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На обложке изображен Пол Ромер (1955), американский 
экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике.

Пол Ромер родился в Денвере, США, в семье губернатора 
штата Колорадо. Он получил образование в Чикагском уни-
верситете, где стал бакалавром математики. Дальнейшие сте-
пени он получал уже в области экономики.

В 2016 году президент Всемирного банка Джим Ён Ким на-
значил Ромера шефом-экономистом Всемирного банка. Однако, 
отработав в организации 15 месяцев, Ромер ушёл в отставку 
из-за конфликта с ее сотрудниками. По словам Джима Ён Кима, 
Пол сказал ему, что хочет уйти и вернуться работать в Нью-
Йоркский университет, где он был в должности профессора.

Ромер — ведущий разработчик теории нового роста, той 
отрасли экономической науки, которая исследует, возможно, 
самый неуловимый, но очень важный предмет: причины эко-
номического роста. Если традиционная наука рассматривает 
только два фактора производства — капитал и труд, то Ромер 
добавляет третий — технологию. Это делает его теорию под-
линно революционной, созвучной веку информации и в трех 
важных аспектах противопоставляет ее традиционным воззре-
ниям. Ромер — сторонник теории эндогенного роста, согласно 
которой важными факторами экономического роста являются 
знания, инновации и инвестиции в человеческий капитал. Она 
подразумевает, что темпы роста экономики могут быть увели-
чены с помощью поддержки образования, выделения субсидий 
на научные исследования и разработки, а также посредством 
повышения стимулов для внедрения инноваций. Он занимался 
развитием этой теории в 1980-е и 1990-е годы. Также Ромер 
по-своему трактует роль монополий. Традиция утверждает, что 
нормой является «конкуренция равных», а монополии пред-
ставляют собой неприятное отклонение от нормы. Экономист 
же доказывает, что монополии могут быть полезны, даже не-

обходимы, поскольку стимулируют компании вести исследо-
вания в области новых технологий.

В 2018 году Полу Ромеру и Уильяму Нордхаусу, профес-
сору Йельского университета в США, была присуждена Но-
белевская премия по экономике за их работы в области устой-
чивого развития и долгосрочного экономического анализа. 
«Их исследования значительно расширили область экономи-
ческого анализа и сконструировали модели, которые объяс-
няют, как рыночная экономика взаимодействует с природой 
и научным знанием», — сказано в сообщении Шведской ака-
демии наук. Ромер, по словам представителей Академии, до-
казал, что «знания об изменениях климата являются прово-
дником долгосрочного экономического роста» и приводят к 
инновациям и созданию новых технологий. Их работы заста-
вили огромное количество экономистов задуматься о двой-
ственной природе идей и инноваций и о влиянии экономики на 
климат, а не только об обратном влиянии, которое мы испыты-
ваем, к примеру, во время засухи или похолодания.

«Многие люди думают, что защищать окружающую среду 
так сложно и дорого, что стараются делать вид, что этих про-
блем нет, — подчеркивает Пол Ромер, комментируя работу 
коллеги. — Производить меньше углеродных выбросов аб-
солютно реально. Как только мы начнем пытаться уменьшить 
выбросы углекислого газа, мы будем удивлены тем, что это не 
было так сложно, как мы предполагали». Нобелевский ла-
уреат выразил надежду, что само вручение премии поможет 
людям понять, что устойчивое развитие для человечества в бу-
дущем не потребует ужасных жертв сегодня. Его собственная 
работа, по словам Ромера, «учит нас тому, что то, что случа-
ется с технологией, находится под нашим контролем».

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Оқу процесінің қатысушыларына арналған  
ата-аналардың психологиялық мәдениеті

Ахметия Арайлым Асылбекқызы, студент
Ғылыми жетекшісі:  М. Д. Қасымбекова, педагогика ғылымдарының магистрі

«Болашақ» университеті (Қызылорда қаласы, Қазақстан)

Кемелденген тұлғаның тәрбиесі мен жетілуіне, оның 
біртіндеп әлеуметтенуі мен дербестігі ересектермен 

міндетті түрде әрекет етуде және отбасылық, балабақша, 
мектеп, университет, жалпы қоғам сияқты әлеуметтік ме-
кемелерде жүзеге асырылады.

Балаға бірінші және ең алдымен «әлеуметтік ме-
кеме» — отбасы. Мұның бәрі бала кезінен басталады. 
Балалық шақ отбасында өтеді. Мұнда адам өмірінің тра-
екториясы басталады.

А. М. Горький «Адамның дүниеге келуі» әңгімесінде 
былай дейді: «Ресей жерінің жаңа тұрғыны, белгісіз ер 
адам, менің қолымда жатып, қатты ұйыған». Және бұл 
тағдыр көп жағдайда ересектер балаға, бірінші кезекте 
ата-аналарға жасайтын мәдени ортаға байланысты.

Баланың болашақ тұлғасының моральдық қасиеті 
ата-ананың болуына, физикалық, психикалық моральдық 
жағынан толыққанды адамға тәрбиелеу мен моральдық 
жетілуіне және психологиялық дайындығына байланысты. 
Ата-ананың өмір-салты мен мінез-құлқы баланың дамып 
келе жатқан тұлғасының моральдық позициясын алдын 
ала анықтайды. «Біз бұл туралы ойлануымыз керек», — 
дейді В. П. Зинченко.Л.С. Выготский дамудың әлеумет-
тік-мәдени контекстін, ерте балалық кезеңде сіңірілетін 
рухани құрылымды атады [1].

Ана сүтімен баланың тұжырымдамасын, суреттерін 
және олардың көмегімен жұбайларға, отбасында қалыпта-
сқан және қолдау көрсетілетін әлеуметтік қатынастардың 
белгілі бір түрі, мінез-құлық сипаттамалары, мінез-құлық 
стандарттары, жеке тұлғаның жалпы бағыты. Ф. М. До-
стоевский еңбегінде айтылады: «Балаға неғұрлым күрделі 
ұғымдардың толықтай байқалмағандығын қадағалау өте 
қызықты және ол екі ойды біріктіре алмайды, кейде өмір-
дегі ең терең нәрселерді жақсы түсінеді» [2].

Бәлкім, баланың отбасына деген көңілі сезімде, оған бей-
бітшілік пен сыртқы әлеммен қарым-қатынаста сенімділік 
береді. Ол оған сенім мен сүйіспеншілікпен қарайды.

Ата-ана махаббаты адамдардың адамға деген кейінгі 
адами және мейірімді қарым-қатынастарының негізін 
құрайды. Сүйіспеншілік сезімі адамның эмоциялық әлемін 
қалыптастырып, байыта түсетін барлық басқа сезімдерді 
ұйымдастыратын және жандандыратын ортақ фон.

Егер бала жүрексіз ортада өссе, ол жақсылық пен 
сұлулыққа бей-жай қарамайды. Бала оған деген сүйіспен-
шілігімен, онымен қарым-қатынасымыздан тыс өсіп келе 
жатқанын айта аламыз. Егер біз оған бәрін үйретсек, 
өзін-өзі сезінеді, ойлайды, жақсы көреді.

Баланың отбасылық қарым-қатынастарындағы шие-
леністің себептері көп, бәлкім, бастысы:

– ата-ананың сүйіспеншілігін және қызығушылығын 
сезінбеу;

– ата-аналардың талаптары тым қатал және әділетсіз 
көрінуі;

– ата-аналарынан қорқу;
– туысқа (немесе бауырға), ата-анаға қызғаныш;
– ата-ананың ажырасуы және т. б.;
Психологтың ата-аналар мен мұғалімдер арасын-

дағы өзара әрекеттесу мәдениетін қалыптастырудағы ең 
маңызды міндеті — қажеттіліктерді ояту және бір-бірін 
өзара сыйластық, сенім мен алғыс сезіміне үйрету.

Ата-аналар мұғалімдерді тәрбиелеу және олардың 
ақыл-ой қабілеттерін күшейту, оның шығармашылық 
әлеуетін дамыту, оған білім беру және мәдениетті тұлға 
болуына көмектесу үшін риза болуы мүмкін.

Осыған байланысты В. А. Пономаренко пікіріне мән 
берсек: «… іс-әрекеттердің моральдық ұйымдастырылуының 
себебі — кәсіби борыш, заңды жауапкершілік, жазалау 
қорқынышы және мамандықты жоғалту емес, адамдар сеніп 
тапсырған сенім түріндегі рухани зат…» [3, 92 б.].

Бір-бірін қабылдау арқылы мұғалім және ата-ана әр-
дайым ортақ тіл табады, бір-бірін түсініп, студенттің түрлі 
мәселелерін шешуде бір-біріне көмектеседі. Өйткені, от-
басы да, мектепте де өздігінен жас ұрпақты тәрбиелеуге 
жауапты және бұл міндетті тек бірлесіп жүзеге асыруға 
болады.

Осыған байланысты осы жүйеде жұмыс істейтін білім 
беру жүйесінің және практикалық психологияның міндет-
терінің бірі отбасылық қатынастарды жандандыру, ата-а-
налардың жалпы және психологиялық мәдениетін арт-
тыру, отбасылық қарым-қатынастың психологиялық 
мәдениеті мен отбасылық ынтымақтастықты арттыру 
бағытында қоғамдық санаға ықпал ету құралдары мен әді-
стерін іздеу және жүзеге асыру болып табылады.
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Бастауыш сынып оқушыларының қабілеттерін дамыту
Ашимова Шахерезада Кенжебекқызы, студент

Ғылыми жетекшісі:  М. Д. Қасымбекова, педагогика ғылымдарының магистрі
«Болашақ университеті» (Қызылорда қаласы, Қазақстан)

Бұл мақалада бастауыш сынып оқушыларының 
шығармашылық қабілеттерін дамыту мәселесі көр-

сетілген ол оқу үрдісінің іргетасын қалыптастырады, 
өзектілігін жоғалтпайтын және үнемі назар талап ететін 
мәңгілік педагогикалық проблема болып табылады. Бүгін 
бізге бастамашыл, шығармашылық адамдар қажет, про-
блемаларды шешудің жаңа тәсілдерін табуға және қоғам 
үшін пайдалы болуға дайынбыз. Сондықтан бүгінгі күні 
бастауыш мектептен бастап, шығармашылық тұлғаны 
тәрбиелеу міндеті тұр. Бұл кезең баланың дамуы үшін 
өте маңызды, осы кезеңде шығармашылық жұмысқа 
дайындық үшін негіз қаланды. Біз 6-дан 12 жасқа дей-
інгі кезең баланы дамыту үшін өте маңызды кезең екенін 
білеміз. Бұл кезеңде балаларды шығармашылық жұ-
мысқа дайындау үшін іргетас қаланды. Осы жылдар 
ішінде қиял, шығармашылық ойлау дамып, құбылы-
старды бақылауға, талдау жасауға, салыстыруға, фак-
тілерді жинауға, қорытынды жасауға, белсенділікті, ба-
стамашылығын, тәуелсіздігін, мүдделерін, бейімділігін 
қалыптастыру және саралауды бастайды. Сондықтан 
осы жастағы оқушылардың тәрбиелік жұмысын олардың 
әрқайсысының қабілеттерін барынша дамытуға, жалпы 
алғанда оқытуға қызығушылықты арттыруға және, атап 
айтқанда, тақырыптарға дейін ұйымдастыру өте маңызды  
[1, 103–208 бб.].

Бүгінгі күні білім беру процесі бастауыш мектептен 
бастап, шығармашылық тұлғаны тәрбиелеуге ар-
налған. Бұл міндет баламалы білім беру бағдарламала-
рында, қазіргі заманғы мектептегі инновациялық про-
цестерде көрініс табады. Шығармашылық белсенділігі 
шығармашылық сипатқа ие, ол оқушыларды үйреніп, 
таңқалдыратын, ерекше жағдайларда шешімдер та-
батын іс-әрекет процесінде дамиды. Сондықтан бүгінгі 
күні педагогикалық ғылым мен практикада жаңа, стан-
дартты емес нысандарды және оқытудың әдістерін қа-
растыру қажет. Дәстүрлі емес сабақ түрлері, пробле-
малық оқыту әдістері, сыныптан тыс жұмыста ұжымдық 
шығармашылық жұмыстар, жас оқушылардың шығар-
машылық белсенділігіне ықпал ету кеңінен таралған. 
Жас студенттің шығармашылығын дамыту сипаттама-
ларын зерттеу Л. С. Выготский, Б. М. Теплова, С. Л. Ру-
бинштейн, педагогтар Ш. А. Амонашвили, Г. И. Шу-
кина, В. Н. Дружинин, В. Д. Шадрикова, И. Ф. Харламов 

және басқа да еңбектер негізінде орындалды. Кіш-
кентай мектеп оқушыларының шығармашылық бел-
сенділігін дамытудың әртүрлі құралдарының арасында 
бастауыш мектепте орыс тілі сабақтары, әдебиет, мате-
матика және технология сабақтары ерекше орын алады  
[2, 107–284 бб.].

Шығармашылық — зерттеудің жаңа пәні емес. 
Адамның қабілетінің мәселесі әрқашан адамдарға үлкен 
қызығушылық тудырды. Шығармашылық қабілеттерін 
дамыту мәселесін талдау негізінен бұл тұжырымдамаға 
енгізілетін мазмұнмен анықталады. Әдеттегі санасында 
шығармашылық қабілеттер әртүрлі көркем белсенділік-
терге, әдемі суретке түсіру, поэзияны құруға, музыканы 
жазу және т. б. қабілеттерімен анықталады. Шындығында 
шығармашылық деген не?

«Шығармашылық қабілеті» немесе «шығар-
машылық» дегеніміз не? Сонымен, П. Торренс шығар-
машылықты кемшіліктерді, білімдердегі кемшіліктерді, 
шығармашылық тұрғыда дисгармонияны жоғарылату қа-
білеті ретінде түсінді. Шығармашылық қызмет құрылы-
мында ол:

1. Мәселені қабылдау; 2. Шешім іздеу; 3. Гипотезаның 
пайда болуы және тұжырымдалуы; 4. Сынақ гипотеза-
лары; 5. Оларды өзгерту; 6. Нәтижелерді табу.

