
тұлғаның, елдің, оның мəдениетінің бірегейлігі, əлеуметтің, халықтың əлеуметтік 
психологиясының ерекшеліктері толымды көрініс табатын қоғамдық өмірді 
ұйымдастырудың мəні мен мақсаттарын пайымдау арқылы жүйелі дамуы. Патри-
отизм міндетті түрде тұлғаның жоғары əлеуметтік белсенділігін діттейді, өйткені 
оның өзі еңбекте табыстарға жету үшін, қоғамға, ел, жұртқа, халыққа қызмет ету 
үшін биік серпін болып табылады.

Ата-бабаларымызға, қазақ халқының дарынына, оның Қазақстанның 
мақтанышы ғана емес, əлемдік өркениеттің игілігіне айналған жасампаз еңбегі 
мен өнеріне сүйсінушілік, құрмет сезімдерін тəрбиелеу ұлтаралық қарым-қатынас 
мəдениетін қалыптастырудың басты алғышарттарының бірі болып табылады [4].

Жалпы əлеуметтік тұрақтылықты, ең əуелі, саяси тұрақтылықты негізгі 
қызметтерін сатылы түрде, бірізді атқаратын саяси жүйе қамтамасыз етеді. Ал, 
бұл оның туындайтын мəселелер мен қайшылықтарды дер кезінде анықтап, олар-
ды шешудің сəйкес шараларын қабылдайтындығын білдіреді. Сондықтан қоғам 
тұрақтылығын өз іс-қызметінде тек заңдар мен басқа да нормативтік актілерге 
сүйенетін мемлекет «жоғарыдан» қамтамасыз етеді. Осы арқылы жүйенің 
қызмет ету қарқындылығы қамтамасыз етіледі. Бұл жағдайда барша саяси билік 
субъектілерінің қызмет- қайраткерлігін бақылау зор маңызға ие болады.

Алайда тұрақтылық, оның ішінде саяси тұрақтылық, қоғам демократия-
лығының дамуына қарай, азаматтардың жүзеге асыратын шынайы саясаты, са-
яси басшылығының дұрыстығы негізінде билік органдарына деген сенімінің 
күшеюіне қарай едəуір нығайып, мейлінше тұрақты бола түседі. Бұл жағдайда 
тұрақтандарушы сана патриоттық санамен «қабысып», қоғам дамуы мен 
нығаюының күшті тұрақтандырушы факторы маңызын иеленеді.

Жоғары да айтылып кеткендей, дəл осы патриотизм қоғамның саяси бірігуіне, 
ынтымақтасуына немесе, керісінше, саяси жіктелуіне, бөлінісіне əкеле алады. 
Ақпараттық-бағдарлық тұрғыда дəл осы патриоттық көзқарастар əрекет етуші сая-
си жүйе туралы саналы білімді бойына тұтып, осыған байланысты адамдар мінез-
құлқының саяси бағыттаушысы болып табылады. Дəл осы патриотизм адамның 
өз Отанында үстемдік ететін саяси билік жүйесін қолдауының немесе, керісінше, 
оған қарсы болып күресуінің негізгі себептерінің біріне айналады.

Осылайша, кеңінен ұғынылатын патриотизмнің саяси рөлі саяси қатынастарды 
тікелей реттеушілігінен көрінеді. Қоғамның саяси-əлеуметтік құбылысы ретіндегі 
патриотизм саяси билікке тікелей ықпал етеді; ұлттық-мемлекеттік қауіпсіздікті 
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қамтамасыз етеді; саяси жəне саяси-əскери тұрақтылыққа қолдау жасайды; 
қоғамның саяси мəдениетін қалыптастырады жəне т.б.

Шынайы патриотизмді жаңғырту – Қазақстанды жаңғыртуға жасалған 
қадам. Дəл осы патриотизм халықтың рухани игілігі, қоғамдық сана мен қоғамдық 
жəне мемлекеттік жүйелер тұғырының негізгі элементтерінің бірі болып табылады, 
олардың тіршілік əрекеті мен тиімді қызметінің рухани-өнегелік негізін құрайды.

Қазақстанда жаңа əлеуметтік құрылым орнықты. Қоғам тепе-тең əрі ұзақ 
мерзімді тұрақтылық күйіне енді. Бұл өзгерістер бұқаралық сананың жəне, 
сəйкесінше, патриоттық сананың ішкі феномендік құрылымдарының біржола 
түрленуіне алып келді. Бұқаралық та, патриоттық та сана иесі Қазақстан халқы бо-
лып табылады. Қазақстан халқы – тарих пен мемлекеттің өзегі, жəне де бұқаралық 
сана мен мінез-құлық субъектісі ретінде ол жаңа сапалық сипатта танылды. Іс 
жүзінде салыстырмалы тұрақтылыққа, экономикалық өрлеуге, билік үстемдігін 
бекітуге қол жеткізілді.

Осылай қазақстандық қоғам тұрақтылығының қуатты факторы ретіндегі 
патриотизмнің саяси- əлеуметтік маңызы аса зор. Оның біріктіруші, тұтастырушы, 
тұрақтандырушы роліне ешкім күмəн келтірмесі анық. Бұған қоса оның осы 
тұтастырушы, тұрақтандырушы маңызына күллі тарихи даму барысы айғақ бо-
ла алады.

Қазақстандық патриотизмнің негізі – ежелгі ұлттық салт-дəстүр, əдет-ғұрып, 
аңыз, ертегілер, жырлар, кешегі кеңестік ортақ дəуір, Ұлы Отан соғысындағы түрлі 
ұлт өкілдері қазақстандық батырлардың ерліктері туралы тарихи деректер болып 
табылады. Осыларға қазақ күресін де жатқызуға болады, себебі оқушыларды қазақ 
спорты, оның ішінде қазақ күресі арқылы патриотизмге тəрбиелеу мəселелеріне 
қатысты қорытындылар мен тікелей мектеп практикасындағы бапкерлердің іс-
тəжірибелерінің нəтижелеріне сүйене отырып, біз орта мектептерінде қазақ күресі 
арқылы патриотизмге тəрбилеу – оқушылардың нақты іс-əрекеті, мінез-құлқын 
ұйымдастыру, оған бағыт беруді негізге алу керек деп тұжырымдадық. Патрио-
тизмге тəрбиелеу үдерісінің танымдық мəнін естен шығаруға болмағанмен, бұл 
іс əрбір оқушыда патриоттық сана, патриоттық сезім қалыптастырудан бастау 
алғанда ғана тиімді болғандықтан, оқытушылар жаттығу барысында, біріншіден, 
терең патриотизм – Отанға, Қазақстанға, өз халқына деген сүйіспеншілік; 
екіншіден – халықтар достығы идеясын ұстану жəне насихаттауға ынталанады. 
Себебі адамгершілікті, өркениетті патриотизм қашан да халықтар достығының 
идеясымен, тəжірибесімен үндесіп жатуы тиіс.

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

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

Патриоттық қасиет, өзін елінің азаматымын деп сезіне білу, туған жерімен 
жəне халқымен тұтастығын түйсіну адамның мүмкіндіктерін, сенімін нығайтатын 
ең жоғарғы күш деп айтсақ, ақиқаттан аулақ кетпейміз.

«Патриотизм» ұғымы елдің тұтастығын қамтуға қызмет етеді жəне қоғамдық 
құрылысына, оның саяси мекемелеріне құрметті, өзін қоршаған ортаға халықтың 
ықыласы мен пейілін қамтиды [5].

Қазақстандық патриотизм қазақ халқына да, сол тəрізді, Қазақстан бірден-
бір Отаны болып табылатын басқа халықтарға да тəн екендігін атап өткен жөн. 
Əлбетте, қазақстандық патриотизм қазақ патриотизмінен бастау алады, алайда 
ол Қазақстанның құрамына жаңадан еніп отырған басқа халықтарды да шарпи-
ды. Патриоттық сезімді қазақ ағартушылары Ш. Уəлиханов, Ы. Алтынсарин, Абай 
шығармаларынан да байқауға болады.

Отаншылдық сезім адамға туа біткен қасиет емес. Ол адамның саналы 
өмірімен қабаттас қалыптасатын психологиялық, саяси-əлеуметтік құбылыс. 
Патриоттық сезім жалпы адам баласының еліне, жеріне, өз тілі мен мəдениетіне, 
ұлттық құндылықтарына жеке қатынасын, өзіндік бағасын түйсінуін, қуаттап 
қолдауын пайымдайтын сезім көрсеткіші болып табылады. Осыған орай Н.Ə. На-
зарбаев патриотизмді «əр этностың ұлттық сезімін сыйлап, бірде-бір ұлтпен 
қарама-қайшылық туғызбау» деп белгілеген.

Егемендік алған бастапқы күндерден-ақ «патриотизм» ұғымы, оның 
мазмұны төңірегінде пікірталас жүріп келді. Одан «патриотизм», «қазақстандық 
патриотизм» деген екі ұғымның туындағаны белгілі. Бірақ өсіп келе жатқан жас 
буындарды отаншылдыққа тəрбиелеуде бұл екі ұғымның қайсысын ұстанған жөн; 
олардың мазмұндық құрылымы қандай ой-тұжырымдар жүйесінен тұрады; бұдан 
былайғы кезде жастарды патриотизмге бұрыннан қалыптасқан əдіс-тəсілдері, 
формалары мен мазмұнын қолдануға бола ма? – деген көптеген мəселелер туын-
дап отыр.
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Бүгінгідей демократиялық бағыт ұстанып отырған қоғамда, балалар мен 
жастардың тағдыры өздеріне, отбасының материалдық ахуалына байланысты бо-
лып отырған жағдайда патриотизмнің маңызын айқындау басты мəселелердің бірі 
екені даусыз.

Өсіп келе жатқан жас буындардың бойында қазақстандық патриотизм 
сезімін қалыптастыру үшін əр ұлттар мен ұлыстар тек өз мəдениетін ғана танып-
білуі жеткіліксіз, сонымен қатар олар бір-бірін танып біліп, құрметтеуі тиіс. Мек-
теп оқушылары қазақ халқының тарихы мен мəдениетін, өз болмысында еш 
бұрмалаусыз танып-білуі шарт.

Бастауыш сынып оқушыларының бойында патриоттық тəрбиені қалыптас-
тыруда ана тілі пəндерінің алатын орны ерекше. Отанын сүйген, елін жаудан қорғау 
үшін қасық қаны қалғанша аянбай шайқасатын Қобыланды, Қамбар, Ер Тарғын, 
Алпамыс тұлғалары, ақын-жыраулардың, билердің татулыққа, адамгершілікке, 
елін сүюге шақырған өлең-жырлары, шешендік сөздері бастауыш сынып 
оқушыларының бойында патриоттық сезімді қалыптастыруда маңызы өте зор [6].

Қазақстандық патриотизм, қазақстандық интернационализммен, яғни 
қазақстандық отансүйгіштік, қазақстандық ұлтаралық татулықпен байланысты 
деген ұғымды білдіреді. Оның түбінде ұлттық жəне мемлекеттік идеология жа-
тыр. Біз осының бəрін қатар алып жүруіміз керек. Ұлттық идеология дегеніміз – 
Қазақстанда тұрып жатқан əр ұлттың мəдениеті, салт-дəстүрі, тілі, діні, тарихы-
нан туындайтын көзқарас. Бірақ қазақтың ұлттық идеологиясы осының көшбастау-
шы болуы тиіс. Оған негізінен қазақ азаматтары атсалысуы, көш бастауы ке-
рек. Ал мемлекеттік идеологиямыз – ол Қазақстанда тұрып жатқан халықтардың 
мүддесінен туындаған мемлекет саясаты. Дəлірек айтсақ, «идеология (идея жəне 
логия) – таптар мен əлеуметтік топтардың мүдделерін білдіретін қоғамдық сана, 
саяси, құқықтық, философиялық, моральдік, эстетикалық жəне діни көзқарастар 
мен теориялық идеялардың жиынтығы» – деп, негізінен түркі тектес халықтардың, 
оның ішінде түркі мəдениетінде, қазақ топырағында түрлі діндердің болғанын 
айтқан. Бұл еңбек қазақстандық ұлттық, ұлтаралық татулықтың, қазақстандық 
патриотизмнің темірқазығы іспеттес.

