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ХАЛЫҚТЫҚ ПЕДАГОГИКАДАҒЫ АБАЙ
АЙТҚАН КЕМЕЛ АДАМ ҮЛГІСІ
Данияров Т.А.
Жолдасбеков А.А.
Бүгінгі таңда қоғамның ең жоғары құндылығы –
Адам. Қазақстан Республикасында жүріп жатқан
экономикалық, әлеуметтік, демократиялық өзгерістердің
бәрі сол адам үшін, оның қайта түлеуі және игілігі үшін
жасауда.
Міне осы орайда ұлттық салт-дәстүрімізді білу,
өзімізді-өзіміз танып, өзгелерге таныту бүгінгі қоғам
сұранысына лайық ұлттық қасиет сапалары жоғары,
ғасырлар бойы жалғасқан мол халықтық мұраны өз бойына
сіңірген кемелденген толымды адам тәрбиелеу мәселесі
күн тәртібіне қойылып отыр.
Тамыры
тереңге
тартқан
тарихымызды
педагогикалық тұрғыдан таразыласақ, адам тәрбиесі ұлы
ғұламалардың еңбектерінде әр қырынан зерттеліп
отырғаны мәлім. Осы тұрғыда Абай педагогика мәселесіне
арнайы еңбек жазбаса да, педагогтік қызметпен тікелей
айналыспаса да, жастарды тәрбиелеу жөнінде терең аса
құнды пікірлер айтқан.
Кемелденген толымды адам туралы, оның жан
дүниесі туралы Абайдан артық айтқан ешкім жоқ.
Сондықтан толымды адам келбеті оның тәрбиесі туралы
Абайға сүйенгенді жөн көрдік. Абайдың рухани әлемі,
оның негізгі зерттеу объектісі – адам. Ол адамның мінезқұлқын, адамгершілік ізгі қасиеттерін тәрбиелеуді өмір
бойы басты идея етіп ұстап, кісілік тұрғыдан жетілдіру
қажеттігін айқындаған. Осы тұрғыдан келгенде Абай
өзінің бүкіл шығармашылығын жастарға «адам бол»,
«қатарыңнан қалма» деген философиялық, педагогикалық,
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психологиялық көзқарасында адамгершілігі мол адам
қоғамға ең пайдалы адам деп тұжырымдаған.
«Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым,
ар, мінез деген нәрселермен озбақ» деген сөзі толымды
адамның адамшылығының алды ар, ақыл, мінез екенін
көрсетеді. Абайдың айтуынша, адамгершілігі мол адам
батыл ержүрек болуға, қорқыныш дегенді білмеуге, оқубілім, ғылым негіздерін меңгеріп, алдына қойған
мақсатына жетуге талапты болу деп есептеген.
Адамның толымды адамшылық жағын көре білу
және дамыту арқылы, білімді адамды жоғары бағалау,
өмірінің аяғына дейін адам болып дұрыс қартаю, өз
халқына қажымай, талмай қызмет ету, бүкіл адамзатты
сүю және құрметтеу бүгінгі таңдағы басты мәселенің
біріне айналуда. Ұлы ғұлама адамды кісілік қалыпқа
жеткізіп қалыптастыратын қоғам, уақыт, дәуір талабы
екенін жақсы білген.
Кемел адамның маңызды бір мүмкіндігі – өзі мен
айналадағы дүниені өзгертуге бейімделгенінде. Адамның
кемелденуі оның өскен ортасына да байланысты болады.
Бұл туралы Абай «Адам баласын заман өсіреді, кім де кім
жаман болса, оның өзінің замандастарының бәрі кінәлі»
деп тәрбиесінің рөліне үлкен мән беріп, әркім өзін-өзі
жүйелі түрде тәрбиелеп отыру керектігіне айрықша көңіл
бөлген.
Абай кемеліне жеткен толымды адам, ол «сегіз
қырлы, бір сырлы сарбаз адам», «толық адам» деп «Адам
деген даңқым бар» дей келе Абай адам болуға талпынған
жас ұрпақтың алғашқы қадамы неден басталу керек
дегенге «Қашан бір бала ғылым, білімді махаббатпен
көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады» деп
жауап береді.
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Не болмаса, «Әуелде бір суық мұз – ақыл зерек»,
Жылатқан тұла бойды ыстық жүрек.
Тоқтаулылы, талапты, білсең керек,
Бұл қайраттан шығады білсең керек
Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста.
Сонда толық боласын елден ерек - деп толымды,
кемелденген адам үлгісін ұсынады. Адамның толымды
адамшылық жағын көре білу және дамыту арқылы, білімді
адамды жоғары бағалау, өмірінің аяғына дейін адам болып
дұрыс қартаю, өз халқына қажымай, талмай қызмет ету,
бүкіл адамзатты сүю және құрметтеу бүгінгі таңдағы басты
мәселенің біріне айналуда.
Ұлы ғұлама адамды кісілік қалыпқа жеткізіп
қалыптастыратын қоғам, уақыт, дәуір талабы екенін жақсы
білген.
Қазіргі жаңарған ХХІ ғасырдағы Қазақстан
Республикасы
біліммен
қарулану
ұлттық
рухта
тәрбиеленген, келешекте ел басқарып, елін гүлдендіріп,
әлемге танытатын ұрпақ тәрбиелеу мәселесін көтеріп
отырған жағдайда Абайдың ұсынған кемел тұлға келбеті
бүгінгі қоғам талабына жауап береді деп ойлаймыз.
Осы ретте бүгінгі кемелденген, толымды адам
тәрбиесі заман талабына сай жан-жақты білімді, ерекше
ойлау қабілеті жетілген, көзқарасы кең, белсенді кез келген
іске еркін араласа алатын тұлға тәрбиелеуге жауап бере
алатындай ұйымдастырылуы керек.
Кемелденген толымды тұлға тәрбиелеуде мектептің
атқаратын рөлі зор. Қазіргі мектеп – егемендік білім беру
саясатын жүзеге асыратын, оқушыларда ұлттық мінезді
және ана тілінің негізінде өз халқының рухани әлемін
еркін қалыптастыратын, Отанды сүйе білетін, этникалық
қауымдастықты құрметтейтін орта.
Кемелденген толымды адам тәрбиесі мектептің
тәрбие
жүйесіне
байланысты.
Мұнда
нарық
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экономикасының сұраныстарынан туындаған талаптар