Жасөспірімнің шығармашылық белсенділігі оның оқу 
үрдісіне қатысуын арттырады, білімді табысты меңгеруге 
ықпал етеді, интеллектуалдық күш-жігерді ынталанды-
рады, өзін-өзі сенімділікке, көзқарастардың тәуелсізді-
гіне ықпал етеді. М. Н. Скаткин шығармашылық қызметті 
жетілдірудің жеке әдістерін қарастырады:

– білім туралы мәселені ұсыну, талқылау;
– зерттеу әдісі, оқушылардың шығармашылық жұ-

мысы;
– сыныпта ұжымдық шығармашылық қызметтің ат-

мосферасын құру.
– Берілген тақырып бойынша бірнеше мәтін туралы 

әңгіме жасаңыз.
– Мәтінді қайталап, жаңа фактілерді, кейіпкерлердің 

өміріндегі оқиғаларды қосу арқылы жалғастырыңыз.
– Мәтінді контенттің аударуында етістің бетін, 

уақытын өзгертіңіз.
– Өзінің жеке тәжірибесіне сүйене отырып, оқумен 

ұқсастықпен әңгіме жасаңыз [3, 27–32 бб.]
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Баланың мотивациялық ахуалы ерте жастағы барлық 
тілегі бірдей күшті және шиеленісті болады. Мек-

тепке дейінгі кіші жастағы бала бірнеше пәнді таңдау 
жағдайында салыстырмалы түрде оңай шешім қабылдай 
алады. Көп ұзамай ол өзінің тікелей ниеттеріне байла-
нысты пәнге жауап бермеуі мүмкін. Бір қызығы, мек-
тепке дейінгі балалар үшін ең күшті мотив — мара-
паттау, марапат алу. Баланың тікелей ниетін тежеуге 
ересек немесе басқа балалардың қатысуы ықпал етеді. 
Алдымен балаға біреу жақын болуы керек, оның мі-
нез-құлқын бақылау тиіс. Содан кейін, көрініс жоспа-
рының даму шамасына қарай, ол қиялды бақылауда ұстай 
бастайды: басқа адамның бейнесі оған өз мінез-құлқын 
реттеуге көмектеседі. Мотивтерді ұштастыру механизмін 
дамытудың арқасында ересек мектепке дейінгі балалар 
кішілерге қарағанда өз қалауын оңай шектейді, бірақ бұл 
міндет барлық кезең бойы өте күрделі болып қала береді. 
Баланың мінез-құлық ережелеріне деген ниетін бағын-
дыру үшін ең қолайлы жағдайлар рольдік ойында құры-
лады [1, 236 б.].

Мектепке дейінгі баланың өмірі ерте жастағы өмірінен 
әлдеқайда әртүрлі. Бала қарым-қатынастың жаңа жүйе-
леріне, қызметтің жаңа түрлеріне қосылады. Бұл өзін-өзі 
бағалаумен, өзін-өзі сүйгіштікпен байланысты себеп-
тер-табысқа жету, жарыс, бәсекелестік себептері, осы 
уақытта қалыптасқан моральдық нормалармен байла-
нысты. Келесі жас кезеңінде маңызы арта түсетін әр 
түрлі ойын емес қызмет түрлерін дамыту үшін іс-әре-
кеттің мазмұнына қызығушылық пен жетістіктің мәсе-
лесі аса маңызды. Мектепке дейінгі бала қоғамда қа-
былданған этикалық нормаларды меңгере бастайды. Ол 
мораль нормалары тұрғысынан қылықтарды бағалауды, 
мінез-құлқын осы нормаларға бағынуды үйренеді, оның 
этикалық уайымдары пайда болады [2, 115 б.].

Бастапқыда бала өз қылықтарын ғана бағалайды. 
Мысалы, ертегіні қабылдай отырып, кіші мектеп жасына 

дейінгі бала өзінің әр түрлі кейіпкерлерге қарым-қатына-
сының себептерін түсінбейді, оларды жаһандық жақсы 
немесе жаман деп бағалайды. Бұған қарапайым балалар 
ертегілерінің құрылуы да ықпал етеді: қоян әрқашан оң 
кейіпкер, ал қасқыр міндетті түрде теріс. Бала өзінің кей-
іпкерге деген жалпы эмоционалдық қатынасын оның 
нақты іс-әрекетіне ауыстырады және қоянның барлық 
іс-әрекеттері жақсы болғандықтан мақұлданады, ал 
қасқыр жаман, өйткені ол өзі жаман. Бірте-бірте эмо-
циялық қарым-қатынас пен этикалық бағалау сара-
лана бастайды. Орта мектепке дейінгі жастағы бала 
кейіпкердің іс-әрекетін оның қалай қарайтындығына қа-
рамастан бағалайды және ертегі кейіпкерлерінің өзара 
қарым-қатынасына сүйене отырып, өзінің бағасын не-
гіздеуі мүмкін. «Иван-Царевич и серый волк» ерте-
гісінде Иван-Царевич өзін бала ретінде тікелей ұстайды, 
бұл-оң, тартымды бейнесі, ол бала өзін анықтайды. Бірақ 
оның қылықтары қасқырдың ақылға қонымды кеңестері 
«жаман» және «дұрыс емес» деп бағаланады. Кейбір 
жағдайларда кейіпкерге эмоционалдық қарым-қатынас 
оның әрекеттерінің этикалық бағалауымен анықталады. 
Ересек мектепке дейінгі балалар тек қана олардың нәти-
желері бойынша ғана емес, себептер бойынша да әре-
кеттер туралы үкім шығара бастайды.

Қорыта келе, мектепке дейінгі балалық шақтың екінші 
жартысында бала өзінің мінез-құлқын бағалау қабілетіне 
ие болады, ол сіңіретін моральдық нормаларға сәйкес 
әрекет етуге тырысады. Ең қарапайым жағдайларда пайда 
болатын борыштың бастапқы сезіміпайда болады. Ба-
лалармен қарым-қатынаста қарапайым этикалық нор-
малар сақтала бастайды. Бала сүйетін құрдастарына ри-
ясыз көмек көрсете алады және оған көңіл бөлгендерге 
қатысты жомарттық таныта алады. Мораль нормаларын 
меңгеру, сондай-ақ іс-әрекеттің эмоциялық реттелуі си-
яқты, мектепке дейінгі баланың еркін мінез-құлқын да-
мытуға ықпал етеді [3, 122 б.].
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Кіші мектеп жасында ойлаудың даму ерекшеліктері
Бақытжанқызы Нұржамал, студент
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Мектепте жаңа білімдер мен дағдыларды ғана емес, 
белгілі бір әлеуметтік мәртебе де иеленеді. Өзара 

қарым-қатынас жүйесінде олардың орнын қабылдау өзге-
реді. Баланың мүдделері, құндылықтары, оның өмір салтын 
өзгертуі, барлық жеке салалардың, соның ішінде когни-
тивтік компоненттерін қалыптастыруда көрініс тапқан, 
жан-жақты ақыл-ой дамуының белсенді процестері бастау 
алады. Ойлауға ерекше рөл беріледі, өйткені осы кезеңде 
одан әрі даму үшін негіз қалана бастайды. Ойлауды дамыту 
мәселесі көптеген психологтармен зерттелді, олардың 
ішінде Ж. Пиагет, А. Валлоон, Б. Инелдер, Л. И. Айда-
рова, А. К. Дусавицкий, А. К. Маркова, Ю. А. Полюянов, 
В. В. Репкин, В. В. Рубцов, Г. А. Цукерман, Л. С. Выгот-
ский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубенштейн, П. Я. Халперин, 
А. А. Смирнов ерекше айта аламыз.

«Ойлау» ұғымының көптеген анықтамалары бар. 
Мәселен, С. Рубинштейн былай деп айтады: «Ойлау — 
бұл сөйлеуге, өзін-өзі іздестірудің психологиялық үрдісіне 
және адамның жаңа нәрсені ашуға байланысты, яғни, 
сөзбен тығыз байланысты әлеуметтік тұрғыдан ойлау 
үдерісі, сенсорлық білімнің және оның шегінен асып ке-
тетін іс-әрекеттер» [1, 368 б.].

«Ойлау — адам танымының ең жоғары кезеңін 
құрайтын объективті шындықты бейнелеу процесі».

Ойлау жаңа нәрсені іздеумен байланысты, сол арқылы 
білімнің дамуында ең жоғары саты қалыптасатын про-

цесс. Бастауыш мектептегі ойлаудың дамуы басқа да 
ақыл-ой функциялары арасында маңызды орын алады. 
Жалпы мектеп оқушыларының ойлауы оның дамуының 
жоғары көрсеткіштерімен сипатталып, интеллектуалдық 
процестерде құрылымдық және сапалық өзгерістер орын 
алады. Мектепке дейінгі жаста пайда болған визуал-
ды-фигуративтен ауызша-логикалық ойлауға көшу аяқта-
лады. Бала логикалық тұрғыдан дұрыс негізделген, ақыл-
дасқан кезде ол операцияларды пайдаланады. Бірақ бұл 
формальды-логикалық операциялар емес, өйткені кіші 
мектеп оқушысы әлі де таласпайды [2, 464 б.].

Жасөспірімдер жасындағы азаматтарға жаңадан пайда 
болған бұлшық еттер интеллектуалды ойлау, еркіндік, 
ішкі іс-қимыл жоспары, ғылыми тұжырымдамалар мен 
нақты операциялар ретінде қалыптасады. Осы жаста ой-
лаудың барлық үш түрі дамиды: тұжырымдама, пікір, қо-
рытынды. Ғылыми тұжырымдамаларды меңгеру оқу про-
цесінде балаларда жасалады. Баланың ой-пікірін дамыту, 
білімнің кеңеюі және ақиқат ойлауды орнату маңызды 
рөл атқарады. Бірақ ойлаудың бұл ерекшеліктерімен 
қатар, оқу іс-әрекетінің ойлауды дамытуға әсерін анықтау 
маңызды. Бұл ықпал болашақта ғылыми білімдер жүй-
есін меңгеруді, ғылыми және теориялық ойлауды дамы-
туды және оқыту мен күнделікті өмірде өзін-өзі бағдарлау 
шарттарын қамтамасыз ететін ойлау нысандарын дамы-
туда көрініс табады [3,162 б.].
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«Aдaмның өзiн-өзi тeкcepуi oның жaн тұpмыcының 
өpкeндeуiнe, түзу жoлғa түcуiнe бipiншi шapт» — дeп 
Мaғжaн Жұмaбaeв aтaп өткeндeй, aдaмның бoйындaғы 
мiнeз бiтicтepiнiң өзi үшiн дe, coндaй-aқ төңipeгiндeгi 
aдaмдap үшiн дe opacaн зop мaңызы бap.

Әp aдaмның өзiнe тән epeкшe мiнeзi бap. Тұлғaлық құн-
дылығы, қызығушылығы, өмipгe көзқapacы, әлeмдi қa-
былдaуы әpтүpлi болып келеді. Oның әp әpeкeтiнeн, түpлi 
жaғдaйғa жaуaп бepуiнeн, aдaмдapмeн apaлacуынaн мiнeзi 
көpiнeдi. Aл мiнeзi нaшap бoлғaн caйын өзi өмipiн қиын-
дaтa бepeдi.

Мiнeз — aдaмның нeгiзгi өмipлiк бeт aлыcын жәнe oның 
өзiндiк әpeкeтiнiң aйыpмaшылығын cипaттaйтын caпaлы 
өзгeшeлiк. Әpбip aдaмның жeкe бacынa тән өзiндiк пcиxoлo-
гиялық қacиeттepi мeн epeкшeлiктepiнiң жиынтығы [1].

Әp aдaм cыpтқы дүниeнiң caнcыз тiтipкeндipгiштepгe 
өз әлiншe түpлiшe жaуaп қaйтapып oтыpaды. Бұл жaуaп 
peaкциялap oның cыpтқы дүниeмeн қaлaйшa қaтынac 
жacaйтынын көpceтумeн қaтap, бipтiндeп бeки кeлe, coл 
aдaмның үйpeншiктi әдeтiнe, мiнeз-құлқының мәнepiнe 
aйнaлaды. Cөйтiп әp aдaмдa әp түpлi мiнeз бiтicтepiнiң 
бoлуы oның cыpтқы opтaмeн түpiлiшe қapым-қaтынac 
жacaуының нәтижeci бoлып тaбылaды.

Aдaмның cыpтқы opтaмeн бaйлaныcуы үшiн жacaйтын 
ocындaй қaтынacтapының жиынтығы oның мiнeзiн 
құpaйды [2].

Aдaмның мiнeз бiтicтepiнiң түpлepi қaншaмa көп бoлca, 
бұлapдың тәpбиeлeудiң жoлдapы мeн әдicтepi дe caн aлуaн.

Мiнeз бiтicтepiн тәpбиeлeу әдicтepдiң бipiнe aдaмдapдың 
caнacынa әcep eтуi, яғни cөзбeн ұғындыpу әдici жaтaды. 
Ocы әдic apқылы aдaмғa қaжeттi мiнeз бiтicтepiнiң қaндaй 
бoлaтындығы, бұлapдың қaлaйшa тәpбиeлeу қaжeтi түciн-
дipiлeдi.

Aдaм мiнeзiн тәpбиeлeудe жaнұяның, ұжымның, ұлы 
aдaмдapдың өнeгeciнiң aлaтын opны дa epeкшe. Мiнeз 
өзгepмeйтiн тумa қacиeт eмec, oл өмipдe қaлыптacaды. 
Мәceлeн, eшбip бaлa туыcынaн eңбeкcүйгiш нe жaлқaу, 
тәpтiптi нe ұcтaмcыз бoлып тумaйды. Oның мiнeзi ұзaқ 
жылғы өмip cүpу бapыcындa өмipдiң caн-aлуaн aғымынa 
қapaй тәpбиe үpдiciнiң ықпaлымeн қaлыптacып oтыpaды. 
Aдaмның нaқтылы ic-әpeкeтi дe мiнeз бiтicтepiнiң 
қaлыптacуындa шeшушi poль aтқapып oтыpaды.

Мiнeздiң мopoльдық жaғынaн тәpбиeлiлiгi, бipқaлып-
тылығы, тoлықтылығы, күшi мeн aйқындылығы, 

caлмaқтылылығы — oның нeгiзгi caпaлapы бoлып 
eceптeлeдi [3].