Патриоттық сезімнің объектісі мен қайнар көзі – Отан десек, оның мазмұны: 
туған жер, табиғат, оның байлықтары, тіл, дəстүр, тарихи ескерткіштер, туған 
өлкедегі тамаша киелі орындар. Олардың адам көкірегіне жылылық, жақындық, 
туысқандық сезімдерді ұялатып, ізгі де ерлік істердің қайнар көзіне айналуы па-
триотизмге тəрбиелеудің арқауы. Қасиетті сезім ананың сүтімен бірге өзінен-
өзі келмейтін баланың бойында біртіндеп қалыптасатын құдіретті сезім. Бұл 
сезім əркімде əр кезеңде оянып, кейін кəмелетке келгенде біржола буыны қатып, 
тəжірибемен, уақытпен, біліммен, қоршаған ортаның ықпалымен, балабақша, от-
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басы, мектеп, жоғары оқу орындары, бұқаралық ақпарат құралдары, қоғамдық 
ұйымдар мен қозғалыстар əсерімен қалыптасады.

Патриоттық сезім тұлғада тəрбие арқылы өсіп жетіліп, патриоттық са-
на түрінде қалыптасады. Сондай-ақ жеке адам өз ұлтының қасиеттерін бойына 
сіңіруі керек. Мектеп оқушыларын патриотизмге тəрбиелеу мəселелерін зертте-
ген ғалымдардың біразының ғылыми-педагогикалық, психологиялық, мектептегі 
іс-тəжірибелерін зерттеп бақылау нəтижесінде мектеп оқушыларын патриотизм-
ге тəрбиелеудің бағыттары төмендегідей мəселелерді көздейді: педагогикалық 
практикадағы мүмкіндіктерді барынша толық қамтып біртұтас түрде оқушының 
жеке тұлғасына ықпал етудің жүйесін жасау; əр түрлі пəндерді оқытуда жəне 
тəрбиелік жұмыстарды ұйымдастыруда тірек болатындай сипатқа ие болу, бұл 
бағытта жас буынды патриотизмге тəрбиелеудің теориясы мен практикасына 
қатысты қазақстандық, ұлттық тəжірибелермен қоса шетелдік жаңа идеяларды 
үнемі ашып іс жүзінде қолдану жолдарына көмектесуі керек.

Демек, патриотизм – қоғамдық сананың бір формасы, ол қоғам дамуымен 
бірге дамып, жаңа мазмұнмен толыға түседі.

Профессор Р.Б. Əбсаттаровтың атап көрсеткеніндей, «қазақстандық патрио-
тизм тəрбиесі – бұл адамға оның бойында белгілі бір патриоттық көзқарастарды, 
пікір-пайымдарды, нормалар мен принциптерді қалыптастыру, сондай-ақ оны 
сол көзқарастар мен принциптерге сəйкес іс-əрекетке бағыттау мақсатымен əсер 
ету жүйесі. Патриоттық ұстанымдардың беріктігі айқын мақсатқа жетелейді, 
қазақстандық азаматқа ұлттық өмірге тар өріс аясынан тыс ұстаным тұрғысынан 
қарауға жəне қарапайым адамды екіұдай күйге түсіретін қиындықтарды жеңуге 
мүмкіндік береді [7]. Сондықтан бүгінгі таңда біздің бүкіл патриоттық тəрбие 
жұмысымыздың міндеті – қазақстандық патриотизмді əрбір азаматтың өмірлік 
серігіне айналдыру.

ҚОРЫТЫНДЫ

Осылайша, Қазақстан патриоттарының сезімдері мен іс-əрекеттері Отанға 
(елге, Қазақстанға) жəне оның халқына бағытталған. Ұлттық патриотизм – бұл са-
яси идеология, оның басты қағидасы Отанға, өзінің халқына, Атамекеніне деген 
сүйіспеншілік болып табылады. Бұл өз еңбегімен, жанкешті ерліктерімен елінің 
беделін арттырып, халқының абыройын асыратын қазақстандық азаматтардың 
күнделікті өмірінде пайда болады. Бірақ ол Отан мен Қазақстан халқына қауіп 
төнген сындарлы жағдайларда, əсіресе айшықты əрі қарқынды түрде туындай-
ды. Күнделікті тіршілікте ол азаматтардың өндірістегі, ғылымдағы, өнердегі, 
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спорттағы, сондай-ақ жауынгерлерді туған өлкені батыл қорғауға, өз халқының, 
елінің, Атамекенінің егемендігін, «құрмет көрсетіліп, қастерленуі» тиіс 
шекарамыздың бұзылмауын, қоғамдық құрылыстың мызғымастығын қамтамасыз 
етуге даярлайтын əскери қызметтегі жасампаз еңбегінен көрінеді.

Терең рухани ой-зерде, биік өнегелі мінез-құлық нəтижесі ретіндегі ұлттық 
патриотизм іс жүзіне асыру үдерісінде жаңа сапалы мəнге – Қазақстан мемлекетінің 
əрбір адал азаматының саяси қызме қайраткерлігінің нышанына айналуда. Ол 
Қазақстанның гүлденуі, қазақстандық азаматтардың əл-ауқаты артуы жолын-
да елімізді инновациялық жəне шығармашылық тұрғыдан өзгертуге ұмтылатын 
бүкіл саяси институттардың өмірі мен іс-қызметінің өзекті мəселесі болып табы-
лады.

Біздің патриотизмнің белсенді, қайраткер, қарымды қыры адамдардың өз 
Отанының игілігіне, мемлекеттік билікті нығайтуға бағытталған іс-əрекеттерінен 
көрінеді, сондықтан тəуелсіз дамыған ел ретіндегі Қазақстанның қайта 
жаңғыруының саяси-патриоттық нышаны болып табылады.

Осы себепті, күрделі рухани жəне саяси-əлеуметтік құбылыс ретіндегі 
қазақстандық патриотизм Отанды қорғау, нығайту жəне гүлдендіру жолында 
онымен ажырамас тұтастығын саналы түрде ұғынатын тұлғаның руханилығы, 
азаматтығы жəне саяси-əлеуметтік белсенділігінің бірлігі болып табылады. Ал 
бұл кез келген мемлекеттің түбірлі саяси міндеті екендігі мəлім жайт.

«Ұлттық тағылым» деген ұғым – əр халықтың ғасырларға ұласып жатқан 
тəрбие үлгісі, бала тəрбиесіне қолданылатын əдіс-тəсілі, үлгі-өнегесі, сондықтан 
да ұлттық тəрбие деген сөздің мағынасы əлдеқайда кең. Себебі ол бүкіл ұлтқа тəн 
қасиеттердің бəрін қамтиды. Оған əлеуметтік, тұрмыстық, шаруашылықтық, салт-
сана, əдет-ғұрып, дəстүрлер, тағы басқа ұғымдар кіреді. Жалпы ұлттық тəрбие 
арқылы жастарды, кейінгі буынды, ұлттық патриотизмге, ұлтаралық татулыққа 
баулуымыз керек.
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Аннотация
В статье рассматривается актуальность развития ценностей национального патриотизма в 

молодежной среде в целях сохранения суверенитета страны. В этой связи авторы акцентируют вни-
мание на современных исследованиях патриотического воспитания молодежи. Среди них такие уче-
ные, как К. Жарыкбаев, С.К. Калиев, З. Саник, Б. Садыкан, А.Н. Иманбетов, Р.А. Жанабаева, Т. Та-
былдиев, С. Габбасов, К.Ж. Кожахметова. Их исследования подчеркивают, что молодежь должна 
воспитываться в национальном духе, на национальной основе, чтобы быть верными Родине, любить 
свою нацию и народ, уважать ее традиции, обычаи, язык, менталитет, религию, прошлую историю. 
В статье рассматриваются цели и задачи организации патриотической деятельности, требования к 
осуществлению патриотического воспитания. В статье описаны меры, принимаемые сегодня для со-
вершенствования процесса формирования национального самосознания учащихся.

Ключевые слова: национальный патриотизм, патриотизм, ценности, патриотическое воспита-
ние, любовь к нации, обычаи, традиции, национальный дух, патриотическое воспитание.

Summary
The article examines the relevance of the development of the values of national patriotism among the 

youth in order to preserve the country's sovereignty. In this regard, the authors focus on contemporary studies 
of the patriotic education of youth. Among them are such scientists as K. Zharykbaev, S.K. Kaliev, Z. Sanik, 
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B. Sadykan, A.N. Imanbetov, R.A. Zhanabayeva, T. Tabyldiev, S. Gabbasov, K.Zh. Kozhakhmetova. Their 
research emphasizes that young people must be brought up in a national spirit, on a national basis, in 
order to be loyal to the Motherland, to love their nation and people, to respect its traditions, customs, 
language, mentality, religion, past history. The article discusses the goals and objectives of organizing 
patriotic activities, the requirements for the implementation of patriotic education. The article describes the 
measures taken today to improve the process of forming the national identity of students.

Key words: national patriotism, patriotism, values, patriotic education, love for the nation, customs, 
traditions, national spirit, patriotic education.

МРНТИ 14.316.725

Д.Ж. Сакенов1, Е.А. Шнайдер2, А.В. Люфт1

1 Высшая школа педагогики,
Павлодарский государственный педагогический университет,

г. Павлодар, Павлодарская область, Республика Казахстан
2 Гимназия №2 им. Ғ. Қайырбекова,

г. Нур-Султан, Республика Казахстан
е-mail: djakk@mail.ru

СИЯНИЕ ГАЛАКТИК ГИППОКРАТА 

Аннотация
В статье продолжено дальнейшее исследование краеведческих оснований здоровья 

населения региона. Проведен широкий краеведческий анализ различных периодов развития 
Павлодарской железнодорожной больницы. В статье широко обоснована история раз-
вития Павлодарской железнодорожной больницы, современное состояние Павлодарской 
железнодорожной больницы. На субстрате краеведения обоснована здоровьесберегаю-
щая концепция врачей сервисного отделения железнодорожной больницы. Содержание и 
принципы здоровьесбережения. Пути и методы здоровьесбережения. Здоровье и здоро-
вьесбережение. Современное здоровьесбережение. В статье исследована значимость ле-
чебной деятельности сервисного отделения железнодорожной больницы для общества и 
государства, анализируется деятельность ведущих врачей Павлодарской железнодорож-
ной больницы, раскрыты новые грани и направления развития Павлодарской железнодо-
рожной больницы.

Ключевые слова: сияние, галактик, Гиппократ, здоровье, здоровьесбережение, врач, 
перспектива, сервисное отделение, Павлодарская железнодорожная больница.
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ВВЕДЕНИЕ

Продолжая исследовать и анализировать историю ТОО «Павлодарская же-
лезнодорожная больница» с позиции здоровьесбережения, отметим, что она начи-
нается с 1929 года, когда была создана станция Павлодар Омской железной доро-
ги. Как мы отмечали, в самом начале ТОО «Павлодарская железнодорожная боль-
ница» располагалось в бараке в районе старого лесозавода, называлось тогда УЧ-
МЕД-14, здесь же в районе строящегося железнодорожного моста была амбула-
тория УЧМЕД-8, а в 1949 году они объединились в железнодорожную больницу 
станции Павлодар и расположились в здании по улице Сормова. Там было неболь-
шое деревянное строение, в котором располагались терапевтическое, хирургиче-
ское отделения и роддом всего на 10 коек. Когда в этом здании стало тесно, освобо-
дили общежитие, расположенное рядом. Здесь стал функционировать стационар, а 
поликлиника располагалась в здании нынешней СЭС-4. Затем в 1967 году сдает-
ся в эксплуатацию здание, в котором ТОО «Павлодарская железнодорожная боль-
ница» располагается и сейчас. В 2000 г. в связи с реорганизацией железнодорож-
ного транспорта и образованием акционерного общества больница приобрела ста-
тус Павлодарского филиала ОАО «Медслужба транспорта» [1]. Рос не только про-
фессионализм работы, но и материальная база ТОО «Павлодарская железнодорож-
ная больница», начинавшейся когда-то с одного фонендоскопа и гужевой транс-
портной единицей. Больница постепенно приобрела современную лечебную и ди-
агностическую аппаратуру: бронхоскоп, колоноскоп, переносной датский УЗИ ап-
парат «Мерлин-1101» с дополнительным датчиком, фиброгастроскоп, аппарат для 
проведения лазерной терапии, кардиоманитор, лабораторный биохимический ана-
лизатор «Скрин Мастер», «Небулайзеры», эндовидеориносинусоскопическое обо-
рудование фирмы «Карл Шторц» для оперативного лечения лор-пациентов, хирур-
гическую эндовидеостойку для оперативного лечения заболеваний органов брюш-
ной полости, гинекологических заболеваний, операционный гистерорезектоскоп, 
имунноферментный анализатор, «Ангиодин-Эхо», нейроскоп-400, «Ангиодин», 
физиоаппарат «Миоритм», «Мустанг», галокамеру влажного типа, аппарат ударно-
волновой терапии, прессотерапию «Лимфостим», магнитотерапию постоянного и 
переменного характера на аппаратах «АЛМА» и «АЛМАГ», озонотерапию на ап-
парате «Орион-СИ», внутривенное лазерное облучение крови, аппарат дозирован-
ного сухого вытяжения позвоночника «Ормед» и другие [2]. Необходимо отметить, 
что в ТОО «Павлодарская железнодорожная больница» созданы широкие условия 
для качественного обследования и лечения пациентов.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Как мы ранее отмечали, наличие такого технического оснащения больницы 
не является пределом, коллектив ТОО «Павлодарская железнодорожная больни-
ца» стремится и дальше улучшать обеспечение новейшей медицинской аппарату-
рой. Сегодня многое зависит от коллектива, их профессионализма, интеллекта, ин-
туиции и внимания. 