жасөспірімнің көп жағдайда өзін-өзі билей алуымен, өзінөзі дамытумен, өзін-өзі жетілдірумен, өзіне-өзі бұйрық
бере алатын, өзіне-өзі сын көзімен қарай алатын
қасиеттерінің жетілуімен сабақтастықта айқын көрінеді.
Бұл тәрбиелік жүйе кәсіби біліктілікті жоғары педагог,
мұғалімдердің оқу-тәрбие процесін, тәрбиелік мақсаттағы
іс-әрекеттерін барлық деңгейде жаңа ғылыми бағытта
қайта қарау, жетілдіру және тәрбие технологиясын
пайдаланатын
педагогикалық
материалды
жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде «ашық қоғам
жағдайына сай өзара ынтымақтастық негізінде құрумен
алдындағы азаматтық, мамандық жауаптылығымен
айқындалады».
Жоғарыда аталған белгілер жеке тұлғаның ұлттық
және жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде толымды,
кемел тұлға ретінде қалыптасуы үшін барлық жүргізілетін
тәрбиелік үрдіс білім, ғылым саласы бойынша шығып
жатқан мемлекеттік құжаттарға негізделуі қажет.
Сонымен толымды кемелденген тұлға дегеніміз –
білімді де, білікті, бірнеше тілді меңгерген, өзгемен
араласуға, яғни қарым-қатынас жасауға икемді, еңбек етіп,
өзін ұдайы жетілдіріп отыруға ұмтылысы бар, ұлттық және
жалпыадамзаттық
құндылықтарды
қадірлейтін,
өз
ұлтының тарихын меңгерген, іскерлігі, тәрбиелігі тоғысқан
әмбебап адам.
Осы орайда төменде толымды кемелденген тұлға
үлгісін ұсынамыз: (үлгіні қосымшадан қараңыз).
Бұл үлгідегі толымды адам бойында болатын
адамдық қасиет – сапалар үнемі жетілдіріліп,
толықтырылып отырылуы қажет деген ойды білдіреді.
Себебі, адам үнемі өсу, өрбу, толысу процесінде болуы
тиіс. Жоғарыда көрсетілген қасиет – сапаларға әрбір адам
жете алады, егер де мектепте оқушылардың ұлттық
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дүниетанымы әлемдік мәдени құндылықтар мен
диалектикалық тұтастықта жетілдіріме білім беру
барысында бір жағынан, өркениетті дүниеде болып жатқан
өзгерістерді ескеріп отырса, екінші жағынан, өз елінің
этномәдени, тарихи әлеуметтік-экономикалық ахуалын
терең тануға көңіл бөлінсе.
Кезінде қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев
«Адам» ұғымына сипаттама беріп, оның қалыптасу және
даму сатыларына тоқталған болатын. Онда ақын өзінің 11
қара сөзінде «Қашан бір бала ғылым-білімді махаббатпен
көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады» деп
сипаттама береді. Сонымен қатар адамдық сипаттар немесе
қасиеттер ретінде өзі үшін емес халық мүддесі үшін өмір
сүрудің маңызын «өзі үшін өмір сүрген адам өз бетінше
оттаған хайуанмен тең, ал көпшілік үшін тіршілік ететін
адам «нағыз адам» дегенді келтіреді."Адам кемелдігі
неде? Бақытқа қалай жетуге болады? деген сұраққа әлФараби білім мен іс-әрекет арқылы жетуге болатындығын
айтады. Бақытқа жеткізетін барлық іс-әрекеттер мен
қызмет әрқашан қайырымды. Әрекетшіл жанның мақсаты әдейі көзделген ұмтылыс болуға тиіс. Оған іскерлік пен
көрегендікті, яғни дүниені тану қабілетін бойына дарыту
ұмтылысы ұйытқы болады. "Адам қайырымдылық,
сұлулық, игілік және ұлылықты басқа адамдардан емес,
өзінің жаны мен тәні арасындағы барлықтан алса, ол
шынымен де қайырымдылық пен бақытқа қол жеткізеді".
Қайырымды жан –ақыл-парасаттың, адам бақыты мен бақдәулетінің
күрескері.
Қайырымдылық
табиғи
бейімділіктің іс-әрекетпен ұштасуы, маңызды міндетмұрат үшін жігер мен табандылық көрсету. Ғалым
Б.Кiшiбеков: «қазақ халқының мінез-құлқы оны қоршаған
ортаға, кең далалық кеңістікке, географиялық жағдайға,
баққан малға, оның шаруашылығына байланысты
қалыптасты», - деп тұжырым жасайды.
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Кемел адамның этникалық мінезі. Қай заманда
болмасын заманына қарай жеке тұлғаның болмысын
қалыптастыру туралы ойлар мен пікірлер көпшілікті
толғандырып келген. Жеке тұлғаны қалыптастырудағы
кемелділік, мінсіз адам бейнесі тәрбиенің ең жоғары
көрсеткіші ретінде қабылданып, қоғамда жоғары жауапты
міндеттерді атқаруға лайық деп танылған. Бүгінгі күнді
алып қарасақ, елімізді өркениеттілікке жеткізетін, ел
экономикасын дамытатын, сондай - ақ, Қазақстан
Республикасын 50 дамыған елдер қатарына қосылуға
мүмкіндік жасайтын жастарды тәрбиелеу немесе кемел
адамды тәрбиелеу бүгінгі күннің еншісіндегі ұлы міндет
болып отыр. Осындай қасиеттерді бойына жинақтаған
жеке тұлға елімізді, халқымызды бақытты болашаққа
жетелейтін мемлекет басшысы болуға лайық. Мұндай
пайымдаулар мен ой-тұжырымдардың бастау алар көзі
сонау орта ғасырдағы
көне түрік ғұламалары
көзқарастарында туындаған болатын. Олардың өкілдері әл
- Фараби, Махмұт Қашқари, Жүсіп Баласағұн, Қожа Ахмет
Йассауи, Қорқыт ата, «Қабуснама» кітабының авторы
Кейкаус және т.б. Мұндай қоғам талаптарына жауап бере
алатын кемел адамды қалыптастыру негізі отбасы
тәрбиесінен басталады дей отырып, оның қоғам
мүдделерімен сабақтастықтарының жан-жақты қырларын
ортаға салады.
Кемел адамды тәрбиелеу жолдары. Орта ғасырда