Aдaм мiнeзiн тәpбиeлeу мұғaлiмнiң жaңaшылдығы мeн 
шығapмaшылығын үнeмi қaжeт eтeтiн, бұл жoлдa ылғидa 
жaлықпaй, қaжымaй әpeкeт eтпeйiншe, тиicтi нәтижe 
шықпaйтын өтe жaуaпты жұмыc бoлып тaбылaды. Әpбip 
дүниeгe кeлгeн aдaм қoғaмның бip мүшeciнe aйнaлaды жәнe 
әлeумeттeнугe тapтылaды, яғни тұлғaның қaлыптacуы 
қoғaмның тaлaптapын бipтiндeп қaбылдaуынaн, қoғaмдық 
caнa мeн мiнeз құлықтың қaлыптacуынaн тұpaды жәнe oл 
қoғaммeн өзapa қaтынacты peттeйдi.

«Aдaм бaлacын зaмaн өcipeдi, кiмдe-кiм жaмaн бoлca, 
oның зaмaндacтapының бәpi кiнәлi» — дeп Aбaй aйтып 
кeткeн. Oлaй бoлca, жacтap мiнeзiндeгi кeмшiлiктepгe 
әcep eтушi фaктopлap:

– әлeумeттiк-экoнoмикaлық жaғдaй (жұмыccыздық);
– қoғaмдық opтa;
– отбacындaғы пcиxoлoгиялық axуaл.
Мiнeздi тәpбиeлeйтiн үлкeндepдiң өз тәpтiбiн қaтaл 

қaдaғaлaп, бaлaлapғa үлгi бoлуғa тиic. Мeктeптeгi 
мұғaлiмдep oқушылapғa қoйылaтын тaлaптapғa бipкeлкi 
қapaмaйды. Coл cияқты жaнұядa дa үлкeндep дe пeдa-
гoгикaлық көзқapacқa кeлгeндe өзapa ынтымaқ eмec. 
Мәceлeн, тaлaптapдың cипaты, oлapдың кeзeктecуi жәнe 
мөлшepi әкe мeн шeшeдe жaнұяның бacқa мүшeлepiндe 
әpкeлкi бoлып кeлeдi. Coл ceбeптi дe бaлa мiндeттi 
epeжeлepдi opындaй бepмeйдi, үлкeндepдiң әpтүpлi 
тaлaптapынa ыңғaйлaнa caлaды. Ocыдaн кeлiп бaлaның 
үйдe cыпaйы, мeктeптe дөpeкi нeмece бұғaн кepiciншe 
бoлуы мүмкiн. Eгep aтa-aнa мeн мeктeп өзapa тығыз бaй-
лaныcтa бoлca бaлaлapдың мiнeзiнe бipлдeй тaлaп қoй-
ылып oтыpca, мiнeз мәдeниeтiн тәpбиeлeу тaбыcты 
бoлмaқ. Бaлaны жacтaйынaн жaн-жaқты тәpбиeлeй 
oтыpып, бoлaшaқ тұлғaны қaлыптacтыpaмыз [4].

Қopытa aйтқaндa, мiнeз — aдaмның нeгiзгi өмipiн, бeт 
aлыcын жәнe oның өзiндiк әpeкeтiнiң aйыpмaшылығын 
cипaттaйтын caпaлы өзгeшeлiк. Aдaмның бoйындa жaмaн 
мiнeзi бoлaтын бoлca, oны түзeтyгe бoлaды. Oл тypaлы 
Aбaй aтaмыз «Мeн eгep зaкoн қyaты қoлымдa бap кici 
бoлcaм, aдaм мiнeзiн түзeп бoлмaйды дeгeн кiciнiң тiлiн 
кecep eдiм», — дeйдi. Яғни, «Мiнeздi түзeтyгe бoлмaйды» 
дeгeн қaтe пiкip. Дeмeк, өз бoйымыздaғы жaмaн мiнeздipдi 
жoйып, тeк жaқcы мiнeздipiмiздi шыңдaп, көpкeм мiнeз 
иeci бoлyғa тыpыcyмыз қaжeт.
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Сәбилік кезеңдегі баланың психикалық даму ерекшеліктері
Дүйсембай Назерке Жақсылыққызы, студент

Ғылыми жетекшісі: А. Ү. Тулепбергенова, педагогика ғылымдарының магистрі
«Болашақ» университеті (Қызылорда қаласы, Қазақстан)

Бала физикалық, психикалық және әлеуметтік тұрғыда 
баланың дамуы өте тез, аз уақыт ішінде дәрменсіз 

жаңа туған нәрестеден туа біткен реакциялардың аз 
жиынтығымен үлкен жолды еңсеріп, белсенді сәбиге 
дейін өтеді, ол қарап, тыңдауға, әрекет етуге, көмек алуға, 
қуануға қабілетті [1, 24 б.].

Сәбилер кезеңі екі фазадан тұрады (біріншісі — 
ұзақтығы 5–6 айға дейін, екіншісі — 12 айға дейін) және 
бір жыл дағдарысымен аяқталады. Бала кезінде баланың 
психикалық дамуы оның биологиялық және әлеуметтік 
жағынан дәрменсіздігімен және айналасындағылармен 
қарым-қатынас жасау мен өзара іс-қимыл жасаудың ең 
аз мүмкіндіктерімен анықталады. Сондықтан осы кезеңде 
бала дамуының басты бағыты — әлеммен өзара іс-қи-
мылдың негізгі тәсілдерін меңгеру. Сәбилердің бірінші 
фазасына сенсорлық жүйелердің белсенді дамуы тән, яғни 
шоғырлану, бақылау, айналмалы қозғалыс сияқты бо-
лашақ бағдарлы реакциялардың қарапайым формалары. 
4 айда жаңалыққа реакция пайда болады. Ол, атап ай-
тқанда, жаңа затқа көзқарасты ұстап тұру ұзақтығында 
тұрады. Сондай-ақ есту қабылдауы (анасының дауысына 
реакция)затты ұстау және тексеру актісін қалыптастыру 
үшін үлкен маңызы бар тактильді сезімталдық дамиды. 
Сәбидің екінші фазасы басталғаннан кейін (шамамен 
5 айда) баланың дамуында «сыну» болады. Оның басы 
бірінші бағытталған іс-әрекеттің — жету актісінің пайда 
болуымен сипатталады. Баланың психикалық дамуы үшін 
бұл акт өте маңызды болып табылады, өйткені оған бай-
ланысты пәндік қабылдау туындайды. Қол жеткізу ак-
тісінің арқасында кеңістікті қабылдау тереңдейді (қол созу 
кеңістігі). Қолдың белсенді дамуы негізінде, ол үлкен са-
усақты қарама-қарсы қою, балада затпен манипуляция 
мүмкіндіктері кеңейтіледі. Сондықтан, 4-тен 7 айға дей-
інгі жаста балада нәтижелі әрекеттер пайда болады, бұл 
заттың оңай қозғалуынан, одан дыбыстарды шығарудан 
көрінеді. 7–10 айға қатысты іс-әрекеттерді қалыптастыру 
жүзеге асырылады, яғни бала екі объектімен бір мезгілде, 
өзінен алшақ немесе бір-бірімен ара қатынаста өзара 
іс-қимыл жасауға үйретіледі. Сәбилер кезеңі аяқталған 
кезде (10–11 айдан 14 айға дейін) функционалдық әре-
кеттер пайда болады. Бұл іс-әрекеттер неғұрлым жетіл-
дірілген қозғалыстармен сипатталады: ашу, салу, нани-
зация. Бұл ретте, егер бұрын бала бір тәсілмен әрекет 

етсе, ол ересектер көрсеткен және осы әрекетті бір зат-
тарда жүргізген болса, енді ол барлық мүмкін объек-
тілерде әрекет жасауға тырысады. Жету актісі баланың 
отыруын ынталандырады. Баланың пәнге тартылуының 
арқасында, бірақ оны тек ересек адамның көмегімен ғана 
ала алады, ол заттарға байланысты қарым-қатынас жа-
сайды. Өмірдің екінші жарты жылдығынан бастап ересек-
терге көмек көрсету маңызды (іс-әрекетті ұйымдастыру, 
мақұлдау). Бұл ересектерге әсер етудің жаңа құралдары 
мен тәсілдерін қажет етеді [2, 101–104 бб.].

Дамудың ескі жағдайынан шығу баланың физикалық 
дербестігінің белгілі бір шектелуіне жауап реакциясы 
түрінде пайда болатын жағымсыз эмоциялардың пайда 
болуымен сүйемелденеді. Л. С. Выготский мұндай мі-
нез-құлыққа «гипобулиялық реакциялар» деген атау 
берді, яғни қарсылық реакциялары, онда әлі ерік пен аф-
фект дифференцияланбаған. Л. С. Выготский өмірінің 
бірінші жылының дағдарысын сипаттай отырып, оны ав-
тономды балалар тілінің пайда болуымен түсіндіреді. Ол 
баланың ортаға деген қарым-қатынасының өзгеруіне 
әкеледі, осылайша өмірге дамудың жаңа жағдайын туғы-
зады. «Баланың әлеуметтік кеңістігіне қатысты әңгіме 
физикалық тұрғыда жүру сияқты рөл атқарады». Бұл 
кезең баланың дербестікке ұмтылуымен және сонымен 
бірге үлкендерге толық тәуелді болуымен сипатталады, 
бұл бірінші жылғы дағдарыстың басты қайшылығын 
құрайды.

Қорыта келе, баланың осы даму сатысы басынан бастап 
психикалық дамудың өзара байланысты екі желісі бар: 
адам қызметінің ойларында бағдарлауды қалыптастыру 
және адам қызметінің тәсілдерінде бағдарлауды қалып-
тастыру. Бір линияны игеру екіншісін дамытуға мүмкіндік 
береді. Осылайша, бала кезінде баланы тәрбиелеудің 
негізгі міндеті баланың қоршаған ортаға барынша кең 
бағдарын кеңейту және дамыту болып табылады. Эмоцио-
налдық қарым-қатынас баланың сәби кезіндегі қызметінің 
негізгі түрі болып табылатындығын ескере отырып, ба-
лада қалыптасатын бірінші қажеттілікті — басқа адамға 
деген қажеттілікті қанағаттандыру өте маңызды. Баланың 
әлемге деген сенімі мен сезімін қалыптастыру үшін ере-
сектермен қарым-қатынас жасау керек, өйткені баланың 
ересек адамдармен дұрыс және жеткілікті қарым-қатынас 
жасағанда фонематикалық құрамы ана тілінің фонемати-
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калық құрамын қалыптастырады. Бұл ретте қарым-қа-
тынас эмоционалдық-оң сипатта болуы тиіс. Жоғарыда 
айтылғандарды ескере отырып, нәресте кезеңі ең қысқа 

мерзім ішінде барлық психикалық процестердің қарқынды 
қалыптасуының маңызды кезеңі болып табылады деген 
қорытынды жасауға болады [3, 150 б.].
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Жасөспірім балалардың дамуының сипаттамасы
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Жасөспірімдік кезеңде адамның жетілуі мен да-
муының белгілі кезеңдері болады және ол ба-

лалық кезең мен ересектік кезең арасында жатыр. Бірақ 
осы кезеңдердің хронологиялық шекаралары мен ақпа-
раттық сипаттары қандай? Балалық шақтан ересекке дей-
інгі кезең әдетте екі кезеңге бөлінеді: жасөспірім және 
жастық шақ (ерте және кеш). Алайда, осы жастардың ше-
каралары жиі әртүрлі түрде анықталады. Мысалы, ішкі 
психиатрияда 14 жастан 18 жасқа дейінгі жасөспірім деп 
аталады, ал психологияда 16–18 жастағы жас жігіттер 
жастар деп саналады. Жас терминологиясы ешқашан 
біржола анықталмаған. В. Дальдың түсіндірме сөздігінде 
«жас адам» термині «жас», «кішкентай», «15 жылдан 20 
жасқа дейінгі және одан да көп бала» және «жасөспірім» 
«бала кезіндегі бала», 14–15 жас аралығындағы «бала» 
деп анықталады. Л. Н. Толстой жасөспірімдер мен жастар 
арасындағы хронологиялық шекара 15 жаспен қарасты-
руда. Д. Достоевскийдің «Жасөспірім» романының қаһар-
маны 20 жасқа толды. Ескі орыс тілінде «бала» деген сөз 
балаға да, жасөспірімге де, жас жігітке де қатысты [1].

Барлық зерттеушілер жасөспірімнің өзі үшін де, ай-
наласындағы адамдар үшін де барлық жасөспірімнің 
қиын уақыт екенін түсінеді. Л. С. Выготский дамуды 
ішкі тұрғыдан анықтады, ішкі қақтығыстардың пайда 
болуы мен шешілуі арқылы бірдей емес, бір-біріне қа-
рама-қайшы келетін мақсатты процесс екендігін айтты. 
Сондықтан, ол қысқа уақыт кезеңі ішінде балада, басқа 
адамдарға қарағанда, өзгерістерге ұшыраған кезде өтпелі 
кезеңге немесе сын кезеңдерге назар аударады. Оның 
пікірінше, дағдарыс немесе сыни кезең — бұл сапалы оң 
өзгерістердің уақыты және адамның жаңа, жоғары сатыға 
өтуіне әкеледі [2].

А. Н. Леонтьев, Л. С. Выготскийге қарағанда, «сын 
кезең» мен «дағдарыс» ұғымдарын бөледі. Егер күрделі 
кезеңде ақыл-ой дамуының бір сатысынан екіншісіне 
ауысуы міндетті болса, онда сыртқы дағдарыстардан даму 
үдерісін барабар басқару мүмкін болмауы мүмкін. Бұл 

жаста «ересек сезімі» қалыптасады — ересек болу, оған 
жету және ересек болуға ұмтылу. Бірақ жастардың да-
муындағы басты міндет — жастардың тәжірибесі өте тез 
және дағдарыс жағдайында тұрған ересектер әлемінде өз 
орнын іздеп табады. Осы кезеңнің сыни сәтіне сәйкес, 
адамның нақты идеяларына сәйкес келмейтін нақты 
өмір талаптарымен соқтығысуы есептеледі. Жас адам 
біртіндеп бұл әлем тек бақыт пен рахат емес екенін, бала-
лардың сенімінің оптимизмінің бұзылуынан басталады [3].

Жасөспірім — қарым-қатынас шеңберін кеңейтудің 
соңғы жас кезеңі. Сондықтан адам арасындағы қарым-қа-
тынастың шыңы жасөспірімдерге тән. Жастар арасын-
дағы достық қарым-қатынастар әрдайым кейінгі өмірде 
сақталмайды, бірақ мұндай байланыстардың мүмкіндігі 
осы кезеңде қалыптасады. Байланыс саласының кеңеюі 
ғана емес, сондай-ақ, жеке-дара және оқшауланған өсу де 
пайда болады. Адамдармен, жігіттермен және қыздармен 
қарым-қатынас олардың ортасында өз орындарын табу 
қажеттілігін туындатады.