Сегодня врачи и персонал ТОО «Павлодарская железнодорожная больни-
ца» во главе с Е.Е. Кучуковым, ведущих врачей и специалистов: А.К. Дакеновой, 
Г.К. Батырхановой, Г.Т. Алихановой, Т.В. Зиновьевой, Л.В. Глухова, М.А. Абдурза-
кова, Е.И. Орсагош, А.К. Кенжебекова, П.А. Павленко, Е.Н. Гаупт, И.Ю. Зайцева, 
Н.Г. Кожевниковой, О.И. Чусовой, У.М. Ибраевой, Айгерим Кусаиновой, З.А. Куз-
нецовой, Л.К. Бабашаиковой, О.В. Ганюповой, А.Ж. Кыстаубаевой и другими яв-
ляются активными пропагандистами здорового образа жизни, не только пропаган-
дируя, но и доказывая своим примером [1; 2]. Врачи ТОО «Павлодарская железно-
дорожная больница» рассуждают, что быть здоровым – замечательно, но непросто. 
Здоровье – ключевая ценность для любого человека независимо от его местожи-
тельства. Здоровьесбережение – это активность людей, направленная на улучше-
ние и сохранение здоровья, а также согласованность и единство всех уровней жиз-
недеятельности человека. Во все времена ценилась гармония духа и тела. Жизнь 
коротка, путь искусства долог, удобный слу-
чай скоропреходящ, опыт обманчив, суждение 
трудно [3-7]. Поэтому не только сам врач дол-
жен употреблять в дело все, что необходимо, но 
и больной, и окружающие, и все внешние об-
стоятельства должны способствовать врачу в 
его деятельности (Гиппократ). Несомненно, со-
стояние здоровья в большей степени зависит от 
самого человека. Здоровьесбережение – основа 
профилактики заболеваний. Человек, опреде-
ляя для себя образ жизни, сам регулирует уро-
вень вероятности любого заболевания. Здоро-
вьесбережение на уровне личности предполага-
ет выбор таких форм активности, которые спо-
собствуют сохранению и укреплению здоровья 
человека. Выбор определяется уровнем культу-
ры человека, освоенных знаний и жизненных 

Е.Е. Кучуков, лучший директор ТОО 
«Павлодарская ЖД больница» – 2021 
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установок, определенный комплекс норм поведения, которое предусматривает здо-
ровьесбережение. 

Сервисное отделение железнодорожной больницы открылось 15 августа 
2007 г. Для удобства пациентов отделение находится на 1 этаже. Здесь могут по-
лучить квалифицированную медицинскую помощь в максимально комфорт-
ных условиях. К нам могут обращаться пациенты со следующими заболевания-
ми: артериальная гипертония, заболевания бронхо-легочной системы, болезни су-
ставов и позвоночника, желудочно-кишечного тракта, сосудистые заболевания. 
К услугам пациентов одно- и двухместные комфортабельные палаты, вниматель-
ный, доброжелательный и квалифицированный персонал, весь арсенал лечебно-
диагностической аппаратуры, которым оснащена больница.

Стационарное лечение и амбулаторный прием кардиологических и терапевти-
ческих пациентов ведет заведующая отделением, врач высшей категории А.К. Да-
кенова. 

Во время лечения пациенты могут получить консультации ведущих специа-
листов больницы. Комплексный подход к лечению (медикаментозное, физиотера-
певтическое) позволяет проводить реабилитацию пациентов в условиях отделения 
под контролем профильных врачей.

Также пациенты могут пройти лечение в дневном стационаре, которое нахо-
дится в отделении. Для тех, кто ценит время, можно пройти обследование в крат-
чайшие сроки (УЗИ, ФГДС, ЭКГ, лабораторное обследование, консультации вра-
чей) по программе «Стационар одного дня». По результатам обследования будет 
назначено необходимое лечение и даны рекомендации.

Профессия врача – одна из древнейших. В первобытном обществе врачева-
ние приравнивалось к магии, из века в век профессия помогать людям высоко це-

А.К. Дакенова, лучший заведующий сервисным отделением – 2021
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нилась, и при этом была доступна не каждому. Современная медицина уже мало 
напоминает мистические ритуалы древнего мира, но роль врача осталась неизмен-
ной [4]. В первобытном обществе практически каждый опытный член общины мог 
выполнять обязанности врача. Эти умения были необходимы на охоте и в быту. 
Первобытный человек быстро научился пользоваться дарами природы и делать ме-
дицинские инструменты. Есть сведения, что в эпоху неандертальцев, древние лю-
ди уже могли справиться с абсцессами, пытались лечить зубы и накладывали швы 
на рану. Позже врачей стали заменять шаманы и знахари, которые были наблюда-
тельны и знали свойства различных растений. А уже в IV в. до н.э. появился сам 
«отец медицины» – Гиппократ, и понеслось: началось становление медицины как 
науки и развитие профессии врача. Задача врача – не только получить истинную 
картину болезни пациента, но и сделать так, чтобы сама беседа с больным оказа-
ла на последнего терапевтическое, лечебное воздействие. Здесь понадобятся значи-
тельные запасы человеколюбия и терпения: без них успехи на медицинском попри-
ще немыслимы. Каждый день нужно помнить, что придется постоянно принимать 
решения, от которых будет зависеть судьба других людей [5–7]. А это невозможно 
без профессионализма. 

Профессионализм на медицинском поприще также не дается легко. Сегод-
ня ведущие врачи, медсестры и специалисты сервисного отделения ТОО «Павло-
дарская железнодорожная больница» во главе с А.К. Дакеновой считают, что врачу 
важно быть компетентным, понимающим, терпеливым, милосердным. А.К. Даке-
нова утверждает, что каждый пациент уникален и к каждому придется найти ин-
дивидуальный подход. У больных нередко бывает искаженное представление о бо-
лезни, и уж тем более им сложно объективно оценивать свое состояние.

Лучший лечащий врач Евгения всегда на посту



ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                                       3, 2020

74

Дружный и сплоченный коллектив сервисного отделения ТОО «Павлодар-
ская железнодорожная больница» – золотые самородки своей профессии. А.К. Да-
кенова, медсестры, или как их с любовью называют пациенты, сестрички Лена, 
Света, Юля, считают, что целью создания сервисного отделения в ТОО «Павлодар-
ская железнодорожная больница» является совершенствование организации и по-
вышение качества оказания медицинской помощи, а также повышение экономиче-
ской эффективности деятельности больничных учреждений на основе внедрения и 
широкого использования современных ресурсосберегающих медицинских техно-
логий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. 

Созидающий коллектив сервисного отделения ТОО «Павлодарская желез-
нодорожная больница» во главе с А.К. Дакеновой легко переносят свой тяжелый 
ежедневный труд; днем и ночью, в обычные рабочие дни и в праздники они идут 
к больному, чтобы оказать ему помощь. На высоком уровне проводят сложные и 
комплексные диагностические исследования, связанные с необходимостью специ-
альной подготовки больных и краткосрочного медицинского наблюдения после 
проведения указанных диагностических мероприятий. Проводят подбор адекват-
ной терапии больным с впервые установленным диагнозом заболевания или хро-
ническим больным при изменении степени тяжести заболевания. От всей души хо-
тим поблагодарить вас, дорогие и замечательные врачи и медсестры, медперсонал, 
специалисты сервисного отделения ТОО «Павлодарская железнодорожная больни-
ца», вы – как галактика Гиппократа в эпоху КВИ, пандемии. Спасибо за профессио-
нализм и доброту. Мы искренне желаем вам успешно продолжать лечить своих па-
циентов от любых болезней, всегда оправдывать все добрые надежды и непремен-
но находить выход из любой ситуации. Здоровья вам и вашим семьям, созидатель-

Лучшая медсестра сервисного отделения – 2021
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ной деятельности и счастливой долгой жизни. Спасибо за ваш труд, за ваш профес-
сионализм, за вашу самоотверженность и талант.

Несмотря на то, что работа в медицинской сфере сложная, она имеет и свои 
плюсы, такие как отношение к интеллектуальной профессии, которая позволяет 
изучать, исследовать и делать открытия. Для людей с живым, пытливым умом это 
интересно. Спасение жизней и излечение больных – от этого человек чувствует 
моральное удовлетворение, осознание ценности своего существования, благодар-
ность пациентов. При этом труд врача не всегда вызывает благодарность и при-
знательность пациентов. И это не зависит от профессии врачей: и педиатр, и сто-
матолог, и хирург каждый день встречаются с десятками абсолютно разных лю-
дей, подбирают к каждому из них свой ключ, иногда принимают решение на свой 
страх и риск. Стресс всегда рядом с врачом: это ненормированный рабочий день, 
необходимость всегда говорить с пациентом на его языке – форма беседы должна 
соответствовать интеллекту пациента, иначе невозможно получить информацию 
о симптомах заболевания, составить полную картину болезни. У каждого врача 
есть свои методики построения беседы, ведь очень часто пациенты неохотно де-
лятся симптомами своего заболевания, полагая почему-то, что врач сам должен 
догадаться о причинах болезни и способах ее лечения. Принять все это может не 
каждый. Поэтому справедливо говорят, что врач – это не столько набор профес-
сиональных навыков. Врач – это призвание [7]. Таких людей не так много, и не 
каждый выпускник медицинского вуза станет врачом. Искреннее желание помо-
гать людям, ежедневно облегчать их страдания – удел далеко не каждого. Боль-
шое спасибо за ваши старания и знания, за ваши усилия и советы, за вашу добро-

Лучшая команда Сервисного отделения – 2021
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ту и понимание, за ваш профессионализм и мастерство. Вы – замечательные вра-
чи, и мы желаем вам продолжать помогать ещё многим людям, каждый день от-
мечая победой над КВИ и другими болезнями и получая в качестве награды улыб-
ки близких и уважение окружающих. В условиях КВИ особо выражаем благодар-
ность врачам Павлодарской железнодорожной больницы: Е.Е. Кучукову, А.К. Да-
кеновой, Г.К. Батырхановой, Т.В. Зиновьевой, Г.Т. Алихановой, У.М. Ибраевой, Ай-
герим Кусаиновой, Л.В. Глухову, М.А. Абдурзакову, Е.И. Орсагош, А.К. Кенже-
бекову, А.А. Перерва, П.А. Павленко, Е.Н. Гаупт, И.Ю. Зайцеву, Т.О. Отарбекову, 
О.В. Ганюковой, П.А. Катеринину, И.С. Шевченко, Н.Г. Кожевниковой, Б.А. Сель-
текеевой, А.К. Омаровой, А.Г. Ефимовой, Г.Т. Алихановой, Б.О. Абышеву, Т.В. То-
каревой, Е.Н. Поповой, Д.Р. Мынгышеву, Н.К. Сагынаевой, П.О. Терновому, 
М.А. Мукпеновой, Е.И. Бундуки, Н.В. Хабаровой, Ж.С. Шамановой, Т.Л. Николов-
ской, Т.И. Акиншиной, Т.В. Цивенко, Ж.К. Каркеновой, Н.А. Ермуракий, В.В. Сар-
сембаевой, Г. Шаймардановой, О.И. Чусовой, Г.К. Субыхановой, А.Ж. Кыстаубае-
вой, А.Б. Абдуалиевой, С.А. Косолаповой, Л.К. Бабашаиковой, Б.Ж. Узыхановой, 
А.Т. Омиржановой, З.А. Кузнецовой, Т.В. Кнауб, Н.М. Никитиной, С.И. Кирилюс, 
Н.В. Самохваловой и многим другим, всему коллективу Павлодарской железнодо-
рожной больницы.