өмір сүрген түркі ғұламалары жеке тұлғаның кемелденген
бейнесін ұсынумен қатар оны отбасы тәрбиесі жағдайында
қалыптастыру ерекшеліктерін де жан-жақты қарастырады.
Нақтырақ айтатын болсақ, ғұлама ғалым әл-Фараби бала
дүниеге келгенде алдағы өмірінде бақытты болуға
жетелейтін қасиеттерді игеруде өздігінен ол жетіле
алмайтындығын айта келіп, ол үшін арнайы тәрбие
ортасының болуын қажет деп санайды. Ондай ортаның
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негізгісі, әрі баланың бақытқа қол жеткізудегі
қасиеттерінің негізі қаланатын тәрбие институты – отбасы
ортасы екендігін мынадай сөйлемдер қатарлары арқылы
тамаша келтірген: «Жаратылысында әрбір адамға өз
тіршілігі үшін ең жоғары кемелділік дәрежесіне жету үшін
көп нәрсе керек, ол мұны өзі жалғыз жүріп таба алмайды
және бұған жету үшін ол қандай да бір адам қауымын
қажет етеді».
Осы қауымдағы адамдардың әрқайсысын оған
қажетті нәрселердің жалпы жиынтығынан қандай да бір
затты тауып беріп отырады. Оның бер жағында әрбір адам
өзінен басқа екінші адам жөнінде де нақ осындай күйге
түседі. Міне, сондықтан да бір-біріне көмектесіп отыратын
біреуі екіншісінің өмір сүруіне қажетті нәрселердің бір
бөлігін тауып беріп отыратын көптеген адамдар
бірлестіктері арқылы ғана адам өзінің жаратылысына сай
кемелділік дәрежесіне жете алады», - деп отбасында өзара
көмек пен ынтымақ болғанда ғана ортақ мүддеге қол
жеткізуге болатындығын және сол арқылы әрбір отбасы
мүшесі өз мүддесіне, бақытына қол жеткізетіндігін
түсіндіреді. Басқаша айтқанда, отбасында адамдар бақыт
жолында өзара көмек, достық, бейбітшілік қатынаста өмір
сүруі ләзім дей отырып, «Адамдар туралы айтсақ, - деп
жазады ғұлама, оларды қосатын және байланыстыратын
дәнекер, тұтқа – адамгершілік болып табылады.
Сондықтан, адамдар отбасында адамзат тегіне жататын
өзара бейбітшілік пен татулықты сақтауы керек», - деген
тұжырым жасайды.
Ал, ғұлама Ж.Баласағұнның көзқарасы
бойынша, қыз бала тәрбиесі мен ер бала тәрбиесінде атааналардың орнын ешкім де алмастыра алмақ емес, әсіресе
ер баланы тәрбиелеуде әкенің жеке басының өнегесі оның
мінез-құлқы мен тұлғалық қалыптасуында маңызды. Оны:
Бейбастық қып әсіресе ұлдың қылығын, Кінәлі әке, жазығы
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жоқ ұлының. Ұл-қыз кесір болса, ессіз, парықсыз,
«Өнегесі-ай әкенің!», - дер халықпыз... (1220, 1225
бәйттер) – деген өлең жолдары дәлелдеп тұр. Сонымен
қатар, ақын Ж.Баласағұн қазақ отбасындағы негізгі басшы,
әкімі (қожайыны) ер азаматтың болуын міндет тұтқан. Осы
тұста ғұлама ақынның көзқарасы бойынша, отбасындағы
тәрбиемен әйел айналысқанымен, оның адамдық сапасы
негізінен отағасының тегімен байланысты «Ұл әкенің
арқасында жаралар, Ана қарнын тек бірнеше-ай паналар»
(1385 бәйт), - деп сипаттайды. Осылайша ақын анадан
туған ер бала ана құрсағынан қалыптасып, жетіліп шықса
да, ол әкесінің бейнесі, жалғасы екендігін дәлелдегісі
келеді. Сондықтан ата-ана отбасында өзара қарым-қатынас
жарастығы мен сыйластығы арқылы үлгі-өнеге көрсете
отырып, балаларына тәлім-тәрбие береді деп санайды. Оны
ақын «Ұл мен қыздың өнегесі ата-ана, Бәрі бізден – дұрыс
па, әлде қате ма» (1485 бәйт), деп бала тәрбиесіндегі
жетістік те, теріс қылықтар да бәрі ата-ана өнегесі мен
берген тәрбиесінің нәтижесі екендігін дәлелдейді.
Ғұлама
ақын
отбасындағы
балаларға
олардың сәби шағынан адамгершілік пен адамдық
қасиеттерді бойына дарытып, әрекетте талап етіп отыру
керектігін ата-аналарға кеңес береді. Өйткені, ақынның
түсінігі бойынша уызында білім алған сәбидің бойына
қалыптасқан қасиеттері сүтпен санасына сіңеді. Ол
қасиеттер мәңгілікке қалыптасады деп есептейді. Оны:
Сәбиінде көкірекке түйгені,
Өлгенінше санасында жүреді, (1495 бәйт) –
деген өлең жолдары арқылы береді.
Ж.Баласағұнның «Құтты білік» дастанында
бір отбасындағы балалардың әрқайсысы бір сұраққа
қайтарылған әр түрлі жауап секілді әр түрлі
болатындығын, соған сәйкес оларды тәрбиелеудің
жолдары да бірдей болмауға тиіс екендігі айтылады. Ақын
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баланы шектен тыс еркелетіп өсірудің түбі кері нәтиже
беретінін ескерте отырып: «Шолжаңдатпа, білсін тәртіп,
талапты, Талап қысқан бала құтты, талантты», (1950 бәйт)
– деп қатаң тәртіп нақтылық пен ұқыптылықты
қалыптастыратынын айтады. Қыз бала ер балаларға
қарағанда ерте есейетінін ескере келіп, ақын қыз бала
тәрбиесінде еркелікке жол бермеуді жөн деп санайды.
«Кім ұл-қызын шолжаңдатса бетімен, тартар күйік, ет
кескендей етінен (1220 бәйт), - деп ұл және қыз баласының
шектен тыс еркелігі ата-анасына үлкен сын боларын
түсіндіреді. Ол үшін қатал тәрбие әдістерін қолдануға
кеңес береді.
Ол үшін балалардың мінез-құлқы мен қабілет
ерекшелігіне қарай тәрбие әдістерін дұрыс таңдау өте
маңызды деп көрсетеді. Ақын қандай болғанда да қатаң
тәртіптің қажет екендігін, тіпті, қажеті болғанда жазалауға