Өзін-өзі бағалау адамгершілік қоғамның пікіріне не-
месе бүкіл әлемге қарсылыққа негізделген. Тұрақтылық 
пен өзін-өзі бағалаудың ұтқырлығы бар. Сыртқы көріні-
стерді, қабілеттер мен дағдыларды бағалауға қатысты 
жоғары сезімталдық артық көнбеумен біріктіріледі. Өзіне 
деген адамдық қасиеттерді жиі кездестіруге болады. Не-
гіздеме өзгереді, өзін-өзі бағалау критерийлері — олар 
«сыртынан, ішінен» ауысады. Сыртқы параметрлердің 
маңыздылығы өте төмен. Ішкі өзіндік сенім мен бо-
лашаққа деген ұмтылыс өсіп келеді. Әлеуметтік және 
кәсіптік жетістікке шағымдар маңызды.

Cезім және тәуелсіздік үшін тілегі көрінетін ортақ 
«өтеу сезімін» жасайды. Жеке тұлғаның эмоционал-
ды-еріктік ахуалы реттеуді қалыптастыру үдерісіндегі не-
гізгі кезең. Тәжірибе тереңірек, тұрақты сезім пайда бо-
лады. Сонымен қатар шамалы ашуланшақтық, көңіл 
күйдің толқуы, албырт мінез және тұлғалық тұрақсыздық 
туғызатын тәжірибе де бар. Қандай қобалжушылықтың, 
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қасіреттің астында жасыру мүмкіндігі болады. Сезімдер 
адамның жалпы тұрақты идеологиялық көзқарасын біл-
діреді.

Сыртқы бақылаудан еркіндікке ұмтылуы өзін-өзі 
бақылаудың және саналы өзін-өзі оқытудың басталуымен 
біріктіріледі. Бұл зиянды әсерге осалдық пен сезімтал-
дықты арттырады. Басқа адамдарға деген қызығушылық 

және олардың арасындағы айырмашылықтар артып ке-
леді. Кәсіби мүдделерді қалыптастыру және өмірлік 
жоспарларды жасау қабілетін дамыту өте маңызды. Жеке 
тұлғаның мотивациялық саласын дамыту өмірдегі орнын 
айқындайды. Бұрынғы тәжірибеге негізделген ішкі пози-
цияны қалыптастыру, олардың мүмкіндіктері, қажеттілік-
тері мен ұмтылысын танытады [4].
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Стрестік факторлар және педагогикалық қызмет
Қалдыбекова Альбина Темірбекқызы, студент

Ғылыми жетекшісі: Ұ. Т. Зинаханова, педагогика ғылымдарының магистрі
«Болашақ» университеті (Қызылорда қаласы, Қазақстан)

Стрестік факторлардың педагогикалық қызметке тәу-
елділігін қалай ескеруге және бағалауға болады? 

Мақала нақты мәселеге арналған — педагогикалық қы-
змет жағдайында стрессті еңсеру, оқытушылық қыз-
меттегі нақты стрестік факторларды атап, стрестік фак-
торлардың әртүрлі топтарда жүзеге асуы, қалай өзін-өзі 
реттеу, стресстік жағдайларда стресстік теріс салдарын 
еңсеру және эмоциялық жай-күйін тұрақтандыру үшін 
өзін-өзі жұмыс пен тәсілдерін сипаттайды.

Бұл қызмет заттай стресс зерттеу салдарынан әле-
уметтік стереотиптерді бұзу үшін, өйткені, оның өсіп 
стресті сипаттағы енді жаңа даму стратегиясы жас 
ұрпақты тәрбиелеу үшін әлеуметтік тапсырыс ар-
найы маңыздылығы болып, бәсекелестікті арттыру, 
т. б. қоғамның стратификация нығайтады, және осы 
жағдайды толық есепке алу маңызды. Өйткені ол ең ал-
дымен, ыңғайлы білім беру ортасын ұйымдастыруға жа-
уапты мұғалім оқушыларды үйренуге қолайлы жағдай 
тудырады. Кәсіптік медицина институтының мәліметіне 
сүйенсек, мұғалімдердің 60%-ы кәсіби қызметімен бай-
ланысты невроздарға бейім [1].

Стресс факторлары шартты түрде бірнеше топқа бірік-
тірілуі мүмкін. Жұмыс жағдайларына байланысты стресс 
факторлары:

– тұтастай жұмыс жүктемесі;
– түрлі қаржылық қиындықтар;
– жұмыс жүктемесі және бос уақыт болмауы;
– жылдам жұмыс істеуді жаңа тәсілмен ауыстыру;
– сапалы жұмысқа ынталандырудың жоқтығы;
– төтенше жауапкершіліктен бөлек шамадан тыс қы-

змет.

Бұл топтың барлық факторлары оқытуда қатысады. 
Жоспарлау қызметшілердің, басқарушылар мен бағы-
ныштылардың жұмыс уақытын оңтайландыру жолдарын 
дамыту, мұғалімнің кәсіби қызметін ынталандыру жүй-
есінде осы топтың стресстері әсерін азайтады.

Қызметкердің жеке қасиеттеріне байланысты стресс 
факторлары:

– басқарудан қорқу;
– еңбек нәтижесі үшін үлкен жауапкершілікті сезіну;
– әріптестермен және әкімшілігімен қарым-қаты-

наста қателер;
– сипаттың басым сипаты ретінде қозғыштық;
– командадағы оқшауланған ұстаным;
– технологиялардың кәсіби білімі болмауы;
– өзін-өзі ұйымдастырудың нашар болуына байла-

нысты уақыт болмауы [2].
Стресс шиеленіс емес, сонымен қатар дененің реттеу 

жүйелерінің артықшылығы. Бұл, ең алдымен, өзіне және 
жағдайда бақылауды азайту. Стрессті жағдайда адамның 
психикалық-физиологиялық өзін-өзі реттейтін дағдылары 
маңызды рөл атқарады. Бұл органның резервтік мүмкін-
діктерін басқару үшін оңтайлы жағдайға қол жеткізуге 
мүмкіндік береді.

Ситуациялық өзін-өзі реттеудің келесі әдістері бар: 
тыныс алу жаттығулары тыныштандырады (тыныс алу, 
тыныс алу). Төмендегі тыныс алу жаттығуларын қолда-
нуға болады: терең тыныс алу, ауа ағынын төменгі ішке 
бағыттау, бірнеше секундқа демін ұстап, содан кейін 
ауаны ауыспалы ағын арқылы баяу босатыңыз. Жұмысты 
3–5 рет қайталаңыз. Осылайша, дене мен мидың кернеуі 
жойылып, теңдестірілген жағдай туады.
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Мектептік білім берудің педагогикалық үдерісін 
ыңғайлы әрі қолайлы етуге мүмкіндік беретін ортақ не-
гіздер айқын. Бұлар: әрбір қатысушының мектептің 
жайлы білім беру ортасын қалыптастыруға, білім беру 
процесіне қатысушылардың өзара қарым-қатынастарын 
ізгілендіруге мақсатты кәсіби әсер етуі; балаларды оқыту 
мен дамытудың өзекті мәселелерін шешуге бағытталған 
мақсатты көмек, сондай-ақ мектептегі жағдайларды әле-
уметтендіру (өзін-өзі және жеке тұлғааралық проблема-
ларды, әлеуметтік-эмоционалдық проблемаларды шешу, 

білім беру және кәсіптік бағытты таңдау проблемалары 
және т. б.) оқу үрдісінде балаларды дамытудың өткір, де-
структивті проблемаларын белсенді түрде алдын-алу; 
стресстегі жұмыстың барабар әдістерін және технологи-
яларын тиімді пайдалану; мұғалімдердің, психологтардың, 
менеджерлердің, ата-аналардың, сондай-ақ балалардың 
өздерінің психологиялық-педагогикалық құзыреттілігінің 
деңгейін жоғарылату, соның ішінде стресстік жағдайында 
жеке және топтық жұмыстың технологияларын игеру  
[3, 362 б.].
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Болашақ педагогтардың шығармашылық қабілеттерін арттыру негізі
Қасымбекова Маржан Дүйсенбекқызы, әлеуметтік ғылымдар магистрі, оқытушы;

Әбілқасым Айым Есенғазықызы, студент
«Болашақ» университеті (Қызылорда қаласы, Қазақстан)

Қазіргі қоғамда шығармашылық белсенділік және қа-
білет деңгейіне, кәсіби іс-әрекет барысында туын-

даған әр түрлі міндеттерді шешуге бағытталған өзіндік 
біліміне, тұлғаның қабілеттеріне талаптар күшейтілуде. 
Болашақ педагогтардың индивидуалдық кәсіби қалып-
тасуы және оның рухани, шығармашылық мүмкіндіктері 
мен қабілет мәселесі қазіргі уақытта өзекті екені бел-
гілі. Педагог шығармашылығының индивидуалды стилі — 
бұл тұлғаның өзіндік индивидуалдылығы мен бүкіл тір-
шілік әрекеті жағдайларымен үйлесімде даму жүйесі, 
өмір іс-әрекетінде тұлғаның өзін өзі жүзеге асыру құрал-
дарының жүйесі, белсенді шығармашылықтың нәтижесі. 
Осылайша педагогтың өзіндік стилінің болуы — бұл бірін-
шіден міндеттелген кәсіби іс-әрекет құрылымына обьек-
тивті тұрғыдан бейімделуі, екінші жағынан өзіндік инди-
видуалдылығын барынша ашу мүмкіндігі.

Қазіргі кезде заман ағымына сай, білім беру саласында 
көптеген өзгерістер болып жатқаны анық. Сонымен қатар 
болашақ педагог тұлғасына қойылатын талаптар да кү-
шейтілуде. Мұғалімнің педагогикалық шеберлігі ол білім 
алушылардың дамуына, жетілуіне, рухани-адамгершілік 
тұрғыдан кемелденуіне қолайлы жағдайлар жасау, бала-
лардың ерекшелігін есепке ала отырып білім беру мен 
тәрбиелеу дағдыларына тікелей байланысты болып ке-
леді. Шебер педагог, өзінің алдына көптеген міндеттер 
қоя отырып, ең алдымен өз шығармашылығын зама-
науи білім беру кеңістігіне бейімдей бастайды. Педагог 
тек оқу пәніне қатысты акдемиялық білімдерді тасымал-
даушы ғана емес, ол алдымен, әлем, дүние тылсым сы-
рларын, экономикалық, қоғамдағы өзгерістерді, адам 

мінез-құлықтарын, кәсіби іс-әрекеттерін, өнердің, мә-
дениеттің қуат әсерін білетін жан болуы қажет. Мұғалім 
алдымен өзінің сабағында осы аталған үштікті бірден 
ала жүру үшін, өзініңң кәсіби тұрғыдан белсенді шығар-
машылық іс-әрекет жасауы тиіс.

Қазақ даласының ұлы ойшылы Абай Құнанбаев, 
адамның «толық», «кемел» болып қалыптасуы өзін-өзі 
жетілдіруіне байланысты екенін айтады. «Толық», 
«кемел» деген сөзінің астарында терең ұғым жатқаны 
анық. «Толық адам» деп өзінің жетінші қара сөзінде 
адамның мінезі, екі түрлі болып туатындығын, бірі тек 
тән үшін өмір сүрсе, екіншісі жанның құмарын қанағат-
тандыру үшін өмір сүреді екен, бұл екеуіде адам баласына 
қажет деп санайды Абай [1].

Абай өз шығармаларында жетілудің жолдарын, 
олардың түрлі белестерін көрсетеді. Әрбір адам осы 
жетілудің жолдарынан өте отырып, өзінің қай деңгейде 
тұрғанын және өмірінің келесі белесін анықтай алады. 
Мәні терең ашылып, келешегі айқындалғанда ғана адам 
өмірі маңызды болмақ. Абай ілімі осылай әркімнің өмірінің 
мәнін ашып, оның келешектің жарқын жолына шығуына 
мүмкіндік береді.

Әлемге әйгілі психолог-ғалым Л. С. Выготский өзінің 
зерттеулерінде тұлғаның шығармашылық белсенділігін 
айта келе, оның ойынша заттық әлем, қоғамдағы қа-
рым-қатынас және тағы да физиологогиялық, психологи-
ялық сыртқы факторлар — адамның ішкі белсенділігінің 
қайнар көздері болып табылады. Сонымен қатар бала 
өзімен-өзі қайсібір мәдениет құралдарды және ғылыми 
түсініктерді ашып, меңгере алмайды. Сондықтан бала 
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психикасының дамуы ересек адамдармен өзара әрекеттесу 
негізінде ғана пайда болады деген ой-пікірлер айтты [2].

В. А. Кан-Калик мұғалімнің шығармашылық әрекетінің 
логикалық-педагогикалық аспектісін және субьективті-э-
моционалды жағдайларымен қатар, ситуативті міндет-
терді шешуде көрінетін коммуникативті іскерліктерді 
нақтылайды. Бұндай іскерліктердің алдыңғы қатарына 
өзінің психикалық және эмоционалды жағдайын басқару, 
әр түрлі тәсілдерді қолдана отырып назарды өзіңе қарата 
білу жатады. Шығармашылық адамды жеке бастық іскер 
сапалар, яғни оның креативтілігін сипаттайтын сапалар 
көрсетеді [3].

Философиялық, психологиялық, педагогикалық әде-
биеттерді талдау барысында, «шығармашылық» бұл өте 
кең және ауқымды ұғым, және ғылыми білімдердің тек бір 
саласын қамтымайтындығы анықтады. Шығармашылық 

мәселесі бұл бірнеше ғылым түрлерінің түйіскен жер-
лерінде, олардың қисынында орналасқан. Философтар 
шығармашылықты зерттей келе бұл «… жаңашыл, өзіндік 
ерекшелікке ие, өзгеше, қоғамдық-тарихи уникалды құ-
былыстың өмірге келуі» деп анықтады.

Балалармен жұмыс жасау барысында ең маңыздысы, 
бұл тек педагог тарапынан шығармашылықты тудырту 
емес, сонымен қатар оқушылардың шығармашылық іс-
әрекет жасауына итермелеу болып табылады.