    Слава, слава докторам,
    Санитаркам, фельдшерам,
    Всем медсестрам, окулистам,
    Акушерам, терапевтам,
    Стоматологам и лорам,
    Славу мы поем всем хором.

            

Лучшие сотрудники Сервисного отделения – 2021



3, 2020                                                ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА

77

    Даже если кто здоров,
    Жизнь ведь начал с докторов!
    Их заботливые руки
    Облегчали мамам муки,
    Чтобы мы могли родиться.
    Не дай Бог, нам простудиться,
    Подхватить бронхит иль грипп –
    Сразу вспомним мы о них!
    Вам про них расскажет каждый,
    Как умелы и отважны;
    Как окутают вниманьем,
    Чтоб улучшить состоянье;
    Как борясь за жизнь людей,
    Забывают о своей.
    Бриллианты Гиппократа
    Дали клятву Гиппократа,
    Ей верны в работе свято [8].

ВЫВОДЫ

На современном этапе развития ТОО «Павлодарская железнодорожная боль-
ница» во главе Е.Е. Кучуковым, талантливым врачом, выдающимся организато-
ром, созидателем и конструктором новой модерн-концепции ТОО «Павлодарская 
железнодорожная больница», достигла крупных достижений в медицине, создает 
условия для обеспечения населения доступной, своевременной и качественной ме-

Реконструкция и ремонт здания больницы
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дицинской помощью, снижения ущерба от медико-санитарных последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера; расширяет доступ на-
селения труднодоступных сельских регионов к услугам квалифицированной, спе-
циализированной медицинской помощи [9-20];  создает медицинское обеспечение 
безопасности движения на железнодорожном транспорте, сохранение и укрепле-
ние здоровья работников железнодорожной отрасли; формирует конкурентоспо-
собную базу для оказания населению эффективных медицинских услуг сверх га-
рантированного объема бесплатной медицинской помощи. КВИ сплотила врачей 
ПЖБ, пациентов, город, страну мир:

   Всё утрясётся, всё пройдёт,
   Уйдут печали и тревоги,
   Вновь станут гладкими дороги
   И сад, как прежде, зацветёт.
   На помощь разум призовём,
   Сметём болезнь силой знаний
   И дни тяжёлых испытаний
   Одной семьёй переживём.
   Мы станем чище и мудрей,
   Не сдавшись мраку и испугу,
   Воспрянем духом и друг другу
   Мы станем ближе и добрей.
   И пусть за праздничным столом
   Мы вновь порадуемся жизни,
   Пусть в этот день пошлёт Всевышний
   Кусочек счастья в каждый дом! (А.С. Пушкин) [21].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 http://medtrans-pvl.kz/ 
2 https://formed.ru/about/doctors/1247/ 
3 Капилевич Л.В. Здоровье и здоровый образ жизни: учебное пособие / 

Л.В. Капилевич, В.И. Андреев. – Томск: Изд-во Томского политехнического уни-
верситета, 2018. – 102 с.

4 Peter De Coster. Media’s take on salmonella // Health Issues and Health Policy. 
31, 2018.

5 Назарова Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие. – М.: Академия, 
2007. – 256 с.



3, 2020                                                ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА

79

6 Peter Parker. My post about health information technology. // Health Issues and 
Health Policy. 18, 2018.

7 Jonathan Forster. Presidential Debate and the Future of Health Systems\\// Health 
Issues and Health Policy.12, 2018.

8 https://formed.ru/about/doctors/1255/ 
9 https://www.inpearls.ru/244405
10 https://formed.ru/about/doctors/
11 https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/ 
12 https://www.bbc.com/russian/features-46542292 
13 https://forbes.kz/process/medicine
14 https://prg.kz/medicine_info
15 https://hi-news.ru/tag/medicina
16 https://informburo.kz/tags/meditsina.html
17 https://kapital.kz/info/medicina-v-kazahstane
18 https://www.nur.kz/tag/medicina-v-kazakhstane.html
19 http://today.kz/news/meditsina/
20 http://www.kazmedicine.kz/
21 https://kstnews.kz/blogs/item-58720 

D.J. Sakenov1, E.A. Shnaıder2, A.V. Lyuft1

Gıppokrat galaktïkaлarynyń jarqyraýy
1 Pedagogıka JM,

Pavlodar memlekettik pedagogıkalyq ýnıversıteti,
Pavlodar q., Pavlodar oblysy, Qazaqstan Respýblıkasy

2 Qazaq tiliniń ÁB,
№1 mektep-gımnazıasy,

Nur-Sultan, Qazaqstan Respýblıkasy

J.Zh. Sakenov, E.A. Schneider, A.V. Lyuft
The radiance of the galaxies of Hippocrates

1 HS of Pedagogy,
Pavlodar State Pedagogical University,

Pavlodar, Pavlodar region, Republic of Kazakhstan
2 MO of the Kazakh language,

School-gymnasium №1,
Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan

Ańdatpa
Maqalada aımaqtaǵy turǵyn halyq densaýlyǵyn saqtaýda ólketaný negizderi zerttelýde. Pavlodar 

temirjol aýrýhanasynyń túrli kezeńderinde damýy ólketanýlyq taldanǵan. Maqalada Pavlodar temirjol 
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aýrýhanasynyń damý tarıhy beınelengen. Maqalada Pavlodar temirjol aýrýhanasynyń qazirgi jaǵdaıy 
aıqyndalǵan. ¬ Maqalada Pavlodar temirjol aýrýhanasynyń damýynyń jańa qyrlary men baǵyttary 
kórsetilgen. Ólketaný negizderinde Pavlodar temirjol aýrýhanasy dárigerleriniń densaýlyq saqtaý 
konsepsıasy aıqyndalǵan. Densaýlyq saqtaýdyń mazmuny men prınsıpteri. Densaýlyq saqtaýdyń tásilderi 
men ádisteri. Densaýlyq saqtaý jáne densaýlyq saqtaý. Qazirgi densaýlyq saqtaý. Qoǵam men memleket 
úshin temirjol aýrýhanasynyń temirjol mańyndaǵy eldi-mekenderdiń jurtshylyǵymen jumys isteýiniń 
erekshelikteri zertteldi. Pavlodar temirjol aýrýhanadaǵy bas dárigerleri jumysyna taldaý jasaldy. Maqalada 
Pavlodar temirjol aýrýhanasynyń jańa damý baǵyttary anyqtaldy.

Túıindi sózder: Gıppokrat galaktïkaлarynyń jarqyraýy ,densaýlyq, densaýlyq saqtaý, dáriger, 
perspektıva, Pavlodar temirjol aýrýhanasy

Summary
The article studies local history grounds of health of the population of the region. Local history 

analysis of different periods of development of the Pavlodar railway hospital is carried out. The article 
substantiates the history of development of the Pavlodar railway hospital. The modern state of the Pavlodar 
railway hospital is grounded in the article. On the substratum of regional studies, the health-saving concept 
of the doctors of the railway hospital is justified. The article studies the importance of the curative activity 
of the railway hospital for society and the state. The article analyzes the activities of the leading physicians 
of the Pavlodar railway hospital. The article reveals new directions of development of the Pavlodar railway 
hospital.

Keywords: radiance of the galaxies of Hippocrates, health, health care, doctor, prospect, Pavlodar 
railway hospital. 
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Focusing of university education during a long time on knowledge as the main 
indicator of vocational education has resulted in the lack of integrated connection between 
theoretical and practical activities, the incompleteness and fragmentation in training 
of specialists that in turn resulted in the decline of interest in students to learning and 
mastering future profession. One of possible ways to overcome the existing problems 
in the educational process at university is its target reorientation to the professional 
competence formation of future teachers in regard to development of cognitive activity 
of schoolchildren, the aspiration of their personality to implement their knowledge, 
experience, and capabilities in the field of chosen profession. The studied problem of 
professional competence formation of future teachers in regard to development of 
cognitive activity of schoolchildren involves comprehension and acceptance of the proper 
goals, appropriate ideals, attitudes, beliefs and views. Domestic and foreign pedagogy 
have accumulated some experience in studying the problem of professional competence 
of future teachers. Scientific papers in the field of vocational training, the socio-political 
and psychological-pedagogical education are quite widespread. Theoretical and practical 
studies of training the future specialists are carried out in different aspects in the works 
by Y.B. Omarov, et al. (2016), A. Makhashova, et al. (2016), and R.W. White (1959). Issues 
of professional competence development in future teachers are intensively studied. In 
this regard, we should particularly note research of S. Gifford (1994) and Zh.K. Onalbek 
et al. (2013). Some aspects of professional competence of future teachers are revealed 
in the works dealt with schoolchildren’s training and education: A. Nazari (2007), 
J.C. Light (1997), Celce-Murcia, et al. (1995); Ch. Day. (1994), E.K. Henner (2004); 
V.K. Sharma, et al. (2015). However, peculiarities of professional competence formation 
of future teachers in regard to development of cognitive activity of schoolchildren were 
beyond the scope of these studies. Based on the analysis of the practical experience of 
universities, it was identified that there is a contradiction between the necessities to form 
professional competence in future teachers in regard to development of cognitive activity 

РЕЦЕНЗИЯЛАР, ҒЫЛЫМИ ЖАҢАЛЫҚТАР РЕЦЕНЗИИ, НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ,
АШУ, ТЕЗИСТЕР, ҚҰТТЫҚТАУ   ТЕЗИСЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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of schoolchildren and the lack of sufficient theoretical substantiation and methodological 
support of this process in the context of university education. The need to resolve this 
contradiction has determined the scope of our research problem. Relevance, as well as 
theoretical and methodological crudity of this problem led to the selection of research 
objective, which can be formulated as theoretical substantiation and methodical support of 
professional competence formation in future teachers in regard to development of cognitive 
activity of schoolchildren. In our research we relied on the methodological statement that 
the professional competence formation of future teachers in regard to development of 
cognitive activity of schoolchildren is carried out by updating content as well as training 
and education technologies at the university that will allow implementation of needs 
of the individual in modeling occupational activity (its goals, methods, motives, etc.), 
where students, based on the acquired knowledge and experience, are able to perform 
the functions of the cognitive activation of schoolchildren that actualizes their personal 
capabilities and cognitive potential. The research methodology of professional competence 
of future teachers in regard to development of cognitive activity of schoolchildren is based 
on main provisions of the higher education philosophy and methodology; the theory of 
the higher pedagogical education; the theory of vocational education; cognitive theory; 
a systematic, holistic approach, management based approach, activity based approach, 
ability based approach in vocational education, personality oriented approach, contextual 
approach, methodological approach and version technologies in higher education; 
theories of professional education and personal development of a specialist, the theory 
of the competence approach in education, theoretical substantiation of «ability» concept, 
as well as activity theory of education. In the course of the study of the professional 
competence formation of future teachers in regard to development of cognitive activity 
of schoolchildren we used a range of methods such as theoretical analysis, simulation, 
questionnaire, interview, observation, pedagogical experiment, expert evaluations, 
ranking, interviewing, and statistical data processing.