қарсы еместігін білдіреді. Талшыбықпен аршы қырсық –
түйнектен, Ұл мен қызға таяқ білім үйреткен (1490 бәйт) –
деп
білімді
меңгеру
үлкен
табандылық
пен
шыдамдылықты қажет ететіндігін, ол үшін қатаң талап
қоюдың маңыздылығын сипаттайды. Сонымен қатар, ақын
жалпы бала тәрбиесінде қатаң тәртіптің болуы қашан да
ата-ананы қуанышқа бөлейтінін «Жаны жұмсақ – қатты
ұстаған баланың, жарық жүзі ата менен ананың» (1215
бәйт) – деп тәртіпке үйренген балалардың қашан да
жауапкершіліктерінің жоғары болып, ата-ана көңілінен
шығып отыратынын түсіндіреді.
Адамдарды әсіресе, жастарды тәрбиелеу жүйесінде
әл-Фараби бірінші орынға шынайы бақытқа жетуге кепіл
болатын мінез-құлық тәрбиесін қояды. Кең мағынада алып
қарағанда, ғұлама бұл тәрбие ауқымына еңбек, эстетика,
дене, гуманистік, патриоттық және т.б. тәрбие түрлерін
енгізеді.
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Әл-Фараби мінез-құлық тәрбиесінің құралы,
әдістерін белгілеуде Аристотельдің адамдағы барлық
мінез-құлық қасиеттерді туа біткен емес, жаттығу,
әдеттену,
машықтану
нәтижесі
деген
қағиданы
басшылыққа алады. Ол адамда жақсы мінез-құлықты
қалыптастыруда ерік-қайратына көп мән береді, өйткені,
сезім мен рухани нәпсі және парасат мұқтаждықтары бірбіріне қарама-қарсы келгенде санамен шешу ерікке, өзінөзі билеуге тіреледі. Мұндай жақсы ниет, оң істер барабара адамның дағдысына, жақсы қасиетіне айналып, ол
тәрбиелі жақсы мінез-құлықты болып өседі. Бұл
айтылғандар әл-Фарабидің «Бақытқа жету жолында» деген
еңбегінде былайша сипатталады: «Жақсы мінез-құлық пен
ақыл күші – бұл адамшылық қасиеттер болып табылады.
Егер осы екеуі бірдей болып келсе, біз өз бойымыздан
және өз әрекеттерімізден абзалдық пен кемелдікті табамыз
және осы екеуі арқасында адам боламыз, біздің өмір
бейнеміз қайырымды, ал мінез-құлқымыз мақтаулы
болады. Біз мінез-құлық сапаларының абзалы да, оңбағаны
да жүре пайда болады дейміз. Адамда қалыптасқан мінезқұлық болмаса, онда ол жақсы немесе жаман мінезқұлыққа тап болғанда, қарама-қарсы мінез-құлыққа өз
еркімен көшіп кетуі мүмкін. Сондықтан мінез
ерекшеліктерін салыстыру көп балалы отбасыларында тез
аңғарылады».
Фараби ұстаз бен шәкірт, тәрбиеші мен
тәрбиеленуші, сондай-ақ, ата-ана мен балалар арасындағы
қарым-қатынас өзара түсіністікке негізделуі үшін
ересектер тарапынан болатын қарым-қатынас стилі тым
қатал да, тым жұмсақ та болмауға тиіс, - дегенді ұсынады.
Өйткені, егер қарым-қатынас тым қатал болса, онда
тәрбиеленушілер немесе балалар бойын қорқыныш сезімі
билейді, олар ересек адамды сол қылығы үшін жек көреді,
оған сенбейтін болады. Бірақ қарым-қатынас міндетті
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болғандықтан оларды екіжүзділік пайда болады. Егер
қарым-қатынас тым жұмсақ болса, онда тәрбиешілер
немесе отбасындағы балалар тарапынан ересектер
талабына деген немқұрайдылық пайда болып, оның өзіне
деген құрметі төмендейді, - деп талаптық нормада, яғни
қалыпты болғанын қажет деп саналады. Өйткені, қалыпты
талап қана дұрыс мінез-құлық пен жағымды әрекетті
қалыптастыруға негіз бола алады.
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ПСИХОМОТОРЛЫҚ ДАМУЫ
КЕШЕУІЛДЕГЕН ЕРТЕ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ
МОТОРИКАСЫНЫҢ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Нурсеитова Ж.Ж.
Исаева Л.Т.
Бұл мақалада ерте жастағы ауытқуы бар балалардың
қимыл-қозғалысының даму ерекшеліктері қарастырылған.
Арнайы педагогика мен психология саласындағы
әдебиеттерге талдау жасалған: қалыпты және ауытқуы бар
балалардың дамуы туралы Л.С.Выготский, Г.Я.Трошин,
В.И.Лубовский,
Р.А.Сулейменова,
А.К.Ерсарина,
Т.Г.Щедрин, Л.М.Шипицына және басқа да ғалымдардың
еңбектерінде көрініс табады. Қозғалыс саласының
ақауларының құрылымдары туралы ғылыми жұмыстар
Л.О.Бадалян,
Е.И.Гусев,
М.В.Ипполитова,
С.С.Ляпидевский, Е.М.Мастюкова, Е.Д.Хомский және т.б.
еңбектерінде баяндалады.
Қозғалыс саласын басқару
теориясы туралы ережелер Н.А.Бернштейннің, оқу-тәрбие
жүйесінің
түзету
бағытындағы
принциптері
Л.С.Выготский, В.И.Лубовский және басқаларының, ал
тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балаларды
оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық технологиясының
теориялары О.Г.Приходько, Е.В.Клочкова, И.Ю.Левченко,
Е.М.Мастюкова,
A.A.Потапчук
және
басқа
да
ғалымдардың еңбектерінде көрініс тапқан. Зерттеуге
психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңес беру
мамандарының «Психомоторлық дамуы кешеуілдеген»
деген қорытындысы бар балалар алынды.
Ерте жастағы ауытқуы бар балалардың қимылқозғалысының даму ерекшеліктерін анықтау мақсатында
арнайы зерттеу жүргізіліп, қорытындысы ұсынылған. Әр
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бағытқа қозғалыс аясының келесідей
зерттеу
көрсеткіштері анықталды:
1) Жалпы моторика: еңбектеу, еңбектеу кезінде
кедергілерден өту, жылдам еңбектеу, отыра алу, тұра алу,