Оқушының шығармашылық іс-әрекетіне жағдай 
туғызу — оқушыны ойлай білуге үйрету екені сөзсіз. 
Мектеп табалдырығын жаңа аттаған бүлдіршіннен 
шығармашылық қабілетті талап етпес бұрын, оны соған 
үйреткен жөн. Ал мұндай іс-әрекетке итермелеу үшін, пе-
дагог тұлғасының белсенді шығармашылығы мол болуы 
тиіс [4].

Әдебиет:

1. Абай. Энциклопедия. — Алматы: Атамұра, 2010.
2. Выготский Л. С. Психология искусства. — Москва: Искусство, 1986. — 574 с.
3. Кан-Калик В.А., Никандаров Н. Д. Педагогическое творчество. — М.: Педагогика, 1990. — 250 с.
4. Бегалиева С. Б. Педагогика және психология. — Алматы, 2016. — 20 б.

Мектепке дейінгі балалар мен ата-аналардың әлеуметтік және 
психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін арттыру жолдары
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Баланың жеке басының қалыптасуы мен дамуы, оның 
жеке қасиеттері мен әлеуметтік құзыреттілігі болып 

есептеледі және отбасы маңызды рөл атқарады. Жұ-
мыспен қамту мақсатында ата-аналар интернет-ресур-
старда баланы тәрбиелеу туралы ақпаратты жиі іздейді. 
Өкінішке орай, бұл ақпарат үнемі сындарлы емес. Бү-
гінгі күні ата-аналармен жұмыс істеудің дәстүрлі фор-
малары, мысалы педагогикалық білім, өз ұстанымдарын 
жоғалтып, шығармашылық ойлауды қажет етеді. Ата-а-
налардың педагогикалық құзыреттілігінің феноменоло-
гиясын және оны қазіргі заманғы жағдайларда қалыпта-
стыру құралдарын нақты түсіну жоқ.

Мектеп жасына дейінгі балалардың әлеуметтік құзы-
реттілігін қалыптастыруда ата-аналардың педагогика-
лық-психологиялық құзыреттілігін жақсарту үшін ата-а-
налар мен мұғалімдердің өзара әрекеттесуінің жаңа 
формаларын табу керек. Осылайша, біздің ойымызша, 
қазіргі ата-ана мектепке дейінгі жастағы балаларды тәр-
биелеу мәселелерінде психологиялық-педагогикалық 
қолдау ақпараттары қажет.

Осы мақсатта біз ата-аналардың балаларды дамыту 
мен тәрбиелеудегі психологиялық-педагогикалық құ-

зыреттілігін жетілдіруге бағытталған мектепке дейінгі 
және мектеп жасындағы балаларды дамыту бойынша 
тақырыптық психологиялық оқу құралдарын жария-
лауды қамтитын «Ана кітаптары» жобасын жасаған. Бұл 
кітаптың мазмұнында — дамудың жас ерекшеліктері мен 
заманауи әлеуметтік-мәдени орталардың ерекшеліктерін 
ескере отырып, баланы тәрбиелеу және дамыту туралы 
ата-аналарға ұсынымдар жеткізген [1, 55 б.].

Біздің жобамыздың бірінші кезеңі сауалнамалар 
арқылы ата-аналардың өтініштерін зерттеу болды.

2-кезең — ата-аналардың қажеттіліктерін ескере 
отырып, балаларды дамыту және тәрбиелеу бойынша 
тақырыптық оқу құралдарын әзірлеу. (аналарға арналған 
кітаптар шығару).

3 кезең — ата-ана дәрісханаларын ұйымдастыру және 
өткізу, дөңгелек үстелдер, ата-аналар үшін оқыту семи-
нарлары.

Ата-аналар лекциясы ата-аналармен таныстыру жұ-
мыстарының түрі ретінде жүзеге асырылады. Дәрістің 
шеңберінде ата-аналар балаларды арнайы педагогтар 
мен психологтардан тәрбиелеудің әр түрлі аспектілері ту-
ралы ақпарат алады. Дәрістің пәндері: «Мектепке дей-
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інгі жастағы когнитивті процестерді дамыту»; «Жас ерек-
шеліктері»; «Баланың дамуындағы ойын рөлі» және 
т. б. [2, 45 б.].

Дөңгелек үстел аясында ата-аналар балаларды тәрби-
елеу және дамыту туралы өз көзқарасын білдіруі, ата-а-
налардың пікірін біліп, мамандардың ескертулерін тыңдай 
алады. Дөңгелек үстелдер ата-аналарға білім берудің 
жеке тұжырымдамасын түсінуге, эмоционалдық қолдау 
алуға және кейбір білім беру проблемаларын шешуге 
көмектеседі. «Жарнама және бала» дөңгелек үстелінің 
тақырыбы; «Баламен дүкенге барыңыз»; «Қашан және 
қай мамандарға барады».

Тәжірибелік сабақтарды оқыту ата-аналарға ойын 
арқылы өз балаларымен қарым-қатынас жасауды үйрету 
болып табылады. Сабақтар онлайн режимінде өткізіледі. 
Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары: «Біз бірге ой-
наймыз»; «Үйде балаларға арналған қызықты экспери-
менттер мен эксперименттер»; «Біз көшеде ойнаймыз»; 
«Баланы қалай сапарға шығаруға болады» және т. б.

Кітаптар түрінде тақырыптық ұсынымдар әзірленді: 
«Хаттармен ойындар»; «Memory Development Games»; 
«Ойлау ойыны» және т. б.

Мектепке дейінгі жастағы балалардың ата-аналарымен 
сабақтан тыс жұмыс орталығының мамандарының жұмы-
сының барлық жоғарыда көрсетілген формалары сізге:

– ата-анасының позициясын тәрбиелеу және өз-
дерінің педагогикалық ұстанымдары туралы хабардар ету 
арқылы нығайту;

– ата-аналардың жас ерекшеліктері мен мүмкіндік-
тері, баланың даму перспективалары туралы білімдерін 
пайдалану дағдыларын дамыту;

– балаларды дамыту және тәрбиелеу мәселелерінде 
ата-аналардың құзыреттілігін қалыптастыру және кө-
теру [3, 25 б.].

Қорыта келе, «Ана кітаптары» жобасын іске асыру 
ата-аналардың психологиялық-педагогикалық құзы-
реттілігін жақсартуға ықпал етеді, ата-аналардың қа-
рым-қатынасына қолдау көрсету және оларға баламен 
ата-аналық қарым-қатынастың стереотиптерін түсіну, 
сындарлы жолын таңдау мүмкіндігін кеңейту. Өз кезегінде 
құзыретті ата-ана отбасында мектепке дейінгі жастағы 
әлеуметтендірудің негізгі институты, мектеп жасына дей-
інгі баланың әлеуметтік құзыреттілігін тиімді түрде қа-
лыптастыра алады.
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Ш. Сатиеваның еңбегінде көрсетілгендей: «Балалық 
шақты зерттеу тарихы өте күрделі. Себебі, бұл салада 
бақылау, тәжірибе өткізу, тексеру мүмкін емес. Этно-
графтардың мәлімдеуі бойынша, археологиялық қазба 
байлықтарында балалар ойыншықтары, балаларға байла-
нысты мәліметтер аз кездеседі. Теория экспериментальды 
фактілерге әсерін тигізеді. Балалық шақ туралы тарихи 
теориялық сұрақтарды П. П. Белинский, Л. С. Выгот-
ский, Д. Б. Эльконин еңбектерінен кездестіруге болады. 
Л. С. Выготский бойынша, бала психикасының дамуы та-
биғаттың, ағзаның пісіп жетілу заңдылығына бағынбайды. 
Таптық қоғамда балалық шақтың дамуы топтық сипатқа 
ие. Сондықтан ол мәңгілік балалық жоқ тарихи ғана бо-
лады дейді» [1, 6 б.].

Ерте балалық кезең бір жастан үш жасқа дейінгі кезеңді 
қамтиды. Екінші бір аты мектеп жасына дейінгі кезең. Ке-
зеңнің басталуы бір жастағы дағдарыстан басталады. 
Ерте кезеңнің дамуының негізгі ерекшелігінің мақсаты — 

баланың анасынан психологиялық бөлектенуі. Бала бұл 
кезеңде кеңістікте еркін қозғала алады. Сөзді меңгер-
гендіктен, бала өзінің қажеттіліктерін қанағаттандыра 
алады. Баланың заттарды меңгеруі ойын мінездемесіне 
ие. Д. Б. Элькониннің айтуынша, бір жастың соңында ба-
ланың әлеуметтік жағдаяттарға ересек адамдармен бірігуі 
ішкі себептерге байланысты болады. Мектеп жасына дей-
інгі балалардың негізгі ерекшелігі — заттық — манипули-
яциялық әрекеттер. Оның дамуына заттармен жасалатын 
әртүрлі кубиктер, пирамидкалар т.б ойыншықтар әсерін 
тигізеді. Ерте балалық кезеңдегі балалардың жалпы да-
муына тән — жүйелі, ақырын өсу [1, 93 б.].

Бала бір жастан бастап дүниені танып білуде белсен-
ділік танытады. Бала бір жастан екі жас аралығында бір 
әрекетті орындау үшін әр түрлі нұсқауларды пайдаланады, 
ал бір жарым жастан екі жас аралығында балада инсайт, 
аяқ асты шешім табуда жол табады. Балада екі жаста 
қабылдау өзгереді. Бала затпен әрекет ету барысында 



«Молодой учёный»  .  № 18.1 (256.1)   .  Май 2019  г.12

жағдаяттарды шешуді табандылықты танытады. Қабылда-
удың дамуына байланысты балада ойлау үрдісі қалыптаса 
бастайды. Д. Б. Элькониннің қарастыруынша, бұл үрдісті 
бала былайша қарастырады: зат физикалық мінездемеге 
ие. Балаға бұл мінездеме белгілі, алайда заттың қоғамдық 
қызметі балаға белгісіз, ол тек қана ересек адамға белгілі. 
Балада заттармен манипуляция жасауға деген қажеттілік 
пайда болады. Алайда, заттармен қарым-қатынас жасау 
ересек адамдармен бірлескен іс-әрекеттер арқасында жү-
зеге асады. Ересек адамның нұсқауымен заттық әрекеттер 
баланы қарым-қатынас жағдаятына қояды. Бала ересек 
адамға әртүрлі өтініш, тілек айтып, ересек адамның 
нұсқауымен заттық тапсырманың шешімін табады. Тіпті, 
кей жағдайда бала интеллектуалды тапсырманы да шеше 
алады. Бұл жағдайлар баланың қарым — қатынас ай-
мағының дамуына және тілдің дамуына әсерін тигізеді. 
Л. С. Выготскийдің айтуынша, ерте балалық кезеңнің не-
гізгі ерекшелігі — қабылдаудың дамуына. Қабылдау нәре-
стелік кезеңде қалыптасқан түйсік негізінде дамиды [1, 96 
б.]. Бала нәресте кезеңнен бастап әрбір көрген заттарына 
мән беріп, өз түйсігімен қабылдайды. Бала санасындағы 
сан сұрақтар туындап, айналасынан жауап іздеуге талпы-
нады.

Балалар психологиясы — жас баланың өз мүмкінді-
гіне қарай жақсы білім алуына жасалынатын баспалдақ. 
Сондықтан ғылыми принципке сүйенсек, оқулыққа деген 
оқушының қызығушылығын арттыру қажет-ақ. Мұнда 
терең білім алуға ұмтылдыру, жалықтырып алмау қағи-
даларын сақтаудың маңызды екендігі ашылады. Оқушыға 

білім беруде мынадай негізгі оқыту қағидаларын ескеру 
қажет: ғылыми, көрнекілік, бірізділік, жас шамаға лай-
ықтылық, беріктілік, нақтылық.

Құлекеұлы Шал ақынның ой пайымдаулары даму пси-
хологиясымен астарласып жатқанын мына толғауында 
анық көрсеткен:

Он бесте тартып міндім аттың жалын,
Сол кезде айтқан сөзім от пен жалын.
Құрдым мен он сегізінде жігіт салтын,
Байқамай еш нәрсенің алды — артын.
Жиырмаға келген соң,
Жын қуалап ақтадым.
Жиырма беске келген соң,
Жақсыларды жақтадым [2, 22 б.].
Бұл мақаламды, Абай атамыздың жетінші қара сөзімен 

қорытындылағым келеді [2, 431 б.]: «Жас бала анадан 
туғанда екі түрлі мінезбен туады: біреуі — ішсем, жесем, 
ұйықтасам деп тұрады. Бұлар — тәннің құмары, бұлар бол-
маса, тән жанға қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, 
қуат таппайды. Біреуі — білсем екен демеклік. Не көрсе 
соған талпынып, жалтыр — жұлтыр еткен болса, оған 
қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына, 
бетіне басып қарап, сырнай — керней болса, даусына 
ұмтылып, онан ержетінкірегендерге ит үрсе де, мал шу-
ласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да тұра жүгіріп, »ол 
немене?«, »бұл немене?« деп, »ол неге үйтеді?« деп, »бұл 
неге бүйтеді?« деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін 
сұрап тыныштық көрмейді. Мұның бәрі — жан құмары, 
білсем екен, үйренсем екен деген».
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Сөздіктерді пайдалануда бастауыш сынып оқушыларының 
сөйлеу әрекетін дамыту мүмкіндіктері

Омарова Гульнара Жолдасовна, докторант
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (Алматы қаласы, Қазақстан)

Қaзaқ тiлi сaбaқтaрындa лексикогрaфиялық дерек-
көздердi пaйдaлaну оқушылaрғa тiл турaлы өз бiлiм-

дерiн толықтыруғa, қaрым-қaтынaстa лексикaлық қиын-
дықтaрды еңсеруге мүмкiндiк бередi. Cөздiктермен жұмыс 
оқушылaрдың сөздiк қорынa келiп қосылғaн ұғымдaрғa 
қозғaу сaлып, олaрды үнемi жaңғыртып, толықтырып оты-
рaды. Ендеше оқушылaрды бaстaуыш мектептен бaстaп 
сөздiктi пaйдaлaнa бiлуге үйрету — кезек күттiрмес мәсе-
лелердiң бiрi.