Professional ability is a complex integrative personal formation, which is considered 
by philosophers, psychologists, and educators within the personal-activity approach. In 
our study, to determine the levels of professional competence formation of students, i.e. 
future teachers, in regard to development of cognitive activity of schoolchildren, we 
clarify the essential characteristics of the concept of «competence», as well as related 
concepts, having aspect and generic links to the basic concept. These are activity, 
professional occupation, personal and professional development, and professional 
orientation of the personality. Based on the approach of Y.B. Omarov, et al. (2016), we 
understand professional occupation as a process of becoming professional, which includes 
the choice of profession, based on individual’s personal capabilities and abilities, mastering 
proper professional rules and norms, forming and being aware as a professional, enriching 
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the profession by contributing personal experience, personal enhancement through 
profession, etc. The concept of «professionality» is defined by Omarov as a combination 
of psychological, mental and personality changes in the person occurring in the course of 
mastering and long-running professional activities providing qualitatively new, more 
effective level of solving complex professional tasks in the specific conditions. Professional-
pedagogical orientation in the literature (N. Alekseyev, et al. (2002); N.G. Dairy (1966)) is 
defined as sustained interest to the profession in unity with social and cognitive activity, 
expressed in the desire and willingness to responsibly carry out pedagogical duties. This 
means the recognition of the significance of pedagogical work, the willingness to deal 
with it, the need to communicate and work with children, development of creative abilities 
and skills needed to teacher in his practical work. Analysis of pedagogical literature 
showed that the ability for teaching activities is a critical element of rapid adaptation of 
university graduate to the specific conditions of the work at school, as well as further 
enhancement of professional knowledge. The concept of «competence» with regard to 
implementation of any activity, despite its wide prevalence, has no unambiguous 
interpretation. Various authors consider it differently, interpreting as having the abilities 
(A. Chown (1994); K.M. Berkimbaev, et al. (2012)), quality of the person (D. Hymes 
(1972); C. Kramsch (2006); G.R. Vodyanenko (2014); and temporary status 
(F. Mahzounzadeh (2013). There are also different types of competences: psychological, 
practical, professional, etc. Based on the analysis of the above approaches, we have 
identified professional competence of future teachers in regard to development of cognitive 
activity of schoolchildren as a complex integrative education, acquired through vocational 
training and self-training, able to act as a certain functional state of being, as well as 
personality trait, which implies the availability in future teacher of interest and commitment 
to the development of cognitive activity in schoolchildren, along with a range of pertinent 
knowledge and skills. The formation process of professional competence of future teachers 
in regard to development of cognitive activity of schoolchildren, as the desired quality, is 
understood as obtaining a relatively stable result. Cognitive activity is a unity of sensory 
perception, theoretical thinking and practical activities. It is carried out at every step of 
life, in all kinds of activities and social relations of schoolchildren (productive and socially 
useful labor, value-orientation and artistic activities, communication), as well as by taking 
up different subject-practical actions in the learning process (experimentation, design, 
solution of research tasks, etc.). But only in the course of educational-cognitive activity or 
learning, the knowledge takes on a distinct form, inherent to man. Learning always takes 
place through communication and is based on the verbal-active approach. The word is 
both a means of expression and cognition of the essence of the phenomenon under study, 
a tool of communication and organization of practical cognitive activity of schoolchildren. 
Education, like any other process, is associated with motion. As a holistic pedagogical 
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process, it has a task-based structure, and, consequently, the progress in the learning 
process moves from solving one educational problem to another, promoting a pupil on the 
path of knowledge: from ignorance to knowledge, from incomplete knowledge to more 
complete and accurate knowledge. Learning is not confined to a mechanical «transfer» of 
knowledge, abilities and skills, because learning is a bilateral process, in which teachers 
and students, as well as teaching and learning closely interact with each other. 
Schoolchildren's attitude to teaching is usually characterized by their cognitive activity. 
Cognitive activity (learning, mastering, etc.) determines the degree (intensity, strength) of 
contact between the trainee and the subject of his activities. The structure of schoolchildren’s 
cognitive activity consists of the following components: the willingness to complete class 
assignments, the pursuit of independent activities, awareness of completing assignments, 
systematic learning, a desire to improve personal level, etc. Teaching practice uses various 
ways in regard to development of cognitive activity of schoolchildren. The main ways 
include a variety of forms, methods, and means of teaching, as well as the choice of such 
combinations, which in particular situation encourage activity and independence of 
schoolchildren. Modern requirements to the higher education institutions determine the 
need for an integrated comprehensive program to form professional competence of future 
teachers in regard to development of cognitive activity of schoolchildren. In these 
conditions special attention is drawn to methods activating cognitive process 
(A.A. Zholdasbekov, et al. (2014). Cognitive activity of schoolchildren is an act of will, an 
active state that characterizes the enhanced cognitive activity of the individual. Cognitive 
activity of schoolchildren is manifested in various practices; it can be external and internal. 
The external (motor) cognitive activity can be easily identified by the teacher, because its 
symptoms are clearly pronounced: the schoolchild is busy making notes on the lecture, 
reciting a lesson, solving tasks at practical studies, and carrying out tests at laboratory 
practicals. Internal (mental) cognitive activity is characterized by the fact that besides 
involving an external activity, it has in addition its own specific features, such as the 
tension of the mental powers, mental actions and operations including analysis, synthesis, 
comparison, and generalization. The highest level of cognitive activity is a creative 
activity, aspiration to penetrate into the essence of the studied objects and phenomena, the 
ability to introduce novelty elements into solution of the learning task (A. Leontiev (2008); 
D.Zh. Sakenov, et al. (2012); R.S. Safin, et al. (2014). The development of creative cognitive 
activity is associated with the enhancement of learning activities of a schoolchild, which 
is conducted by the teacher, who must have the professional ability in the development of 
cognitive activity of schoolchildren, i.e. strong leadership over schoolchildren’s cognitive 
activities. Teacher must understand the feasibility of used education forms, methods and 
means. With regard to development of techniques and methods that facilitate active 
learning activities, teacher must be able to create conditions for active educational work, 
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scientific search of schoolchildren, providing them methods and techniques of active 
thinking. Cognitive activity of schoolchildren is not short-time, it is not sporadic. 
Therefore, we can compare timeframe of schoolchildren’s active work at the lesson and 
the timeframe of teacher’s active work at the same lesson. Cognitive activity, as a quality 
of schoolchild’s activity, is an indispensable condition and indicator of the implementation 
of any principle of education.

Having studied the capabilities of the educational process at the university, preparing 
future teachers, as well as students’ satisfaction with training for development of cognitive 
activity of schoolchildren and their attitude toward the possibility of implementing special 
training in the respective field, we came to the following conclusions: the content of 
academic disciplines having some opportunities to form professional competence of future 
teachers in regard to development of cognitive activity of schoolchildren are not focused 
on the object of professional activity of school teacher; the university curriculum lacks 
subjects directly reflecting the essence of teacher's professional efforts in the development 
of cognitive activity of schoolchildren; it is necessary to make some changes in the 
educational and training process as well as in the content of training courses, so that they 
could contribute to efficient formation of the studied professional competence of future 
teachers in regard to development of cognitive activity of schoolchildren. Correction of 
these deficiencies was carried out based on the preliminary experimental work.

When designing the model of professional competence of future teachers in 
regard to development of cognitive activity of schoolchildren, we relied on a number 
of methodological approaches, which include system, activity, student-centered and 
synergistic approach, as well as principles of anthropology, integrity, subjectivity, self-
actualization, creativity and success, trust and support. Important component of our 
model is a target component. The purpose of professional competence of future teachers 
in regard to development of cognitive activity of schoolchildren involves projecting a 
result – the desired professional competence. 

In our model, there are three equivalent subjects: teachers and students, 
schoolchildren, and relationships between them, which are built on mutual respect, 
partnership, and cooperation. To enhance students’ knowledge and develop skills required 
to form professional competence in regard to development of cognitive activity of 
schoolchildren, we have developed, tested and implemented a special course for students 
and faculty members entitled «Formation of cognitive activity of schoolchildren». Our 
model focuses on the usage of both traditional forms and training methods, as well as 
unconventional approaches. Along with lectures and seminars, the use of verbal, visual 
and practical learning methods, we used trainings, psychotechnology, business games and 
role playing, active methods and forms of education.
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We came to the conclusion that only creation of certain pedagogical conditions can 
significantly affect the process of professional competence formation of future teachers 
in regard to development of cognitive activity of schoolchildren. Pedagogical conditions 
promoting effective formation of studied professional competence include the following: 
creation of educational environment of higher school, focused on inspiration of personal 
activity; the use of innovative technologies; implementation of individual learning 
paths and education of students; and activity of students in the course of professional 
identification. Based on theoretical analysis of the literature and above considered 
components of professional competence, studied in our work, we assumed that criteria 
and indicators of professional competence of future teachers in regard to development 
of cognitive activity of schoolchildren is determined by the status of its structural 
components. Thus, the personal (motivational) component of professional competence is 
determined by the criterion of motivationally significant relationship toward development 
of cognitive activity of schoolchildren; the substantial component is determined by the 
criterion of knowledge in the field of schoolchildren’s cognitive activity development; 
procedural component is determined by criterion indicating the completeness of skills of 
schoolchildren’s cognitive activity development.

We have developed the structure of professional competence of future teachers 
in regard to development of cognitive activity of schoolchildren, consisting of three 
components (motivational, cognitive and procedural), above relevant criteria and three 
indicators (students’ attitude toward development of schoolchildren’s cognitive activity, 
awareness of the structure of the desired activity and ways of its development, acquirement 
by future teachers of skills necessary to develop cognitive activity in schoolchildren). 
Based on the indicators and criteria of professional competence of future teachers in 
regard to development of cognitive activity of schoolchildren, we identified three levels: 
high, medium, and low. High level is characterized by a high degree of acquirement of 
knowledge and skills in the field of schoolchildren’s cognitive activity development. 
Students, who have reached this level are initiative, show a responsible attitude to the 
acquisition of knowledge and practical skills. In the course of implementation of practical 
actions they are committed to achieving high results, have pronounced positive motives 
of action; constantly evaluate their actions in the context of social importance. They have 
high personal activity.

Under average level students possess the knowledge necessary for future teacher 
to develop cognitive activity of schoolchildren. They are quite responsible for acquiring 
knowledge and skills; able to diagnose the real level of cognitive activity of schoolchildren, 
and work individually with children.

A low level is characterized by insufficient knowledge and skills required for the 
given activity. The pursuit to acquire practical skills in low level students is quite weak. 
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There is no control over own actions. They lack initiative and usually are in leading 
strings, don't know how to use the potential of school subjects and extracurricular 
activities for the development of cognitive activity of schoolchildren. The above levels 
are used to carry out diagnostics and self-diagnostics of formation levels of the required 
professional competence of future teachers in regard to development of cognitive activity 
of schoolchildren. The result of our process model, which focuses on the research 
objective, is the formedness of professional competence of future teachers in regard to 
development of cognitive activity of schoolchildren. The developed model was tested and 
implemented in the educational process at the university. The experiment was conducted 
under natural modalities of psycho-pedagogical faculty. This required careful alignment 
of the objectives and content of research programs with objectives of the educational 
process during the academic year that determined its long-term format. The aim of 
our experimental work was to identify pedagogical conditions promoting professional 
competence formation of future teachers in regard to development of cognitive activity 
of schoolchildren, as well as to evolve a new methodology for the development of desired 
professional competence of future teachers based on implementation of developed and 
presented model. The experimental work consisted of ascertaining, forming and control 
stages of the experiment. On ascertaining stage we focused on the following research 
tasks: study of university educational system capabilities for the formation of the desired 
professional competence of future teachers in regard to development of cognitive activity 
of schoolchildren; study of teachers’ and students’ attitude to the problem under research; 
study of the employers’ and schoolmasters’ views concerning the quality of professional 
training of university graduates; analysis of data on diagnostic measurements of the level 
of formedness of professional competence of future teachers in regard to development of 
cognitive activity of schoolchildren. 

Forming and control experiments involved testing and implementation into the 
university educational process of the developed model. On the basis of developed system 
of requirements to the studied research object, i.e. formation of the required professional 
competence of future teachers in regard to development of cognitive activity of 
schoolchildren, taking into account experimental work organization principles required to 
test the developed model, we determined the implementation methodology of the formation 
process. To ensure experimental validity in the research process we implemented science-
based set of measures and tools, which include techniques, methodologies, and methods 
of data collection and analysis, as well as methods of interpretation of obtained results. 