жүру, көтерілу, түсу, жиһазға шыға білу, кедергілерді
аттап өту, отырып-тұру, жүгіру, секіру, доп қағып алу,
допты екі қолымен лақтыру, таныс қимылдарды орындау
тәсілі, жаңа қимылдарды орындау тәсілі;
2) Ұсақ моторика: ұстау, лақтыру, ұсақ мөлшердегі
заттарды ұстау, моторика үйлесімі, сурет салу және
қарапайым заттарды құрастыру кезіндегі көз-қимыл
координациясы.
Тексеріс жүргізу кезінде зерттеушімен қатар,
жұмыс мазмұнының білетін мұғалім-дефектолог қатысты.
Қорытынды
мәліметтер
барлығымен
талқыланып,
сәйкесінше бағалар хаттамаға тіркеліп отырды. Бала
туралы мағлұматтар ата анасының мәліметтерімен
толықтырылып отырды.
Баламен
үйреншікті
ортасында
немесе
дефектологтың бөлмесінде бірнеше рет кездесу арқылы
жүзеге асты. Кездесудің ұзақтығы 20 минуттан 35 минутқа
дейін болады, сол себепті тапсырмалардың бар көлемі
бірнеше бөліктерге бөлінген, олар қиындығына және
көлеміне қарай бір-біріне cәйкес келеді.
Алынған нәтиже мектепке дейінгі мекемелердегі
психомоторлық
дамуы
кешеуілдеген
балалардың
тәрбиесінде маңызды мәнге ие, өйткені мектепке дейінгі
жастағы балалардың ерте және кіші кезеңдегі
психомоторлық дамуының жағдайын көруге мүмкіндік
береді. Бұл балалардың психомоторлық дамуының
тапсырмасын адекватты анықтауға, шешімі бойынша
жұмыс бағдарламасын құрастыруға көмектеседі. Ерте
жастағы психомоторлы тежелісі бар балалардың
моторикасының сипаты қозғалыс әлсіздігі, ырғақсыдығы,
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темп пен қозғалыс баяулығы, моторлық ебедейсіздік
бұлшықет күшінің жеткіліксіздігі. Алынған мәліметтерді
ерте жастағы ауытқуы бар балалардың қимыл-қозғалысын
дамытуда, оқытып тәрбиелеуде, арнайы орталықтарда,
оңалту орталықтарында қолданылуы мүмкін.
Арнайы педагогика мен психологияның ережелері,
қалыпты және ауытқуы бар балалардың дамуы туралы
Л.С.Выготский,
Г.Я.Трошин,
В.И.Лубовский,
Р.А.Сулейменова,
А.К.Ерсарина,
Т.Г.Щедрин,
Л.М.Шипицына және басқа да ғалымдардың еңбектерінде
көрініс табады. Қозғалыс саласының ақауларының
құрылымдары туралы ғылыми жұмыстар Л.О.Бадалян,
Е.И.Гусев,
М.В.Ипполитова,
С.С.Ляпидевский,
Е.М.Мастюкова, Е.Д.Хомский және т.б. еңбектерінде
баяндалады.
Сондай-ақ, қозғалыс саласын басқару
теориясы туралы ережелер Н.А.Бернштейннің, оқу-тәрбие
жүйесінің
түзету
бағытындағы
принциптері
Л.С.Выготский, В.И.Лубовский және басқаларының, ал
тірек-қозғалыс аппаратында бұзылыстары бар балаларды
оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық технологиясының
теориялары О.Г.Приходько, Е.В.Клочкова, И.Ю.Левченко,
Е.М.Мастюкова,
A.A.Потапчук
және
басқа
да
ғалымдардың еңбектерінде жан-жақты айтылған.
Тұлғаның одан әрі қалыптасуының негізін
қамтамасыз ететіндіктен, заманауи педагогика мен
психологияда ерте балалық шақ кезеңі – бала дамуындағы
ерекше құнды кезең болып қарастырылады. Осыған
байланысты, педагогика мен психологиядағы ерте балалық
шақтың негізгі ұғымдарының бірі болып «даму» түсінігі
саналады. Бұл ұғымның аясында баланың тұлғасындағы
жалпы және жеке алғандағы сапалы және сандық
өзгерістер түсіндіріледі. Бала дамуының осы кезеңі
шетелдік ғалымдардың үлкен қызығушылығын тудырады.
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Бала
дамуының
алғашқы
жылдарындағы
диагностика мен мониторинг жасау
саласындағы
жетістіктер, биологиялық тұрғыда балалардың көру мен
есту анализаторларының сақталған
кезінде негізгі
психомоторлық қызметтерінің (қимыл қозғалыс, таным
процесстері, эмоционалдық жай күйі) зақымдалуы бар
көптеген балалар топтарын анықтауға мүмкіндік тудырды.
Қазір бұл дамудың артта қалуына «Психомоторлық
дамудың кешеуілдеуі» ұғымы қолданыла бастады. Осы
уақытқа дейін бұл түсінік бір мағыналы анықтамаға ие
болмады. Алициа Зарин мен Марина Яковлеваның
зерттеулерінде психомоторлық дамудың кешеуілдеуі
баладағы әр түрлі деңгейдегі: тірек-қимыл аппаратына,
таным процестері мен эмоционалдық ерік-жігер
сферасына, сонымен қатар ерте жасқа тән түрлі
әрекеттеріне жағымсыз биологиялық және әлеуметтік
факторларының әсер етуі ретінде қарастырылады.
Зерттеуге Түзеу педагогикасының Ұлттық ғылымипрактикалық орталығындағы 10 бала қамтылды. Зерттеудің
мақсаты: Ерте жастағы ауытқуы бар балалардың қимылқозғалысының даму ерекшеліктерін анықтау.
Психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңес
беру
мамандарының
«Психомоторлық
дамуы
кешеуілдеген» деген қорытындыны бар балалар алынды.
Зерттеуді жүзеге асыру барысында екі бағыт
қарастырылды: жалпы және ұсақ моториканы зерттеу.
Әр бағытқа қозғалыс аясының келесідей зерттеу
көрсеткіштері анықталды:
1) Жалпы моторика: еңбектеу, еңбектеу кезінде
кедергілерден өту, жылдам еңбектеу, отыра алу, тұра алу,
жүру, көтерілу, түсу, жиһазға шыға білу, кедергілерді
аттап өту, отырып-тұру, жүгіру, секіру, доп қағып алу,
допты екі қолымен лақтыру, таныс қимылдарды орындау
тәсілі, жаңа қимылдарды орындау тәсілі;