Бастауыш сынып оқушысының сөйлеу әрекетінің бел-
сенділігі оның сөз байлығына тікелей қатысты. Әдісте-

меші-ғалым С. Рахметова оқушылардың сөздік қорын да-
мытудың төмендегідей бағыттарын көрсетіп берді:

а) жаңа сөздер үйрету және осы үйренген сөздерінің, 
сондай-ақ балалардың бұрыннан сөздік қорында бар сөз-
дердің мағыналарын үйрету;

ә) көркем мәтіндегі бейнелі құралдарды үйрету;
б) синонимдермен, омонимдермен жұмыс;
в) антонимдермен жұмыс;
г) көп мағыналы сөздермен жұмыс;
д) қанатты, нақыл сөздермен жұмыс;
е) мақал-мәтел, жаңылтпаштарды үйрету;
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ж) оқушылардың үйренген сөздерін қолдану белсен-
ділігін арттыру [1, 25 б.].

Ғалым көрсеткен бағыттар бойынша жүргізілетін жұ-
мыстарда лингвистикалық сөздіктер басты құрал болып 
табылады.

Т. Әбдікәрімованың «Бастауыш класта текст арқылы 
тіл дамыту» диссертациялық еңбегінде оқушылардың 
сөздік қорын байыту текстегі түсініксіз сөздерді түсін-
діру арқылы жүргізілетіндігін қарастырды. «Әр текст 
оқушыны оның сан алуан саласымен ғана таныстырып, 
білім беріп қоймайды. Сонымен байланысты сөздермен де 
таныстырады. Ол сөздердің біразы оқушыға таныс емес. 
Сөздерді оқушының сөздік қорына қосу, сөз байлығына 
айналдыру — жұмыстың негізгі міндеттерінің бірі», — 
деп атай отырып, оқушыларда бірінші сыныптан бастап 
сөздік жұмысын жүргізу керектігін, сонда олар жоғары 
сыныпқа барғанда өздерінің сөз байлығын молайтуға са-
налы қарай алатынын, сонымен қатар мектепте сөздік 
жұмысын жүргізу өте жақсы қалыптасса, ол адам кейінгі 
жоғары сыныптарда да сөздік жұмысын өздігінен жүргізе 
алатындығын, бұл оқушының сөз байлығын толықтырып, 
санасын қалыптастыратыны туралы ой қозғайды [2].

Бастауыш сынып мұғалімі сөздік жұмысын жүргіз-
генде бұл сөздердің активті не пассивті сөздікке енетін-
дігін есепке алуы қажет.

Оқушылардың көптеген сөздердің мағыналарын, 
жұмсалу аясын жақсы түсініп, сөйлеген сөзінде, жазған 
жазуында еркін пайдалануын актив қор дейміз. Ал бірқа-
тарымыз сөздерді пайдаланып тұрғанда мағынасын түсі-
неміз, бірақ ол сөздерді еркін пайдаланбаймыз, өйткені 
оларды жақсы білмейміз. Сондай еміс-еміс естілетін, жа-
дыңа әбден ұяламаған, бірақ өзің шала білетін сөздерді 
пассив сөздік қор деп атаймыз [3, 98 б.].

Демек пассив сөздік қор қатысым әрекетінде сөздерді 
түсіну негізінде пайда болса, актив сөздік қор сол жи-
нақталған сөздер көмегімен ойыңды, сезіміңді жеткізу 
негізінде құралған сөздер жиынтығы. Баланың белсенді 
сөздік қоры оның күнбе-күн пайдаланып жүрген сөздер 

есебінен құралады. Ал белсенді емес сөздік қорын бел-
сенді қордың қоймасы деуге болады. Алайда, оқушының 
сөздігін үнемі толықтырып отырумен бірге, ол сөздік 
қордың оқушылардың сөйлеуінде атқаратын қызметіне де 
көңіл бөлу керек.

Сөздіктермен жұмыс тек оқулықтағы жаттығуларда 
берілген мағынасы түсініксіз сөздер мен ұғымдарды түсін-
дірумен ғана бітпейді, сонымен қатар ол жаңа ұғымдар 
жасау, заттың жаңа қасиетін табу, жаңа көріністерді бай-
қату сияқты жұмыстармен тығыз байланысты. Мұндай 
жұмыстар оқушылардың ойын, тілін байытады, эстети-
калық талғамын арттырады.

Мұндағы мұғалімнің мақсаты — оқушылардың сөздік-
терден сөздің мағынасын біліп қана қоюға емес, сол сөз-
дердің сөйлемдегі орын тәртібін меңгерту бағытында 
жұмыс жүргізу, сөйлеу әрекетінде белсенді пайдалануына 
жағдай жасау керек.

Әдіскер-ғалым С. Рахметова: «Сөздік жұмысы сөйлем 
құрау үшін де, байланыстырып сөйлеу үшін де негіз бо-
лады, ал әңгіме айтуға дайындық жасау сөз бен сөйлемсіз 
іске асуы мүмкін емес», — деп көрсетеді [1, 25 б.].

Сондықтaн дa қaзaқ тiлi сaбaқтaрындa сөздіктермен 
жұмыс бaлaның сөздiк қорының көлемiн ұлғaйтуды ғaнa 
емес, бaлaның ұғынуынa қиындық келтiретiн сөздi сөйлеу 
әрекетiнде белсендi пaйдaлaнуынa бaғыттaлып жүр-
гiзiлгенi дұрыс. Сөздіктерден aлғaн бiлiмдерi iс жүзiнде 
оқушылaрдың өзiндiк жұмыстaрындa және қaрым-қaтынa-
сындa пaйдaлaнылaды. Сөздiктердi пaйдaлaнa отырып, 
сөздiң бiрнеше мaғынaсы болaтындығын, бiр мaғынaны бiр-
неше сөз aрқылы беруге болaтындығын сөздердiң қaрaмa-
қaрсы мaғынaлы болып келетiндiгiн т. с. с. бaйқaтылып, 
ондa қaлыптaсқaн бiлiктер мен дaғдылaрын, лексикa ғылы-
мының теориялық зaңдылықтaрынa сaй күнделiктi қaрым-
қaтынaс кезiнде қолдaну нәтижесiнде жүзеге aсырылaды. 
Сонымен лингвистикалық сөздіктермен жұмыс бaлaның 
сөздік қорының молaйып, оның сөйлеу мәдениетiнiң, оқу 
бiлiктерi мен дaғдылaрының қaлыптaсуынa және оны күн-
делiктi сөйлеу әрекетiнде қолдaнулaрынa ықпaл етедi.
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Педагогикалық қызметтің психологиясы және оның жолдары
Сералы Бақтыгүл Мейрамбекқызы, студент
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Балаларды тәрбиелеудің жетістіктері көптеген фактор-
лармен айқындалады. Кәсіби мұғалім — бұл өз уақытының 

көп бөлігін балаларды тәрбиелеуге жұмсайтын жалғыз адам. 
Болашақ педагогтің тұлғасы ең маңызды талаптарға бағынады.
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Мұғалімнің негізгі және тұрақты талаптары — бала-
ларға деген сүйіспеншілігі, педагогикалық түйсігі, педа-
гогикалық іс-әрекеттері, балаларға тәлім-тәрбие сала-
сындағы арнайы білімнің кең тарауы, жалпы мәдениет пен 
моральдің жоғары деңгейі, балаларды оқыту мен тәрби-
елеудің түрлі әдістерін кәсіби меңгеруі. Барлық осы қа-
сиеттер туа бітті қалыптаспайды. Бұл қасиеттер жүйелі 
және тұрақты мұғалімнің ізденісінің нәтижесінде қалып-
тасады [1, 25 б.].

Бірақ мұғалімдерге қатысты тұрақты талаптар — бұл 
білімділігі, кәсіби шеберлігі, ұқыптылығы, балаларға 
жақсы тәлім-тәрбие беруі және т. б. бұл қасиеттер маңызды 
болып есептеледі.

Олардың ішіндегі бастысы мыналарды қамтиды:
– басқа адамның ішкі жан дүниесінің жағдайын дұрыс 

бағалай білу, ризашылық білдіру, мейірімділік көрсету 
(эмпатияға қабілетті болу);

– балаларға білікті ұстаз ретінде, жақсы адам ретінде 
үлгілі болу;

– балаға мейірімділік сезімді күшейту, адамдарға жақ-
сылық жасау, жоғары адамгершілік мақсаттарға қол жет-
кізу;

– тәрбиелілік ықпалдарды баланың жеке сипаттама-
ларына бейімдеу;

– тұлғаның сенімін қалыптастыру, өзін-өзі жетілдіру, 
ынталандыру;

– әр баламен қарым-қатынастың дұрыс стилін таба 
білу, онымен өзара тіл табыса білу;

– тәрбиеленген тұлғаның құрметіне ие болу, оның та-
рапынан бейресми тануды пайдалану, балалардың ара-
сында беделге ие болуы [3, 47 б.].

Педагогке тән қасиеттерінің арасында адамға та-
биғаттан берілген нәрселер де көп. Сондай-ақ, арнайы 
қабілеттердің арасында ерекше қабілеттілік бар, бұл пе-
дагогикалық қарым-қатынас жасау мүмкіндігі. Бай-
ланыс — ең күрделі аспектілердің бірі, себебі ол педагоги-
калық жұмыста ең бастысы болып табылады: мұғалімнің 
тұлғаға, яғни тәрбиеленушіге әсер етуі. Бұл дағды әдетте 
мұғалімнің коммуникативті қабілеттерімен айқындалады.

Коммуникативтік қабілеттердің топтарын қара-
стырсақ: адамның адамға деген танымы, адамның адам 
ретінде жалпы бағалануы, жеке тұлғаның жеке қасиет-
терінің, себептерін және ниетін бағалау; сыртқы бақыла-
натын мінез-құлықтың адамның ішкі әлемімен қарым-қа-
тынасын бағалау.

Олардың қабілеттерін бағалау; адамның мінезін 
және басқа да жеке қасиеттерін бағалау; адамның сы-

рттан қалай қабылдайтынын және оның айналасындағы 
адамдарға қалай қарайтынын бағалау.

Байланыс жағдайын дұрыс бағалау қабілеті — 
жағдайды бақылауға, оның ақпараттылық қасиеттерін 
таңдауға және назар аударуға қабілеті, әлеуметтік-психо-
логиялық мәнін дұрыс қабылдауы және бағалауы.

Педагогикалық терминдер қызықты, бірақ педаго-
гикалық коммуникацияның ауызша емес формалары аз 
зерттелген. Осыған байланысты қарым-қатынас дағ-
дылары: бөтен адамдармен байланыс жасау мүмкіндігі; 
пайда болған қақтығыстар мен түсінбеушіліктердің туын-
дауын болдырмауға және уақытылы шешуге қабілеті; 
басқа тұлғаны дұрыс түсінуі және қабылдауы үшін өзін 
ұстай білу қабілеті; басқа тұлғаны өз мүдделері мен сезім-
дерін білдіруіне мүмкіндік беру үшін өзін ұстай білу қа-
білеті; Өзіңіз үшін коммуникациядан барынша пайда алу 
мүмкіндігі. Мұғалімнің коммуникативті қабілеттерін да-
мытуға болатынын атап өту керек.

Дарынды, шығармашылық тұлға әрдайым жеке тұлға 
болып табылады. Мұғалімде жеке тұлғаны қалыптастыру 
баланың шығармашылық тұлғасын тәрбиелеуге ықпал 
етеді. Педагогикалық қызметтің жеке стилінің негізгі 
ерекшеліктерін қарастырсақ. Ол өзін былай көрсетеді:

– темперамент (реакцияның уақыты мен жылдам-
дығы, жұмыстың жеке қарқыны, эмоционалдық жауап-
тылық);

– белгілі бір педагогикалық жағдайға реакция;
– білім беру құралдарын таңдау;
– педагогикалық қарым-қатынас стилі;
– балалардың әрекеттеріне жауапты;
– мінез-құлық тәртібі;
– сыйақылар мен жазалардың кейбір түрлерінің ар-

тықшылығы;
– балаларға психологиялық-педагогикалық әсер 

ету [2, 55 б.].
Педагогикалық қызметтің жеке стилі туралы әң-

гімелеп, әдетте мұғалімнің осы немесе басқа педагоги-
калық әсерін және мінез-құлқын таңдаған кезде мұғалім 
өзінің жеке қабілеттерін ескереді.

Осыған байланысты озық педагогикалық тәжірибені 
қабылдау мен тарату туралы бір ескертуді атап өту керек. 
Мұны талдаған мұғалім бұл тәжірибенің автордың жеке 
басынан ажырағысыз екенін ұмытпауы керек. Басқаша 
айтқанда, кез-келген педагогикалық тәжірибені көшірудің 
қажеті жоқ; оның ішіндегі ең басты нәрсені түсініп, 
мұғалім әрдайым өзі болуға тырысуы керек, яғни, жарқын 
педагогикалық тұлға болуы керек.
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Тұлғаның мінез-құлқының қалыптасуының әлеуметтік-психологиялық негіздері
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Тұлға — белсенді өмірлік ұстаным танытатын, өз 
таңдауы мен қызметі үшін жауапты адам және әле-

уметтік қалыптасуының нәтижесі, қиындықтарды жеңу 
және өмірлік тәжірибені жинақтау. Бұл — қоғамның әле-
уметтік-мәдени өмірі мен қызметіне қатысатын, басқа 
адамдармен өзара іс-қимыл жасау процесінде өзінің 
жеке сипаттамаларын ашатын адам. Адам әлеуметтену 
объектісі болып қана қоймай, субъектісі болған кезде 
де қоғамның толыққанды мүшесі бола алады. Субъект 
ретінде адам әлеуметтену процесінде өз белсенділігін жү-
зеге асырумен, өзін-өзі дамытумен және қоғамда өзін-өзі 
көрсетуімен етене бірлікте әлеуметтік нормалар мен мә-
дени құндылықтарды меңгереді. Егер де әлеуметтену про-
цесінде адамның тұлғасы дамитын болса, онда ол адам үшін 
сәтті әлеуметтену болады. Әлеуметтік мінез-құлықтың 
типтік үлгісі — бұл ортада қабылданған әдет-ғұрыптарды, 
ережелер мен нормаларды сақтау арқылы қоршаған әлеу-
меттік ортаға бейімделу [1, 15 б.].