Thus, based on the analysis of modern psychological and pedagogical literature 
we have refined the essence of the concept of «professional competence of future 
teachers in regard to development of cognitive activity of schoolchildren», which is a 
complex integrative notion, acquired in consequence of long training and self-tuition. 
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Professional competences of future teachers in regard to development of cognitive 
activity of schoolchildren, in their essence are capable acting as both functional status 
and personal quality, suggesting the availability in future teacher of professional interest 
and commitment to the development of cognitive activity of schoolchildren. Besides, 
professional competences of future teachers in regard to development of cognitive activity 
of schoolchildren represent a range of relevant professional knowledge and skills. The 
authors have developed and implemented into university educational process the model 
of professional competence formation of future teachers in regard to development of 
cognitive activity of schoolchildren. The model of professional competence formation 
of future teachers in regard to development of cognitive activity of schoolchildren can 
be used in training and education standards development as well as other university 
curriculums. The authors have identified and proved in practice pedagogical conditions 
conducive to the formation of the studied professional competence of future teachers 
in regard to development of cognitive activity of schoolchildren; as well as developed 
and experimentally tested methodology of professional competence formation of future 
teachers in regard to development of cognitive activity of schoolchildren, which can be 
used in high school and the in-service teacher training.
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What is migration?
Migration – is the movement of people from one permanent place of residence to 

another (2). International migration – is moving from one country to another (2).
Recently, the number of immigrants has increased significantly.
Why do people migrate?
Sometimes people have a choice about whether to move, but sometimes they have 

to. The reasons why people move are called “push factors” (3). The reasons why people 
are attracted to new places to live are called “pull factors” (3).  (2)

Countries where people leave are often not developed in economic, social and 
political development, and can also be dangerous to find due to various conflicts and 
wars. This causes people to move to more favorable regions and countries. Host countries 
face different difficulties due to the large and often uncontrolled flow of immigrants, 
which can threaten economic, cultural and social security. The lives of people of different 
nationalities can lead to conflicts between different religions and cultures.

On the other hand, migration helps reduce labor shortages, can improve a country's 
economy and increase population growth. This is very important for developed countries 
like Germany. 

Germany – is the second most popular migration destination in the world, after the 
United States of America (12). By UN estimates, as of 2017, 12,165,083 people living in 
Germany are immigrants or their descendants, or about 14.8% of the German popula-



3, 2020                                                ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА

91

tion (12). The majority of immigrants in Germany are from Eastern Europe, Southern 
Europe and the Middle East (12).

Towards the end of World War II, and in its aftermath, up to 12 million refugees of 
ethnic Germans, so-called “Displaced persons” were forced to migrate from the former 
German areas, as for instance Silesia or East Prussia, to the new formed States of post-war 
Germany and Allied-occupied Austria, because of changing borderlines in Europe (12). 
A big wave of immigration to Germany started in the 1960s (12). Due to a shortage 
of laborers during the Economic miracle in the 1950s and 1960s, the West German 
government signed bilateral recruitment agreements with Italy in 1955, Greece in 1960, 
Turkey in 1961, Morocco in 1963, Portugal in 1964, Tunisia in 1965 and Yugoslavia in 
1968 (12). These agreements allowed the recruitment of so-called Gastarbeiter (“guest 
workers”) to work in the industrial sector in jobs that required few qualifications (12).

The main reason, why foreigners migrate to Germany – is a guarantee of a good 
life for them and future children. Germany – is one of the most attractive countries for 
migration with a very developed social system, the purpose of which is to protect citizens 
in the event of unemployment or disability (6). Moreover, it is a multinational country with 
the most advanced economy and many advantages in relation to new citizens (6). Let's go 
deeper into the history. After World War 2 the German government began to rebuild the 
country, but there were not enough workers (12). Due to the birth death and population 
decline, Germany invites foreigners from all over the world who are ready to contribute to 
the development of the country. To attract foreigners, Germany offers many benefits and 
aids that can make life easier. Newcomers and refugees, like citizens of this country, have 
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different rights to receive financial support, approved by law. The main benefits, given 
to foreigners are: social benefits, housing, education and medical services, and pocket 
money for children and youngsters. Germany has several residence permits: (5)

– The German permanent residence permits (“Niederlassungserlaubnis”)
– The German temporary residence permit (“Aufenthaltserlaubnis”)
– The German Visa (“Visum”)
– The German long-term resident ś EC residence permit (“Daueraufenthalt-EG”)
Each of these different types of residence rights entitles you to various social 

benefits from the German state.
Child benefit: Child benefits (“Kindergeld”) are monthly payments of the German 

state to a child’s parents or it ś legal guardian (5). The amount of the payments depends on 
the ages and the number of the children in the household (5).

Family allowance: After their child is born, parents receive family allowance 
(“Elterngeld”), which is intended to help families become more financially indepen-
dent (5). The family allowance is 67 per cent of the average current monthly net income of 
the parent, but the allowance is capped at a maximum of 1,800 euros and is not less than 
300 euros (5).

Advanced Maintenance payments: Single parents in Germany who receive no 
maintenance payments from the other parent, although the other parent is obliged to pay 
maintenance payments, may receive maintenance payments at least to the amount of the 
regular demands according to the Ordinance on Regular Maintenance (5).

BAFöG: BaföG stands for Bundes-Ausbildungsförderungs-Gesetz (Federal 
Education and Trainings Assistance Act for students in Germany) (5). The Aim of the 
BAföG is to give all young people the possibility to study independent from their social 
and economic situation (5). Besides German students many foreign students may be 
entitled to obtain payments under the BAföG (5).

Housing allowance: Housing allowance is a subsidy paid to lower-income tenants 
and owners, if the amount of their rent or the burden for acceptable accommodation 
overburdens the economic capacity of their household (5).

Integration course: If a foreigner has recently arrived in Germany, he may be entitled 
to attend an integration course (5). However, in many cases the German immigration 
office will instruct the foreigner to attend an integration course in order to integrate better 
into the German society (5).

In addition, migrators are attracted by such living conditions in Germany as high 
salary (on average – 3500 euros), developed systems of social protection and health care 
and condoning attitude of the government to migrators from all over the world. On the 
other hand, all these conditions are not entirely free. For example, for a state-sponsored 
education, a student must have worked in Germany for 2 years (13). This means that all 
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the services that have been provided by the German government will need to be worked 
through over time. Likewise, Germany has a lot of different forfeits and dues, which can 
take from 15 to 45 percent of the salary (13).

As a result, despite the fact, that Germany provides good support for migrants, 
this leads to new responsibilities for them. So, many migrators find it difficult to live in 
Germany and they leave back or move to other countries.  

One of the most serious problems which migrators face when moving to Germany – 
is the difficult adaptation. 

Emigration to any country always leads to many difficulties, because this is a 
completely different society, which can be the opposite of the usual one. The reason for 
this – is the cultural and historical past, which influenced the development of mentality in 
various countries. Moving to another country always requires the ability to change your 
thinking. Migrants have to learn to communicate in a different way, and this applies not 
only to language, but also to culture and rules of public conduct, ignorance of which can 
lead to awkward situations. A woman, who moved from Russia to Germany says, that she 
had to start her life from scratch and get used to a lot (11). For example, she had to sort the 
garbage into glass and plastic, remember that Sunday – is a day of silence, when nobody 
is allowed to make noise and on this day all public places are closed (11). Another problem 
when moving to Germany – is the difficult relationship with the Germans. Migrators, 
who move to another country, may face racism towards themselves. Racism in German 
history is inextricably linked to the Herero and Namaqua genocide in colonial times (10). 
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Racism reached its peak during the Nazi regime which eventually led to a program of 
systematic state-sponsored murder known as The Holocaust (10). According to reports by 
the European Commission, milder forms of racism are still present in parts of German 
society (10). Almost two-thirds of Germans find racism as a serious problem (9). This 
is evidenced by the results of a sociological survey ARD- Deutschlandtrend, which was 
published on August 2, 2020 (9). 

This survey was commissioned by public law channel ARD and involved over 
1,000 people over the age of 18 (9). Of all people, who participated in the survey, `17 
percent consider this problem is very serious, 47 percent find it is serious, and 30 percent 
agree, that racism – is a problem (9). However, the influx of migrants is changing life 
in Germany. According to the German Federal Office of Statistics, every fifth person 
in the country is a migrant, and every fourth newborn is a foreigner (5). Doctor Mike 
Manz, who has been working in a maternity hospital for a long time says that she does 
not start working without cards with the most necessary phrases in Arabic, Turkish 
and Romanian (14). Moreover, when she takes people to work at her hospital, she gives 
preference to members, who knows at least one of these languages (14). Mike Manz does 
it to make the stay of new citizens in the hospital more comfortable (14). 

To summarize, adaptation in new country always leads to many difficulties, and 
Germany is no exception. It is important to remember that not all people have a negative 
attitude towards migrators. Many citizens agree with lack of tolerance for migrants and 



3, 2020                                                ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА

95

they are ready to fight it. The number of migrators, who come to Germany, increases 
every year. This has both positive and negative sides.

Germany has the second largest number of immigrants in the world. This is due 
to the fact that, this country offers good living conditions to new citizens. The impact 
of migration can affect the host country in different ways. This depends on the number 
of migrators, their education and qualification, and also from the mentality and culture. 
The greatest impact of the influx of migrators has on the development of the country’s 
economy. Economist Herbert Brücker says that Germany is dependent on immigra-
tion (1). Herbert Brücker: Since the 1970s, Germany's birth rate has declined quite 
dramatically (1). At the same time, average life expectancy has been going up. Without 
immigration, the potential number of workers in Germany would decline by 40% by 
2060 (1). With net immigration of about 400,000 people each year, we can keep this figure 
just about stable (1). But by 2060, many more people will have entered retirement – and 
they'll have to be financed by same the number of workers as today (1). To attract people, 
Germany offers high-quality education, houseroom, different benefits and a job with a 
good salary. This greatly simplifies life in a new country and help people specialize in their 
professions. According to research, developed countries receive one-fifth of the revenue 
from a five percent increase in the number of migrators, which is approximately equals to 
190 billion dollars (4). Immigrants are also able to improve the level of productivity in the 
country, and the good wage system attracts professionals with higher education who are 
ready to make contribution to the national development. However, this also attracts low-
skilled workers, who can have a negative impact on the system of payment among local 
nationals. Moreover, aids and different payment appeal unemployment people, who do not 
have any education and do not want to get a job. These people are often prone to illegal 
actions and violence. As a result, the next age will also be involved in criminal activities. 
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In conclusion, all immigrants have their own characteristics and differences and 
have both positive and negative impact on the host country. Migrators increase the birth 
rate, population and labor force, but if you consider each of these aspects, you can find 
negative sides. 

As in Germany, many migrants come to Kazakhstan. There are some similarities 
between policies towards migrants in both countries.

According to the Ministry of Labor and Social protection, more than half a million 
ethnic Kazakhs from other countries have returned to Kazakhstan since 1991 (7).

Oralman – an ethnic Kazakh and members of his family of Kazakh nationality 
who were not previously citizens of the Republic of Kazakhstan, who arrived in their 
historical homeland and received the corresponding status in accordance with the Law 
“On migration of the population” (8).

The arrival of oralmans to their historical homeland is very important for a number 
of parameters, first of all for the economic one. According to the Labor Department, 
less than 72 thousand of the able-bodied newcomers have secondary special education 
(approximately 20 percent), and less than 33 thousand oralmans have higher education 
(less than 9 percent) (7). The problem is that more than 200 thousand ethnic Kazakhs 
have a low level of education, and this is the cause of unemployment among them (7). For 
a long time, these people with low qualifications worked on construction sites. During 
the economic crisis, the number of jobs declined. Lack of work has caused unrest among 
residents of Kazakhstan. A few years ago, Kazakhstan launched a program that introduces 
a special point system for evaluating education and, consequently, the prospects of 
oralmans entering the country, as is done in a number of other countries that actively 
attract migrants (Canada, the United States, Germany, etc.) (7). According to the approved 
rules, the oralmans immigration quota includes families with the highest score, which is 
determined by summing up points for each of the three criteria: the presence of a specialty 
and qualification, the level of education and the number of minor children (7). If you 
have a secondary technical, secondary vocational or post-secondary education, 2 points 
are awarded for each family member who has such an education (7). Depending on the 
number of higher education institutions completed by oralman or his family members, the 
following points are awarded: 5 points – the presence of more than one higher education; 
3 points – the presence of one higher education (7). The maximum number of points for 
each family member for the specialty and qualification is 10 points, and for education – 6 
points (7).

Persons who have received the “status of oralmans” and their family members 
are provided with: free adaptation and integration services in the centers for adaptation 
and integration of oralmans (8); medical care in accordance with the legislation of the 
Republic of Kazakhstan in the field of healthcare (8); places in schools and pre-school 
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organizations on an equal basis with citizens of the Republic of Kazakhstan, the 
opportunity to receive education in accordance with the allocated quota for admission 
to educational organizations of technical and professional, post-secondary and higher 
education in the amount determined by The government of the Republic of Kazakhstan 
(8); social protection on an equal basis with citizens of the Republic of Kazakhstan (8); 
assistance in employment in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan 
(8). Moreover, oralmans are granted land plots for temporary land use from agricultural 
land, special land Fund, immigration land Fund and reserve land for farming or farming 
and agricultural production (8). In the same way as in Germany, the new residents of 
Kazakhstan are obliged over time to compensate for previously received state support 
measures. “Oralmans referred to in paragraph 4-2 of article 23 of the law “On population 
migration” are required to fully reimburse the state support measures they received, 
provided for participants in active employment promotion measures in accordance with 
the legislation of the Republic of Kazakhstan on employment, in cases of self-migration 
on their own will outside the region determined By the government of the Republic 
of Kazakhstan, within five years or refusal to acquire citizenship of the Republic of 
Kazakhstan” (8).