18

2) Ұсақ моторика: ұстау, лақтыру, ұсақ мөлшердегі
заттарды ұстау, моторика үйлесімі, сурет салу және
қарапайым заттарды құрастыру кезіндегі көз-қимыл
координациясы.
Тексеріліп отырған қызметінің онтогенезіне сүйене
отырып, әрбір оқытылған кезеңді сапалы бағалау үшін 0-6
ұпай арасын қамтитын шкала жасалынды.
Тексеріс жүргізу кезінде зерттеушімен қатар,
жұмыс мазмұнының білетін мұғалім-дефектолог қатысты.
Қорытынды
мәліметтер
барлығымен
талқыланып,
сәйкесінше бағалар хаттамаға тіркеліп отырды. Бала
туралы мағлұматтар ата анасының мәліметтерімен
толықтырылып отырды.
Баламен
үйреншікті
ортасында
немесе
дефектологтың бөлмесінде бірнеше рет кездесу арқылы
жүзеге асты. Кездесудің ұзақтығы 20 минуттан 35 минутқа
дейін болады, сол себепті тапсырмалардың бар көлемі
бірнеше бөліктерге бөлінген, олар қиындығына және
көлеміне қарай бір-біріне cәйкес келеді.
Зерттеуге сүйене отырып, тәжірибе мәліметтерін
талдау үшін біз
3 жастағы психомоторлық дамуы
кешеуілдеген барлығы 10 баланың зерттеу нәтижелерін
іріктедік.
Жүру дағдысы толықтай үш жастағы балалардың
28%-ында ғана қалыптасқан. Қалған балалар асқан
қиыншылықпен, баяу және сүйеніш заттарды пайдаланып
немесе ересектердің қолдарынан ұстап жүрді. Шектеулі
кеңістікте қозғалғанда, балалар тепе-теңдікті жиі сақтай
алмады және кенеттен құлай берді. Олар өз бетінше
жүруге еріксіз келісті, қорқыныш сезімдері басым болды,
жылау арқылы жағымсыз реакцияларын көрсетті және
көбінесе ата-атаналырының қасында отыруды жөн көрді.
Кеңістікте қозғалу үшін жүрудің алғашқы дағдыларын
игергендеріне қарамастан, олар қимыл-қозғалыстарында
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еңбектеуді жиі пайдаланды. Мысалы: жүру арқылы өз
беттерінше қозғалуды бастай отырып, қысқа уақыт
аралығында еденге отырып
ары қарай еңбектей
бастайтын. Тұрып тұрған жағдайынан отыруға үш жастағы
балалардың тек 36%-ы ғана қабілетті болды. Олар
бөкселеріне сүйеніп немесе табанымен емес, тізерлеп
тұруды жөн көрді, себебі оларға ыңғайлы болды. Қалған
балалар отыруға талпынбады немесе отыруға әрекет жасау
кезінде тепе-теңдікті сақтай алмай құлады.
3 жасар балалардың үшінші жартысы (32%) жаяу
жүру кезінде кедергілерді байқамайды, ал кедергілерге
ұшыраған жағдайда, тепе-теңдік ұстай алмай құлайды.
Қалған бөлігі, кедергілерді байқаған сәтте жүру
жылдамдығын бәсеңдетеді, құламауға әрекеттер іздеп
(көбінесе табысты емес) соның көмегімен кедергіден өтуге
тырысады. Дегенмен, ересек адам көмегімен кедергіден
өтуге 3 жастағы балалардың 36%-ы қабілетті.
Өз бетінше баспалдақпен жүруге (көтерілу-түсу) 3
жасар балалардың көбісі әрекеттер жасағанымен,
сәтсіздікпен аяқталады. Олар баспалдақтың қанатынан
ұсталып, ересектердің көмегіне жүгініп адымдап қана
баспалдақпен жай көтеріліп, жай түсетін болған.
Жылдамдығының күрт өзгеруінен бұл балалар тепе-теңдік
жоғалтып құлайды, құлағаннан ересектердің көмегінсіз
тұруға қабілетсіз. Ерескетердің қолынан ұстап жүгіру 3
жасар балалардың арасында тек 32%-ды құрайды. Жүру
мен жүгіру дағдыларының дұрыс қалыптаспауына, біздің
ойымызша, балалардағы қимылды ойындарға деген
қызығушылығының жоқтығы әсер етеді. Кейбір балалар
эмоцоналды түрғыда ойынға берілгенімен, қуалаған
адамнан қашуда ересек адамның көмегіне жүгінуге тура