Әлеуметтік психология — біздің өмірімізге қатысты 
жағдаяттардың әсерін зерттеп, бір-бірімізге қалай қарап, 
ықпал ететінімізге ерекше назар аударатын ғылым. 
Нақтырақ айтсақ, бұл адамның бірін-бірі туралы не ой-
лайтындығы, қалай әсер ететіні және қарым-қатынасқа 
қалай түсетіні жөніндегі ғылым. Сонымен қатар, адамның 
ойлауын, өзара ықпалын, қарым-қатынастарын бәрімізді 
қызықтыратын сауалдар қоя отырып зерттейді. Мысалы: 
Адамның әлеуметтік мінез-құлқы ол басынан кешіретін 
обьективті жағдаяттарға және оны қалай түсінетініне бай-
ланысты ма? Қалай түсінетінімізге көп нәрсе байланысты. 
Әлеуметтік ұстанымымыз жүзеге асатындай болуы тиіс [2, 
20 б.].

Адамдар кез келген мінезді түсіндіруге, оның себебін 
анықтауға бейім, өйткені сонда ғана ол мінез ретке кел-
гендей, болжауға болатындай және бақылауға алына-
тындай болып көрінеді. Сіз бен біз бірдей жағдаяттарға 
әртүрлі тұрғыдан қараймыз, себебі біз әрқилы ойлаймыз. 
Біз досымыздың тарапынан болған дөрекілікке — сол 
күнгі көңіл-күйімізге немесе сол кісіге деген ықылас-ни-
етімізге орай жауап береміз [3, 21 б.]. Біздің барлығымы-
здың да интуициямыз бар. Біз адамдардың мінез-құлқын 
әдетте күнделікті қажеттіліктерімізге сәйкес түсін-

діреміз. Белгілі бір адам тұрақты да ерекше қылық көр-
сетсе, біз сол қылықты соған басыбайлы теліп қоямыз. 
Мысалы, егер біреу жиі мысқылдайтын болса, онда сүй-
кімсіз адам екен деген қорытынды жасап, одан аулық 
болуға тырысамыз. Сіздің өзіңіз туралы пікіріңіз де 
маңызды. Сіз оптимистік көзқарастасыз ба? Сіз қандай 
жағдайда да өз іс-әрекетіме бақылау жасай аламын деп 
ойлайсызба? Сіз өзіңізді салыстырмалы түрде қалай 
бағалайсыз? Сіздің жауаптарыңыз сезімдеріңіз бен 
іс-әрекеттеріңізге әсер етеді. Біздің әлемді және өзімізді 
қалай түсінетініміздің маңызы зор. Біздің бір сәттік ин-
туицияларымыз — ішкі үрейімізді, сенімімізді және қа-
рым-қатынасымызды қалыптастырады. Интуициямыз 
өзімізге қатысты жайларда да жиі қателеседі. Біз инту-
ициялық деңгейде жадымызға шамадан тыс көп сенеміз. 
Санаға салмақ салмаймыз; эксперименттерде бір нәрсе-
лердің ықпалына түсіп жатқанымызды мойындамаймыз. 
Кейде біз өз болашағымызды дұрыс болжай алмай жа-
тамыз. Сондықтан біздің әлеуметтік интуицияларымыз 
жіті назар аударуды қажет етеді. Алайда біздің интуи-
цияларымыз бен бейсаналы ақпаратты өңдеу дағдымыз 
әдетте күшті, ал кейде қауіпті.

Қорыта айтқанда, біз — Аристотель айтқандай, әле-
уметтік мақұлықтармыз. Біз басқа адамдардан үйренген 
сөздерді пайдаланып, соларша ойлап, сөйлейміз. Біз 
басқалармен қарым-қатынас жасауға, олардың жақыны 
болуға және құрметті болуға талпынамыз. Әлеуметтік 
тіршілік иесі ретінде біз қоршаған ортамызға сай әрекет 
етеміз. Кейде әлеуметтік жағдаяттың қуаты біздерді 
ұстанымымызға қарсы әрекет етуге мәжбүрлейді. Шын 
мәнінде, ерекше негативті жағдаяттар адамдардың ізгілі-
гінен басым түсіп, қатігездікпен келісу немесе өтірікті қа-
былдау сезімдерін оятады. Біздің ұстанымымыз бен мі-
нез-құлқымыз сыртқы әлеуметтік ықпалдардың әсерімен 
қалыптасады. Ішкі күштерге де көп нәрсе байланысты. Біз 
селқос, замана желі қалай соқса, солай дөңгелей беретін 
қаңбақ емеспіз. Біздің ішкі көзқарасымыз мінез-құлқы-
мыздың сыртқы көрінісіне әсер етеді.Тұлғаның әлеумет-
тік-психологиялық ерекшеліктерінің қалыптасуына әле-
уметтенудің ықпалы зор, тұлға болып дамыған тіршілік 
иесін әлеуметтенусіз елестету мүмкін емес [2, 23 б.].
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Балалардың дамуында ауытқулардың пайда болу себептері
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Балаларда дамуындағы ауытқулардың пайда бо-
луына — туа біткен және жүре пайда болған себеп-

тердің екі кешені бар. Туа біткен ауытқулар ұрыққа және 
құрсақішілік кезеңде дамып келе жатқан ұрыққа түрлі зи-
янды әсерлердің салдары болып табылады — интокси-
кация, жарақаттар, тамақтанудың бұзылуы және т. б. олар 
сондай-ақ жүкті әйелдің денсаулық жағдайы мен өмір сүру 
салтына байланысты. Сондықтан токсоплазмоз — ауру 
анадан ұрыққа өтіп, үй жануарлары мен құстарымен тара-
латын жұқпалы ауру баланың туа біткен ақыл-ой кемісті-
гінің, оның көру мүшелерінің зақымдануының және т. б. 
себебі болуы мүмкін.

Гормональды бұзылулар, бауыр және бүйрек ауру-
лары, ананың алкоголизмі, жүктілік кезінде дәрі-дәрмек-
терді пайдалану — осының барлығы ұрықтың дамуына 
теріс әсер етеді.

Жатыр ішілік даму ана мен ұрықтың қанының резу-
спен үйлесімсіз болғанда да бұзылады және балада түрлі 
ми зақымдануын тудырады.

Жиі туа біткен балалар ауытқулары генетикалық (тұқым 
қуалайтын) факторлардың әсерінің нәтижесі ретінде туын-
дайды. Ата-аналардың хромосомалық жиынтықтарының 
аномалияларынан туындаған құрылыстағы және хромо-
сомалар арасындағы бұзылулар санына даун ауруы жа-
татын ақыл-ой кемістігінің кейбір өрескел көрінген нысан-
дарының себебі болып табылады. Алайда, ата-аналардың 
генеративті жасушаларының толық болмауы тұқым қуа-
лаушылықпен ғана емес, сыртқы әсермен де байланысты 
болуы мүмкін. Ананың алкоголизмі ұрықтың орталық 
жүйке жүйесінде, оның сүйек жүйесі мен ішкі органдарында 
өзгерістер туғызады, әртүрлі кемістіктерге әкеп соғады. 
Ұрықтың өсуінің тежелуімен, тиісінше баланың, микроце-
фалиямен (бас мөлшерінің азаюымен), бұлшық ет әлсізді-
гімен, психомоторлық дамудың бұзылуымен және қозу мен 
қозғалу бұзылуымен сипатталады. Бұл бұзылулар есту қа-
білетінің төмендеуі есебінен күшеюі мүмкін. Ұрықтың ал-
когольді синдромы бар балалардың құрсақішілік жетіл-
меуі, соматикалық әлсіреуі өмірдің алғашқы айларында 
жиі және ауыр ауруларға алып келеді.

Қазіргі уақытта балаға жүктілік кезінде ана қолда-
натын түрлі есірткі және басқа да есеңгірететін заттардың 
әсері туралы мәселе өткір тұр. Анасы нашақорлар болып 
табылатын көптеген жаңа туған нәрестелер таңертең-
нен-ақ нашақорларға айналатыны анықталды.

Бала өмірінің алғашқы жылдарында оның даму анома-
лиялары кейбір жұқпалы аурулармен туындауы мүмкін. 
Бұл кезеңде жарақаттар мен уланудың аз мәні бар [1, 45 б.].

Қазіргі уақытта біздің елімізде дамуында 
ауытқушылығы бар балалардың түрлі санаттарын тәрби-
елеу және оқыту үшін мемлекеттік және жеке сипаттағы 
әртүрлі мекемелер жұмыс істейді. Бұл арнайы балабақ-
шалар мен қарапайым балабақшалар жанындағы арнайы 
топтар, арнайы мектептер мен мектеп-интернаттар, сон-
дай-ақ жалпы мақсаттағы мектептер жанынан құрылатын 
арнайы сыныптар. Кейбір балалар, негізінен дамуында 
ауытқушылықтары бар балалар кәдімгі балабақшаларға 
барады және жалпы мақсаттағы мектептерде оқиды.

Балалардың бір бөлігі әсіресе, дамуында өрескел 
ауытқушылықтары бар балалардың ішінде үйде тәрбие-
леніп, оқиды. Жиі олармен ешқандай түзету жұмыстары 
жүргізілмейді. Ата-аналар баланың дамуына ықпал ету 
үшін барлық мүмкін болатын жағдайлар да кездеседі.

Дамуында ауытқулары бар балаларға арналған бала-
бақшалар, әдетте, түзету-тәрбие жұмыстарын жүргізуге 
бейімделген арнайы жабдықтармен үнемі толық емес 
болса да жабдықталған. Есту қабілеті төмен балаларға 
есту кабинеттері мен есту аппараттары қарастырылған. 
Алайда, арнайы балабақшалар оларға барлық мұқтаж ба-
лалардың қабылдануы үшін жеткіліксіз [2, 111 б.].

Дамуында әлсіз ауытқулары бар балалардың едәуір 
бөлігі — психикалық дамуы тежелген, ақыл-ой кемістігі 
жеңіл дәрежедегі, нашар көретін, нашар еститін, сөйлеу 
кемістігі бар және тірек-қимыл аппаратының нашар 
кемістігі бар балалар әдеттегі балабақшаларға барады. 
Егер бұл балалардың мінез-құлқында өрескел ауытқулар 
болмаса, онда олар мектепке келген уақытқа дейін қалады.

Дегенмен, бала бақшаның арнайы тобында немесе 
жай ғана кәдімгі балабақшада дамуында ауытқулары бар 
баланың болуы оған оң мәнге ие. Бұл оның құрдастары 
ұжымында болуына, олармен қарым-қатынас жасаудың 
кең мүмкіндіктеріне байланысты, бұл әлеуметтік бейім-
делу мен одан әрі өмір сүруге және оқуға дайындалу үшін 
маңызды. Өйткені, әдетте, балаларды арнайы мектепке 
немесе жалпы мақсаттағы мектепке түсуге дайындайды. 
Бала бақшаға келгеннен кейін балалардың шағын бөлігі 
ғана (көбінесе ақыл-ой кемістігі бар) әлеуметтік қорғау 
министрлігінің интернат мекемелеріне түседі немесе от-
басына қайтарылады [3, 234 б.].
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Бастауыш мектепте интерактивті оқыту әдістері
Тұрсынбай Жайна Ержанқызы, студент

Ғылыми жетекшісі: Ұ. Т. Зинаханова, педагогика ғылымдарының магистрі
«Болашақ» университеті (Қызылорда қаласы, Қазақстан)

Бастауыш мектеп — әрбір адамның өміріндегі 
маңызды кезең. Қазіргі заманғы балалар үлкен 

ақпараттық кеңістікте өмір сүреді, олардың кейбіреу-
лері өз әріптестерімен өте аз қарым-қатынас жасайды, 
бос уақытын компьютер мен теледидарға жұмсайды. 
Оқушылар телефонды, электрондық ойыншықтарды 
қалай қолданатындығын біледі, бірақ сыныптастармен 
ойнауды білмейді.

Кіші мектеп жасындағы жас ерекшеліктері: тұрақсыз 
көңіл-күй, визуалды-фигуративті ойлаудың таралуы, 
қозғалтқыш белсенділігі, ойын іс-қимылына деген қы-
зығушылық, түрлі танымдық қызығушылық.

Сабақ барысында балалардың назарын аудару үшін 
белсенді және қызықты ақыл-ой белсенділігін ұйымда-
стыру қажет. Интерактивті әдістер оқушылардың когни-
тивтік белсенділігін арттыруға және олардың технологи-
яларын пайдалануды қазіргі заманғы бастауыш мектепте 
өте маңызды.

Білім беру стандарттарының даму әлеуеті, білім беру 
жүйесінің тез өзгеретін білім беру ортасында болуын және 
дамуын қамтамасыз ету аса маңызды болып келеді [1].

Ресейлік психологиялық-педагогикалық ғылымда 
білім берудің парадигмасы белсенді дамыды. Студенттің, 
жеке тұлғаның дамуын педагогикалық қызметтің әдістерін 
дамытуға негізделген білім беру мақсаты ретінде қалып-
тастырды.

Әрекет тәсілін іске асырудың ерекшелігі — жалпы 
білім берудің мақсаттары оқушылардың оқу нәтижесінде 
шешуге қабілетті негізгі міндеттер жүйесі ретінде ұсыны-
лады. Негізгі міндеттер жеке тұлғаның қасиеттерін қа-
лыптастыру бағытын көрсетеді (мақсаттардың құрылысы 
білім беру үдерісінде қалыптасатын іс-қимыл әдістерін 

ғана емес, оқу мазмұнын да негіздейді). Осы тұрғыдан 
академиялық пән белгілі бір пәннің саласына тән маңызды 
білім, маңызды қасиеттер мен қатынастар жүйесі ретінде 
қалыптасады [2].

Сабақта интерактивті оқыту әдістерін қолдану арқылы 
мұғалім материалды меңгеру үдерісінде сыртқы диалог 
арқылы адам арасындағы өзара іс-қимылды қалыптасты-
руға қатысты жаңа мүмкіндіктерге қол жеткізеді. Шын-
дығында, топтағы студенттер арасында белгілі бір адаммен 
қарым-қатынастар сөзсіз туындайды; және олардың 
оқу іс-қимылдарының жетістіктері олар қандай болады. 
Студенттердің оқу материалдары негізінде өзара іс-қи-
мылын тиімді ұйымдастыруы жалпы білім беру іс-әре-
кетінің тиімділігін арттырудың күшті факторы болып та-
былады [3].

Интерактивті оқу бір мезгілде бірнеше мәселелерді 
шешеді:

— қарым-қатынас дағдылары мен қабілеттерін дамы-
тады, студенттер арасында эмоциялық байланыстар орна-
туға көмектеседі;

— ақпараттық проблеманы шешеді, себебі ол студент-
терге қажетті ақпаратты ұсынады, онсыз бірлескен қыз-
метті жүзеге асыруға болмайды;

— жалпы білім беру дағдылары мен қабілеттерін да-
мытады (талдау, синтездеу, мақсаттарды қою және т. б.), 
яғни тапсырмаларды шешуді қамтамасыз етеді;

— білім беру тапсырмасын береді, себебі ол коман-
дада жұмыс істеуге, басқалардың пікірлерін тыңдауға үй-
ретеді.