As a result, the policy on migrants in Germany and Kazakhstan has certain 
similarities. This confirms the fact that both countries are trying to attract people with 
education and qualifications to further develop the economy. 

In conclusion, the migration process in Germany is still an actual problem today. 
This requires careful study and analysis to further solve the problem. Germany still needs 
immigrants to support its economy and population growth, but it will be difficult for 
people without jobs who want to move just for benefits to get into this country. Despite 
the importance of migration for Germany, this leads to many disadvantages that have 
a negative impact on the development and security of the country. Also, a person who 
wants to immigrate to Germany or any other country may face many difficulties such as 
unemployment in the new country, racism and cultural differences, language barrier, lack 
of family and friends, and lack of opportunities and career growth. 

Immigration today – is one of the components of the globalization of the world (4). 
Every day the flow of immigrants increases. Some countries are donors of immigration, 
while other countries accept the flow of people who are looking for a new place of 
residence. Countries where many people immigrate from are often poor, dangerous 
regions, and too high birth rates. Accordingly, for various reasons, people leave for more 
developed countries with more favorable conditions. Host countries face disadvantages 
and advantages that can affect their future in both good and bad ways.
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Главная задача системы образования – создание необходимых условий для 
получения качественного образования, направленного на формирование лично-
сти на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки 
и практики, личностного профессионального совершенствования, развитие твор-
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ческих, духовных и силовых возможностей, обогащение кругозора через создание 
условий для развития индивидуальности, внедрение и эффективное использование 
новых технологий обучения.

В качестве главного принципа в системе образования в Законе «Об образо-
вании» определены такие важные вопросы, как повышение образованности лич-
ности, формирование компетентности личности, совершенствование развивающе-
го характера образования, а также задачи дальнейшего развития системы образо-
вания.

Как мы знаем, итоговое тестирование – важнейший элемент образовательно-
го процесса, заключающийся в обширном понимании учебного процесса и его ре-
зультатов. Это подход, который помогает выявить, повысить и скорректировать ка-
чество знаний, умений, полученных обучающимися по учебной программе, или 
уровень их творческого личностного развития. 

Оценивание как система, состоящая из различных видов, средств, методов и 
форм качественной и количественной оценки учебных достижений учащихся. Она 
заключается не только в подведении итогов обучения, но и в полном и непрерыв-
ном сопровождении процесса обучения. 

Поэтому основное внимание уделяется правильному пониманию и форми-
рованию готовности обучающихся к итоговому тестированию в начальной шко-
ле. Таким образом, тестирование является неотъемлемой частью учебного процес-
са. Поэтому итоговое тестирование должно быть тесно связано с учебной програм-
мой, целями, содержанием методиками обучения [1, с. 112].

Итоговое тестирование в начальной школе определяет следущие задачи:
– определение готовности учащихся классов к итоговому тестированию;
– оказание психологической помощи учащимся в углубленном усвоении зна-

ний, формировании умений и навыков;
– избавление от скуки, неуверенности, паники и их профилактика (прививать 

уверенность в себе, показать способ справиться со стрессом, подготовка учащихся 
к уверенной сдаче тестирования).

Итоговое тестирование – это форма проверки знаний. Для того, чтобы уча-
щиеся достигли хороших показателей, самая главная задача, которую они ставят 
перед учителями, это их психологическая и моральная подготовка: не останавли-
ваться на трудных вопросах, сначала отвечать на легкие вопросы, а затем перехо-
дить к этим трудным вопросам.

Главное – научить учащихся чувствовать ответы на тестирование не только 
через тест, но и через все – учебную программу.

Для подготовки учащихся начальных классов к итоговому тестированию в 
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школе ежегодно в начале учебного года формируется программа комплексной под-
готовки, на основе которой проводится работа.

Большую роль играет всесторонняя подготовка учащихся к итоговому тести-
рованию. И вот за все время я ежегодно готовлю учащихся начальных классов к 
итоговому тестированию. У учащихся сложилось отрицательное представление о 
том, что тест можно выучить наизусть. Постоянное запоминание тестовых вопро-
сов приводит к тому, что во время тестирования все ответы кажутся правильными, 
что приводит к тому, что учащиеся допускают запутанные ошибки. По методу за-
поминания ученик не обращает внимания на корень события.

Каждый учитель имеет свои методы и приемы в подготовке ученика. 
Я хочу поделиться опытом работы с тестами, рассказать о своей повседневной ра-
боте, о методах, которые я использую при подготовке учащихся к итоговому те-
стированию.

С чего начать подготовительные работы?
1) Составление годового плана работы. Большое значение имеет предвари-

тельное планирование работ. Желательно, чтобы план был составлен на основе ма-
териалов учебника. Я разрабатываю годовой план тестирования и использую его 
ежедневно.

2) Обобщение тестовых работ, контрольные тесты по темам. У меня собра-
ны все виды тестов с 2008 года. Тест позволяет сравнивать знания учащихся, ве-
сти индивидуальную работу с учащимися в системе образования. Подобные рабо-
ты, периодически проводимые вне программного материала, способствуют подго-
товке учащихся.

3) Использование эффективных подходов в работе с вопросами. Когда мы ра-
ботаем над вопросами, первое, что мы должны учитывать, это то, что мы должны 
учитывать интересы ученика. Вопросы лучше варьировать, чтобы не утомлять ре-
бенка. Лучше составлять не только содержание вопроса, но и в разных образцах в 
форме передачи.

4) Уровневые задания по сложным темам. Это очень эффективный подход к 
работе над одной отдельной темой. Каждую пройденную главу можно четко про-
следить, как учащиеся усвоили после выполнения этого задания.

5) Групповая и индивидуальная подготовка. Я работала над этими двумя ви-
дами подготовки. Оба очень эффективны.

Для формирования готовности обучающихся к итоговому тестированию в 
начальной школе выполняю следующие работы:

– составляю график проведения пробных тестирований;
– составляю план подготовки учащихся к итоговому тестированию;
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– составляю расписания дополнительных занятий по подготовке к итогово-
му тестированию;

– делаю анализ и мониторинг отдельных учащихся по итогам пробных тести-
ровании;

– делаю анализ пробных тестировании и ознакомливаю ее с учащимися и ро-
дителями;

– организую помощь учащимся, показавшим результаты ниже пробных те-
стирований;

– провожу сравнительные диагностики пробных тестирований.
Также для формирования готовности обучающихся к итоговому тестирова-

нию в начальной школе провожу работы по психологическому направлению. Это:
– проведение встреч по обмену опытом учителей-предметников и классных 

руководителей;
– организация и проведение психологических тренингов для учащихся;
– проведение классных часов для учащихся на тему «Как преодолеть страх»;
– проведение родительских собрани на тему «Я смогу».
Хочу отметить, что психотехнические навыки, приобретенные учащимися в 

процессе обучения, не только повышают их готовность к итоговому тестированию, 
но и при сдаче тестирования, они могут проявить себя, развить навыки мышления, 
научить держать свои эмоции в решающие моменты [2, с. 78].

Также поделюсь опытом, как формировать готовность обучающихся к итого-
вому тестированию в начальной школе. Я требую, чтобы дети строго запомнили 
следующие обстоятельства:

1. Сначала, чтобы дети изучили тему из учебника.
2. Внимательно прочли урок и записали нужные места в тетрадь.
3. Ответили на вопросы, связанные с темой.
4. При подготовке использовать метод вопросов и ответов в школе или дома.
5. Чтобы правильно ответить на вопросы теста, сначала вычеркнуть непра-

вильный ответ.
Каким бы ни был урок, можно широко использовать новейшие современные 

технологии обучения. Например: я больше использую проблемное обучение, уров-
невое обучение, игровое, опорно-двигательное обучение. 

При подготовке к тесту посвящаю учащимся две тетради. Первая тетрадь по-
священа повторению тем, вторая – тестовым работам. После получения каждого 
тематического и пробных тестов проверяю работы учащихся и провожу работу с 
ошибками. Работа с ошибкой помогает ученику уточнить и запомнить допущен-
ную ошибку. После выполнения каждого тестового задания в тетради записываю 
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полученный в этот день балл. Занятия проводятся по утвержденному плану. В нем 
обозначено множество видов работ. 

Каждый урок я использую метод вопросов и ответов по пройденным за-
даниям. Для этого заранее готовлю вопросы по учебникам начальных классов. 
К этим вопросам ученик готовится самостоятельно дома. Изучая вопрос по мето-
ду вопрос-ответ, учащиеся записывают в тетрадь правильный ответ или дают уст-
ный ответ.

В заключение, хочу отметить, что большое значение имеет использование те-
стовой системы для контроля знаний учащихся. Тест наглядно демонстрирует зна-
ния учащихся. В моей работе именно благодаря тестированию у учащихся повы-
сились способности к самостоятельной работе и память. Подходы к тестированию 
должны быть такими, чтобы учащиеся думали, интересовались. Обучение уча-
щихся умению работать с тестом – главная задача учителя. 
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Общение можно представить в виде пирамиды: при общении мы передаем 
информацию, делимся своим жизненным и социальным опытом, взаимодейству-
ем между собой, познаем, переживаем ту или иную ситуацию. С помощью обще-
ния мы принимаем социальный опыт, объединяемся в микро либо в макрогруп-
пы (по социальным интересам или жизненным позициям); так же перенимаем 
исторически-культурные ценности, нормы, знания и способы деятельности. Через 
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общение формируемся как личность. Общение очень ценно при нравственном вос-
питании, т.е. через общение с несовершеннолетними мы можем привить им нрав-
ственные качества, которые хотели бы видеть в нем в будущем. Общение является 
одним из важных факторов в жизни человека с первых дней его жизни. Как в пси-
хологическом, так и социальном и т. д. Остановившись на дошкольном, возрасте 
можно отметить 4 стадии (по М.И. Лисиной):

– ситуативно-личностное; 
– ситуативно-деловое; 
– внеситуативно-познавательное; 
– внеситуативно-личностное. 
В каждой из этих стадий общения можно отметить, что в ребенке изменяется 

все, начиная с содержания общения до коммуникативных навыков в общении. Ре-
бенок, постепенно осваивая каждую стадию, начинает понимать и осознавать свое 
отношение к другим, к своим навыкам, как, что от него ждут в момент общения. 

Ситуативно-личностная форма общения – эта форма общения характерна для 
младенческого возраста. В этот период взаимодействие взрослого и ребенка про-
ходит в сиюминутном общении в период удовлетворения потребности ребенка. Но 
эмоциональный контакт является основным содержанием общения. В этот период 
ребенку необходимы эмоциональные контакты с мамой, но позже этого становит-
ся достаточным, и ребенок начинает изучать предметы своего окружения. С появ-
лением первых вопросов у ребенка начинается новый этап в жизни и развитии об-
щения взрослого и ребенка. 

Ситуативно-деловое общение. К концу первого года жизни у ребенка появля-
ется социальная ситуация, имеющая два плюса: ребенок и взрослый. В этот пери-
од жизни ребенок начинает стремиться к самостоятельности, независимости про-
явления позиции «Я сам(-а)». Поэтому в этот период жизни у взрослого позиция 
«помощника-партнера». В этот период общение между взрослым и ребенком пе-
реходит в разряд «сотрудничества». Взрослый не навязывает свою помощь, а ждет 
либо предлагает ее ребенку. В ходе такого общения ребенка и взрослого ребенок 
получает внимание, понимание, способы общения с другими, способы действий с 
предметами. Достижение ребенка в данном периоде общения со взрослым являет-
ся для него мерой «своего Я» способом утверждения собственного достоинства, 
стремления, самостоятельности и многого другого. Конец этого периода заверша-
ется кризисом 3-х лет (выражает свою самостоятельность, целенаправленность его 
действий).