келді. 3 жасар балалардың кейбірі (36%) ересектерге
еліктеп жүгірсе де, тепе-теңдігін жоғалтып құлауға әкеліп
соққан. Жүгіру, секіру қабілеттерінің жоқтығын бұл
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балалардағы қозғалыс дағдыларының онтогенезде жай
қалыптасқанымен, дамуындағы ақаулықтармен түсіндіруге
болады.
Балалардың саусағының арасынан ұсақ зат сырғып
кетіп тұрды. Шамамен топтағы балалардың жартысы затты
алақанымен алды. Оларға тұрақты ұсақ заттарды
(бұрандалар,
ұсақ
ойыншықтар
және
тұрақты
геометриялық фигуралар) ұстау оңай болды. Едәуір
қиындықтар тегіс және қатты кеңістікте орналасқан
домалақ заттарды (моншақ), тегіс (пластмасса таяқшалар)
ұсақ заттарды ұстауда байқалды.
Бұл қиындықтар көбіне сәйкес қимылдарды
орындау кезінде, (заттарды бірінің ішіне салу) сонымен
қатар, қарапайым сурет салу және құрастыру кезінде
байқалған қимыл координациясының жетіспеушілігімен
байланысты.
Олардың
қимылында
дәлділік
пен
ырғақтылық қиынға соқты, көп жағдайда олар көмекті
қажет етті. 3 (52) жастағы балалардың арасындағы көбісі
бірдей деңгейде қарындашты күшпен ұстап тұрып
парақтың сыртына шыға отырып сызу әрекетін жасады.
Қалғандары қарындашты және фломастерді дұрыс ұстай
отырып, әр түрлі қимыл координациясымен параққа
сызды.
Тігінен құрастыру (мұнаралар) кезінде оларда
моторлық ыңғайсыздық байқалды, олардың қимылы
екінші және үшінші текшелерді бір бірінің үстіне қояр
кезде нашар үйлесім тапты. Ерекше қиындық ұсақ және
орта көлемдегі заттарды құрастыру кезінде байқалды. Олар
заттарды бір бірімен дәл сәйкестендіре алмағандықтан,
құрастырып бітпей жатып бөлшектер шашылып жатты.
Кейде бөлшектер бір бірімен өте ретсіз жалғасып тұрды.
3 жастағы балалардың жартысынан астамы (56)
белсенді түрде ересектердің үлгісі бойынша және сөздік
нұсқаулар бойынша қол шапалақтады.
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Алынған нәтиже мектепке дейінгі мекемелердегі
психомоторлық
дамуы
кешеуілдеген
балалардың
тәрбиесінде маңызды мәнге ие, өйткені мектепке дейінгі
жастағы балалардың ерте және кіші кезеңдегі
психомоторлық дамуының жағдайын көруге мүмкіндік
береді. Бұл балалардың психомоторлық дамуының
тапсырмасын адекватты анықтауға, шешімі бойынша
жұмыс бағдарламасын құрастыруға көмектеседі.
Жалпы моториканың дамуы және оның бұзылысын
түзету тірек-қимыл аппаратында церебральді патологиясы
бар балаларға білім беру, тәрбиелеу маңызды орынды
алады. Мұндағы басты мақсат – жалпы моториканың
дамуы мен оның бұзылысын түзету болып табылады.
БЦП бар баланың моторлық дамуы жай ғана артта
қалып қоймай, сонымен қатар әр этапта күрделі түрде
бұзылады. Баланың жалпы қимыл-қозғалысын дамытуды
негізгі қимыл-қозғалыс дәрежесіне сүйене отырып арнайы
жаттығулардың көмегімен жүйелі түрде жүзеге асыру
қажет. Коррекциялық жұмыс барысында мына міндеттерді
шешу қарастырылады:

баланың басын козғалтуы мен ұстауын
бақылаудың қалыптасуы;

денсінің жоғары бөлігін бүгуге үйрету;

қолдың тірек функциясын жаттықтыру
(иығына және білезігіне тіреу);

кеудесін бұруға үйрету (арқасынан ішіне
және ішінен арқасына аударыла алуы);

отыру және өздігінен отыра алу қабілетінің
қалыптасуы;

еңбектеуге және еңбектеу барысында тепетеңдікті сақтауға үйрету;

тізесіне және аяғына тұруға үйрету;