Интерактивті әдістерді пайдалану — сыныптағы сту-
денттердің танымдық белсенділігін арттырудың дұрыс 
жолы [4].
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Кәсіпкерлік бизнестің экономиканы әртараптандырудағы рөлі мен маңызы
Шураева Сәрсенкүл Нұрғалиқызы, экономика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы;

Есенбаев Еркебулан Бактибаевич, магистрант
«Болашақ» университеті (Қызылорда қаласы, Қазақстан)

Қуaтты Қaзaқcтaн — eң әуeлi өңiрлeрдiң қуaт-
тылығы, елдiң болaшaғы экономикaдaғы кeлeшeгi 

зор caлaлaрдың дaмуымeн бaйлaныcты десек, мемлекет 
тарапынан тиiмдi жүргiзiлгeн рeформaлaр кәсіпкерлік 
cаланың дaмуынa, нарықтық экономикaның әлeумeттiк 
бaғыт aлуынa, тұрғындaрдың бacым бөлiгiнiң өмiр 
сүру жaғдaйын жaқcaрту бойыншa бaғдaрлaмaлaр мeн 
cтрaтeгиялaрдың жacaлып, жүзeгe acырылуынa ықпaлын 
тигізуде.

Мойындaу керек, шағын бизнес бiздiң экономикaмыз 
үшiн тиімді болып қана қоймай өндiрicпен, мaркетингпен, 
caтып өткiзумен, тұтынумен бaйлaныcты шаралардың 
бәрiн қaмтуда.

Елдің өмiр cүру жaғдaйды ұдaйы жaқcaртa түcу мемле-
кетiмiздiң әлеуметтiк-экономикaлық caяcaтының бacым 
бaғыты. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Прези-
денті — Елбасы Н. Ә. Назaрбaевтың Жолдaуындa «Бiз 
әлемдiк өркениет көшiнiң cоңындa қaлмaуғa тиicпiз» 
деген cтрaтегиялық мәнiнен орacaн зор тұжырым жacaу-
дамыз. Аталған мiндеттердiң қaжеттiлiгi белгiлеп нақты-
ланды [1].

Кәсіпкерлер өз кезегінде бәсекелестікті дамыту үшін 
көптеген жұмыстар атқаруда. Онсыз да сарқылғалы 
тұрған табиғи ресурстарды тиімсіз пайдалануға шектеу 
қою, ішкі сұраныстың импортқа тәуелділігін болдырмау, 
жұмыссыздық, кедейшілік, толып жатқан мәселелерді 
шешу үшін шағын бизнестің әлеуетті мүмкіндіктері мен 
үлесі айтарлықтай.

Осы орайда айта кету керек, экономикадағы 
жетістіктер, мемлекет тарапынан бизнеске көрсетіп оты-
рған қолдау шаралары жеке кәсіпкерлердің жалдамалы 
жұмысшылардың жалақысын өсіру бойынша бастаманы 
қолдауына айтарлықтай ықпалын тигізді. Ең төменгі жа-
лақы көлемі 2018 жылғы көрсеткіш 28284 теңгеден 
2019 жылдың қаңтар айынан бастап 42500 теңгеге, яғни 
1,5% көтерілді. Ол үшін ҚР-ның «2019–2021 жж. ар-
налған бюджет туралы» Заңының жобасы ҚР Парламенті 
Мәжілісінде қаралып тиісті өзгерістер енгізілді. Үкіметтік 
резерві есебінен қызметкерлердің айлық жалақы мөлшері 
35% көтерілді.

Салық жүктемесі де төмендемек. Халық үшін салықтық 
жүктеме жалдамалы жұмыспен қамтылғандардың табыс 
көлемінен салық шегерімдерінің артуына сәйкес төмен-
дейді деп күтілуде. Деседе, жоспарланған салық шегерім-
дері жергілікті бюджеттерді шығынға апарары сөзсіз.

Үкімет тарапынан алдымыздағы 5 жыл ішінде кәсіп-
керлік саланың барлық қаржы көздеріне жұмсалатын 
шығындарды ЖІӨ-нің тұрақты 7,4%-нан 10%-на дейін 
көтеру міндетін қойған еді. 2018 жылығы дереккөздер 

мәліметі бойынша жалпы Қазақстанда жұмсалынған 
барлық шығындар ЖІӨ-ге шаққанда 4,1% құрап 2,4 трлн 
теңгені құраған. Биылғы жылы мемлекет тарапынан 
аталған салаға жұмсалған шығындардың барысы ЖІӨ-ге 
шаққанда 7,38% құрап, бюджет есебінен — 5,4%-ды, 
жеке сектор есебінен — 1,9%-ды қамтымақ, яғни үш 
жылды қамтыған бюджет аясындағы білім беру үшін жұм-
салатын шығындар 456,3 млрд.тг., 2021 ж. дейін 752,1 
млрд.тг., 65%-ға өседі деп ұйғарылып отыр.

ҚР-ы Үкіметінің 25.08.2018 жылғы №  522 қаулы-
сымен «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау 
мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы «Жаңа он-
жылдық — жаңа экономикалық өрлеу — Қазақстанның 
жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан Республикасының 
Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жол-
дауларының мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған 
еді [2].

Аймақтардың атқарып жатқан жұмыстары аясында қол 
жеткізген жетістіктерін бағалай отырып бағдарламаны 
ұзартуды және оны жүзеге асыру үшін жыл сайын кем 
дегенде 30 млрд теңге қарастыруды тапсырған болатын. 
Мақсат тұрғындардың өндірістік белсенділік қуатын 
ұлғайту мақсатында мемлекет тарапынан қаржыландыру 
жұмыстарын арттырумен қоса отандық кәсіпкерлердің 
мүддесін сақтау барысында несиелік тәуекелді болды-
рмау. ЖІӨ құрылымында отандық өнімдерді шығару 
көлемін ұлғайту үшін өңдеуші өнеркәсіптің үлесін кемінде 
12,5%-ға дейін көтеру. Бұл өз кезегінде белсенді кәсіп-
керлердің үлесін 50%-ға ұлғайтуды талап етуде [3].

Өңірлік шағын және орта бизнес аясын одан әрі 
қарқынды дамыту мақсатында жергілікті бюджеттің 
қаржылық мүмкіндіктері есепке алынып, Қызылорда ай-
мағы бойынша алдағы үш жылда жалпы барлығы 1 трил-
лион 226 млрд теңгеге жуық қаржы бағытталады деп 
күтілуде.

Бәcекеге қaбiлеттi өнiм түрлерiн өндiру бойынша об-
лыcтың мaңызды жетістіктерінің бірі ретінде Қызылордa 
қaлacындa жоғaры технологиялық шыны зaуытының 
құрылыcын caлу жобacын атап өтуге болады.

Бүгiнгi күнге дейiн шыны зaуытын caлуғa Қызылордa 
қaлacының cолтүcтiк-бaтыc бөлiгiнен 24 гектар жер учac-
кеci бөлiнiп, учacкенi дaйындaу жұмыcтaры жүргiзiлдi. 
Зaуыттың cыртқы инфрaқұрылымын жүргiзудiң бaрлық 
жобaлық жұмыcтaры aяқтaлды.

«Қытайдың шыны өндіретін зауыт салудан мол тәжіри-
бесі бар трансмемлекеттік »Чайна Триумф» компа-
ниясы осы шыны зауытының құрылтайшылар құрамына 
кірді. Жоғары технологиялық зауыт құрылысына инве-
стор болған бұл компания смартфондар мен планшеттерді 
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күн сәулесінен қорғайтын панельдер үшін өте мөлдір және 
жұқа шыны жасап шығару жұмыстарын бастамақ.

Жалпы құны 150 миллион АҚШ долларын құрайтын 
бұл жоба Қызылорда өңірі үшін шағын бизнестің инду-
стриалдық-инновациялық даму серпіні болмақ. Өнім өн-
діруге қажетті шикізат толықтай жергілікті Сарышоқы 
кен орнынан ал қосымша қоспалар Қазақстанның басқа 
облыстарынан одан қалды іргелес Ресейден, Қырғыз-
станнан және Өзбекстаннан жеткізілмек [3].

Инвеcторлaрды тaрту еcебi бойынша да жүйелі жұ-
мыстар атқарылуда. Дәлел ретінде Ресейлік «Метал-
лқұрылымдары зауыты» ААҚ-мен жасалынған екі 
жақты келісім шегінде «Қазақстан-Ресей» вагон құра-
стыру кәсіпорнының «Арал вагон» ЖШС-і ашылғанын 
атап өтуге болады. Жобaның құны 104,0 млн. AҚШ дол-
лaрын құрaп, өндiрicтiк қуaттылығы жылынa 1200 вa-
гонды қамтымақ. «Қазақстанда жасалған» деген арнайы 
сертификат алған серіктестік, вагондарды сынақтан нәти-
желі өткізіп, әрқайсысы 72 тоннаға есептелген ауыр жүк 
таситын 8 вагонның контейнерін «Қазақстан теміржолы» 
ұлттық компаниясы АҚ-на үлестіріпте үлгерді [3].

Cонымен қaтaр, cерпiндi жобaлaр қaтaрынa «Урaн кен 
орындaрын кеңейту және күкiрт қышқылы зaуытының 
құрылыcын caлу», «Цемент шығaрaтын зaуыт құрылыcын 
caлу», «Мұнaй гaз caлacын жaңғырту» т. б. жобaлaрын ен-
гiзу бaғытындa мaқcaтты жұмыcтaрды атап өтуге болады.

Қaзiргi тaңдa облыcтың экономикacы тұрaқтылықпен 
және жоғaры өcу қaрқынымен cипaттaлaтын дaму 
caтыcындa орын aлудa.

Осы орайда Қызылорда облысының кісіпкерлікті 
қолдау жұмыстары бойынша нәтижелерін айтар болсақ, 
жұмысқа орналастыру сияқты мәселелерді шешу мақса-
тында 2018–2020 жж. аймақ бойынша жаппай кәсіпкер-
лікті дамытудың үш жылдығы деп жарияланды [3].

Қызылорда өңірі бойынша жaңa өндiрicтердi aшу, 
жұмыc icтеп тұрғaн кәciпорындaрды кеңейту еcебiнен 
2018 жылы 13384 жұмыс орны құрылды, оның 10771-і 
тұрақты, нәтижесінде жұмыссыздықтың шегі 4,8 пай-
ызды ұстап тұруға мүмкін болды. Аймақ бойынша тұтыну 
бағалар индексі 2018 ж. ҚР-ның Ұлттық Банк белгілеген 
инфляция дәлізі шегінде сақталып, осы жылдың қорытын-
дысы бойынша 105,6%-ды құрады. Оның ішінде азық-
түлік тауарларының баға индексі 104,9%, азық-түлік 
емес тауарларының баға индексі — 106,6%, ал ақылы 
қызметтер — 105,5%-ы қалыптастырды [3].

«Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкер-
лікті дамыту» мемлекеттік бағдарламасына енгізілген 
«Бастау бизнес» жобасы арқылы 2017–2021 жылдар 
аралығында жұмыссыз және өзін-өзі жұмыспен қамтыған 
135 мың азамат кәсіпкерлік негіздерінен білім алады, әрі 
27 мың бизнес субъектісі ашылады деп жоспарлануда.

Қазіргі таңда облыс бойынша шaғын кәciпкерлiк 
cубъектiлерi 207,6 млрд теңгенiң өнiмiн өндiріп, өткен 
жылмен caлыcтырғaндa көрcеткiштiң өcу қaрқынын 125,1 
пaйыз жеткізген. Облыcтық caлық комитетiнiң мәлiметi 
бойыншa шaғын кәciпкерлiк cубъектiлерiнен бaрлығы 
3020,9 млн.теңгеден астам caлық түciмдерiн түciріп, 2017 
жылмен caлыcтырғaндa көрcеткiш 1,7 еcеге өcкен [3].

Қaлa және aудaн әкiмдiктерiнiң мәлiметтерi бойыншa 
шaғын кәciпкерлiк caлacындa 2018 жылдың 1 қaңтaрынa 
85801 кәсіпкерлік субъектілері тіркелген.

Қызылордa өңірінің дaму бaғдaрлaмacы бизнес өкіл-
дерінің бизнес бастамаларын кеңейту аясында бәсекеге 
қабілетті жаңа жұмыс орындарын құру арқылы жергілікті 
тұрғындардың шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыспен 
қамтылуы барысын ұлғайтып өңдеуші өнеркәсіп өндіретін 
өнім көлемінің аясын ұлғайтуға мүмкіндік береді деп үміт 
артудамыз.

Әдебиет:

1. Акбергенова Д. А. Особенности развития экономики Казахстана: до и после кризисных явлений // Вестник 
РУДН. Серия Международные отношения. — 2012. — №  3. — С. 101–111.

2. Жаңа онжылдық — жаңа экономикалық өрлеу — Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері. Қазақстан Республика-
сының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. — 2010. — 30 қаңтар.

3. Центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Кызылординской области, 2018.



Ответственный редактор О. А. Шульга
Художник Е. А. Шишков

Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются.
За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
Материалы публикуются в авторской редакции.

Журнал размещается и индексируется на портале eLIBRARY.RU, на момент выхода номера в свет журнал не входит в РИНЦ.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-38059 от 11 ноября 2009 г.
ISSN-L 2072-0297
ISSN 2077-8295 (Online)

Учредитель и издатель: ООО «Издательство Молодой ученый»
Номер подписан в печать 15.05.2019. Дата выхода в свет: 22.05.2019.
Формат 60 × 90/8. Основной тираж номера: 500 экз., фактический тираж спецвыпуска: 16 экз. Цена свободная.

Почтовый адрес редакции: 420126, г. Казань, ул. Амирхана, 10а, а/я 231.
Фактический адрес редакции: 420029, г. Казань, ул. Академика Кирпичникова, д. 25.
E-mail: info@moluch.ru; https://moluch.ru/
Отпечатано в типографии издательства «Молодой ученый», г. Казань, ул. Академика Кирпичникова, д. 25.

Молодой ученый
Международный научный журнал

№ 18.1 (256.1) / 2019