Внеситуативно-познавательная форма общения. Эта форма общения склады-
вается примерно к четырем-пяти годам, этому свидетельствуют вопросы, которые 
задает ребенок взрослому. Поэтому взрослый становится как бы «книгой, источ-
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ником знаний», и ответы всегда удовлетворяют ребенка. Ответы взрослого надол-
го остаются в памяти ребенка. И по этой причине ответы на вопросы не должны 
быть искажены. В данном возрасте у детей появляется новая потребность – в ува-
жении ко взрослому, к своим вопросам, общению. Когда же дети не получают от-
вет на свои вопросы, потребности, то они начинают обижаться, капризничать и т.д. 
Взрослый, чтобы избежать этого, должен обращать внимание на задаваемые во-
просы. Родитель должен поддерживать любые начинания и просыпающиеся за-
датки. Хвалить и поддержать его рисунки, умение красиво складывать икебану. 
Интересы ребенка становятся главными. Познавательные мотивы общения, любо-
знательность детей, стремление объяснить и проявить уважение к интересам ре-
бенка.

Внеситуативно-личностная форма. Со временем у дошкольников появится 
интерес к наблюдению общения других детей и взрослых. Они начинают делить 
их на: хороших и плохих; жадных и щедрых; на злых и добрых; начинают пони-
мать и распознавать хорошие и плохие поступки. Поэтому, чтобы понять, дошколь-
ник с этими вопросами приходит ко взрослому, прося помощи, чтобы разобрать-
ся. Задавая вопросы, ребенок развивает себя в нравственном, характере, он учится 
оценивать поступки своих сверственников и всегда ищет правильность и правди-
вость поступков. Поэтому любая оценка поведения ему важна. Так же важно заме-
тить, что любой ребенок чувствует отношение взрослого к нему и поэтому, будучи 
уверенным в поддержке взрослого, он всегда будет ему доверять и общаться с ним, 
зная, что взрослый (родитель) его поймет и поможет. Все это сближает ребенка и 
родителя, является источником внимания и взаимопонимания. Благодаря этому у 
ребенка складывается правильное понимание и принятие мира, личного общения 
с другими детьми, учителями и т.д. 

В общении со взрослыми дошкольник развивается как личность самодоста-
точная, волевая и настойчивая в своих понятиях, умеющая отстаивать свои инте-
ресы. Если нет правильной направленности, то можем получить в конечном ито-
ге разлагающуюся личность по всем сферам. В каждом переходе общения, будь 
то ситуативно-личностное либо внеситуативно-познавательное. Если ребенок чув-
ствует это, то все действия становятся просто бессмысленными. Поэтому вовремя 
оказанное внимание и помощь помогают ребенку правильно развиваться и саморе-
ализовать свои интересы. 

В заключение можно отметить, что общение является основным условием 
развития ребенка, одним из наиболее важных моментов, определяющих развитие 
отношения детей к взрослым. Более всего ребенка во всем удовлетворяет то содер-
жание общения, в котором у него уже появилась потребность. Ребенок может пони-
мать других, общаться, уметь ставить цели и достигать их. К сожалению, не всегда 
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взрослые уделяют достаточное внимание общению с ребенком, целенаправленно-
му и активному влиянию на ребенка. Поэтому общение взрослого с ребенком про-
ходит через внушение, убеждение, требования, упражнения, поощрение и наказа-
ние. Ребенок должен знать, что есть хорошо, что есть плохо. Должен уметь рабо-
тать и понимать свои ошибки. 

В раннем возрасте меняется социальная позиция развития и ведущая дея-
тельность ребенка. Как сейчас говорят: «Не воспитывайте детей, воспитывайте се-
бя. Они будут, как вы».
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ность и уникальность (не более 12 слов, заглавными прописными буквами, жирным шрифтом, абзац 
1 см по левому краю, на трех языках: русский, казахский, английский, см. образец); 

7 Аннотация – краткая характеристика назначения, содержания, вида, формы и других осо-
бенностей статьи. Должна отражать основные и ценные, по мнению автора, этапы, объекты, их при-
знаки и выводы проведенного исследования. Дается на казахском, русском и английском языках (ре-
комендуемый объем аннотации – не менее 100 слов, прописными буквами, нежирным шрифтом 
12 кегль, абзацный отступ слева и справа 1 см, см. образец); 

8 Ключевые слова – набор слов, отражающих содержание текста в терминах объекта, на-
учной отрасли и методов исследования (оформляются на казахском, русском и английском язы-
ках: кегль – 12 пунктов, курсив, отступ слева-справа – 3 см). Рекомендуемое количество ключевых 
слов – 5–8, количество слов внутри ключевой фразы – не более 3. Задаются в порядке их значимо-
сти, т. е. самое важное ключевое слово статьи должно быть первым в списке (см. образец); 
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9 Основной текст статьи излагается в определенной последовательности его частей, вклю-
чает в себя: 

– слово ВВЕДЕНИЕ / КІРІСПЕ / INTRODUCTION (нежирными заглавными буквами, шрифт 
14 кегль, в центре см. образец). Необходимо отразить результаты предшествующих работ ученых, 
что им удалось, что требует дальнейшего изучения, какие есть альтернативы (если нет предшеству-
ющих работ – указать приоритеты или смежные исследования). Освещение библиографии позволит 
отгородиться от признаков заимствования и присвоения чужих трудов. Любое научное изыскание 
опирается на предыдущие (смежные) открытия ученых, поэтому обязательно ссылаться на источни-
ки, из которых берется информация. Также можно описать методы исследования, процедуры, обо-
рудование, параметры измерения и т.д. (не более 1 страницы). 

– слова ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ / НЕГІЗГІ БӨЛІМ / MAIN PART (нежирными заглавными бук-
вами, шрифт 14 кегль, в центре). 

Это отражение процесса исследования или последовательность рассуждений, в результате ко-
торых получены теоретические выводы. В научно-практической статье описываются стадии и эта-
пы экспериментов или опытов, промежуточные результаты и обоснование общего вывода в виде ма-
тематического, физического или статистического объяснения. При необходимости можно изложить 
данные об опытах с отрицательным результатом. Затраченные усилия исключают проведение ана-
логичных испытаний в дальнейшем и сокращают путь для следующих ученых. Следует описать все 
виды и количество отрицательных результатов, условия их получения и методы его устранения при 
необходимости. Проводимые исследования предоставляются в наглядной форме, не только экспе-
риментальные, но и теоретические. Это могут быть таблицы, схемы, графические модели, графи-
ки, диаграммы и т. п. Формулы, уравнения, рисунки, фотографии и таблицы должны иметь подписи 
или заголовки (не более 8 страниц). 

– слово ВЫВОДЫ / ҚОРЫТЫНДЫ / CONCLUSION (нежирными заглавными буквами, 
шрифт 14 кегль, в центре). 

Собираются тезисы основных достижений проведенного исследования. Они могут быть 
представлены как в письменной форме, так и в виде таблиц, графиков, чисел и статистических пока-
зателей, характеризующих основные выявленные закономерности. Выводы должны быть представ-
лены без интерпретации авторами, что дает другим ученым возможность оценить качество самих 
данных и позволит дать свою интерпретацию результатов (не более 1 страницы). 

10 Список использованных источников включает в себя: 
слово СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ / ПАЙДАЛАНҒАН ДЕРЕКТЕР 

ТІЗІМІ / REFERENCES (Нежирными заглавными буквами, шрифт 14 кегль, в центре). 
Очередность источников определяется следующим образом: сначала последовательные ссыл-

ки, т. е. источники, на которые вы ссылаетесь по очередности в самой статье. Затем дополнительные 
источники, на которых нет ссылок, т. е. источники, которые не имели место в статье, но рекомендо-
ваны вами для кругозора читателям, как смежные работы, проводимые параллельно. Рекомендуе-
мый объем не менее, чем из 20 наименований (ссылки и примечания в статье обозначаются сквозной 
нумерацией и заключаются в квадратные скобки). Статья и список литературы должны быть оформ-
лены в соответствии с ГОСТ 7.5–98; ГОСТ 7.1–2003 (см. образец). 

11 Иллюстрации, перечень рисунков и подрисуночные надписи к ним представляют по 
тексту статьи. В электронной версии рисунки и иллюстрации представляются в формате ТIF или 
JPG с разрешением не менее 300 dрі. Математические формулы должны быть набраны в Microsoft 
Equation Editor (каждая формула – один объект). 
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МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
КЛЮЧЕВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Аннотация
В статье разработана модель деятельности по формированию ключевых професси-

ональных компетенций студентов при изучении элективных дисциплин. Доказана эффек-
тивность модели деятельности по формированию ключевых профессиональных компе-
тенций студентов при изучении элективных дисциплин. Раскрыты содержание и струк-
тура модели деятельности по формированию ключевых профессиональных компетенций 
студентов при изучении элективных дисциплин. В модели деятельности по формирова-
нию ключевых профессиональных компетенций студентов при изучении элективных дис-
циплин показаны структурные связи, основные модули и условия процесса по формирова-
нию ключевых профессиональных компетенций студентов при изучении элективных дис-
циплин. В модели деятельности по формированию ключевых профессиональных компетен-
ций студентов при изучении элективных дисциплин заложены перспективы по формирова-
нию ключевых профессиональных компетенций студентов при изучении элективных дис-
циплин. Модель деятельности по формированию ключевых профессиональных компетен-
ций студентов при изучении элективных дисциплин рекомендуется для университетов. 

Ключевые слова: модель, деятельность, формирование, профессиональные компе-
тенции, студент, элективный, дисциплина. 

ВВЕДЕНИЕ

Широкий спектр ключевых профессиональных компетенций: информацион-
ной, деятельностной – позволяет формировать их... 

Продолжение текста 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Профессиональная компетенция включает совокупность взаимосвязанных 
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качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых 
по отношению к... 

Продолжение текста публикуемого материала

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования нами обосновано... 
Продолжение текста 
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Элективті пəндерді оқып үйренуге студенттердің негізгі 
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competencies of students in the study of elective subjects
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Аңдатпа
Мақалада элективті пəндерді оқып үйренуге студенттердің негізгі кəсіби құзыретін 

қалыптастыру бойынша іс-əрекет үлгісі əзірленді. Элективті пəндерді оқып үйренуге студенттердің 
негізгі кəсіби құзыретін қалыптастыру бойынша іс-əрекет үлгісінің тиімділігі дəлелденген. Элективті 
пəндерді оқып-үйренуге студенттердің негізгі кəсіби құзыретін қалыптастыру бойынша іс-əрекет 
үлгісінің мазмұны мен құрылымы анықталды. Элективті пəндерді оқып-үйренуге студенттердің 
негізгі кəсіби құзыретін қалыптастыру бойынша іс-əрекет үлгісінде құрылымдық байланыстар, 
негізгі модульдер жəне Элективті пəндерді оқып-үйренуге студенттердің негізгі кəсіби құзыретін 
қалыптастыру үдерісінің шарттары көрсетіледі. Элективті пəндерді оқып-үйренуге студенттердің 
негізгі кəсіби құзыретін қалыптастыру бойынша іс-əрекет үлгісінде Элективті пəндерді оқып-
үйренуге студенттердің негізгі кəсіби құзыретін қалыптастыру зор келешегі қаланды. Элективті 
пəндерді оқып үйренуге студенттердің негізгі кəсіби құзыретін қалыптастыру бойынша іс-əрекет 
үлгісі университеттер үшін ұсынылады.

Тірек сөздер: модель, белсенділік, білім, кəсіби құзыреттілік, студент, элективтік, пəн.

Summary
In the article the Model of activity on formation of key professional competences of students in 

the study of elective subjects is developed. The effectiveness of the Model of activity on forming the 
key professional competencies of students in the study of elective subjects is proved. The content and 
structure of the Model of activity on forming the key professional competencies of students in the study of 
elective disciplines is disclosed. In the Model of activity on formation of key professional competencies of 
students in the study of elective disciplines, structural connections, main modules and process conditions 
for forming key professional competencies of students in the study of elective disciplines are shown. In the 
Model of activity on the formation of key professional competencies of students in the study of elective 
disciplines, the prospects for the formation of key professional competencies of students in the study of 
elective disciplines are laid. The model of activities for the formation of key professional competencies of 
students in the study of elective subjects is recommended for universities.

Keywords: model, activity, formation, professional competence, student, elective, discipline encies 
of students in the study of elective subjects is recommended for universities.
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