бір орында тұруға және тіреу арқылы жүруді
дамыту мүмкіндіктері;
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өз беімен жүруді және бұзылысты түзеуге
талпыну.
Классикалық емдік массаж спастикалық бұлшықетті
босаңсытуға және гипотониялық (әлсіз) бұлшықеттің
жұмысын жақсартып, қатайтуға әсерін тигізеді. Массаж
жасауда мына жұмыстар басты орынды алады: уқалау,
урғылау, діріл.
Пассивті қолғалыстар ерте жастағы балаларға
тиімді деп көрсетілген, себебі олардың қимылқозғалыстарының белсенділігі әлі толыұ дамымаған.
Пассивті гимнастика қозғалыс жүйесінің кинетикалық
және сенсорлық сезінулерінің жұмысына әсерін тигізеді.
Пассивті
жаттығуларды
баланың
назарын
оның
орындалуына аудара отырып көп қайталау қажет. Бала ең
болмағанда қозғалыстың бір бөлігін жасауға үйренген
кезде пассивті-активті гимнастикаға көшуге болады.
Қол
алақанының
және
саусақтарының
функционалдық мүмкіндіктерінің дамуы Арнайы педагог
жұмыс барысында алақан және саусақтардың моторикасын
дамыту кезеңдерін ескерген жөн: ашық алақанға тірену,
алақанмен затты еркін ұстай алуы, саусақпен ұстаудың
қосылуы, саусақтарын бір- біріне тигізіп қарсы қоя білу,
бірте-бірте қиындатылған манипуляциялар және заттық ісәрекеттер, саусақтардың сараланған қозғалысы. Қол
алақанының
және
саусақтардың
функционалдық
мүмкіндігін қалыптастырмас бұрын, қолдың жоғары
жағының бұлшықет тонусын қалыпқа келтіру қажет.
Бұлшықеттің босаңсуына қолды Фелпс
методикасы
негізінде сілкілеу ықпал етеді (қолдың 3 тен бір бөлігінен
ұстап, жеңіл тербелмелі-сілку қозғалыстары жасалады).
Әрі қарай алақанға және саусақтарға массаж бен пассивті
жаттығулар жасалады:

сипалау, спираль түрінде, саусақтың ұшынан
негізіне дейінгі қозғалыстар;
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ұрғылау, шаншу арқылы, саусақ ұштарын
және саусақтардың арасын уқалау;

саусақтың және алақанның (саусақтан
шынтаққа дейін) сыртқы бетін сипалау мен ұрғылау;

баланың алақанымен педагогдың қолына
шапалақтау, қатты және жұмсақ жақтарын;

саусақтарын айналдыру (әрқайсысын жеке);

алақанын дөңгелете айналдыру;

алақанын тартып-созуы (оңға - солға);

супинациялық қозғалыс (алақанды жоғары
қаратып қолды бұру), пронация (алақанды төмен).

Алақан саусақтарын кезекпен ашу, содан
кейін саусақтарды түгелімен бүгу ( бас бармақ жоғары
жағынан орналасады).

Бас
бармақтың
басқа
саусақтармен
беттестіру (саусақтардан сақина жасау);

Щеткамен массаж (саусақ ұштарын және
алақанның сыртқы бетін, саусақтың ұшынан білекке дейін)
қаттылығы әртүрлі бағанды щеткалар қолданылады;
Щеткамен массажды қозғалыс сезінулерін дамытуға
және
алақан мен саусақтың проприоцептивтік сезінулерін
ынталандыруда қолданады.
Алғашында балаңың қолына ойыншық ұстатып,
аузына апаруға көмектеседі. Баланың қолына салынған
ойыншықтар формасы, үлкендігі, салмағы, температурасы
жағынан әртүрлі болуы қажет. Бұл сипап сезу арқылы
тануға үйретеді. Олар ұстауға ыңғайлы болуы керек.
Әртүрлі жағдайда (ішінде, арқасында жатқанда, отырғанда,
еңбектегенде, тізесіне тұрғанда, аяғында тұрғанда), әртүрлі
қашықтықта , алдында, баланың жан-жағындаң әртүрлі
биіктікте орналасқан затты алуы мен ұстауын
жаттықтырады. Бала затты шынашақ пен аты жоқ
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саусақпен ұстауын емес керісінше бас бармақ пен сұқ
саусағын қолданып ұстауын қадағалау керек. Баланы тек
ұстауға емес, сонымен қатар жіберуге де үйрету қажет.
Алақанның жұдырыққа түйіліп қалуын шынашақ
саусақтан ұстап сілкілеу арқылы, алақанды жоғары
қаратып бұру арқылы, сонымен қатар кедір – бұдыр
бетімен немесе құмның үстімен жүргізу арқылы
жеңілдетуге болады. Келесі іс-әрекетті орындауды ұсынуға
болады:

ойыншықты ерікті түрде жіберу (ересек
адамның қолына немесе шелекке, қорапқа лақтыру);

бір жерден шығарып алу немесе бір жерден
екінші жерге ауыстырып салу;

қорапты ашып және жабу;

пирамидаға сақиналарды салып қайта алу;

допты, машинаны жүргізу;

кубиктерден мұнара жасау;

алақанымен үлкен затты ұстау (бір және екі
қолымен);

ұсақ заттарды екі және үш саусағымен теру.
Балалармен жүргізілген кешенді сабақтардың
нәтежиесінде балалардың қимыл-қозғалыс дағдыларында
алға жылжушылық орын алды.
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында БЦП
диагнозымен
9
мыңға
жуық
бала
тіркелеген.
Л.С.Выготскийдің, С.Л.Рубинштейннің, А.И.Леонтьевтің,
И.М.Сеченованың,
П.К.Анохиннің,
А.Г.Лурияның,
А.В.Запорожецтің және басқа авторлардың теориясымен
келісе отырып
тәжірибелік іс-әрекеттің анықталған
түрлерінде, қимыл-қозғалыстың негізінде белсенді сипатта
болатын танымдық қабылдау процесстері қалыптасады
деп көрсеткен.
О.Г. Приходько қимыл-қозғалыс потологиясы бар
балаларды зерттеуде олар туралы жеке мәлімет алу, таным
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процесінің қаншалықты дәрежеде екендігін білу, сөйлеу
әрекетін зерттеу біз ойлағандай көрсеткіштерге қол жеткізе
бермейтіндігіне тоқталған. Кешенді жан-жақты тексеру
дамуында тірек-қимыл бұзылысы, психикалық, сөйлеу
тілінің, әр түрлі анализаторларды зерттеу арқылы баланың
сөйлеу тілі мен қимыл қозғалыс аппаратының деңгейін
білуге көмектесіп қана қоймай, сонымен қатар олармен
түзету жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді.
Ерте жастағы психомоторлы тежелісі бар
балалардың моторикасының сипаты қозғалыс әлсіздігі,
ырғақсыдығы, темп пен қозғалыс баяулығы, моторлық
ебедейсіздік бұлшықет күшінің жеткіліксіздігі. Алынған
мәліметтерді ерте жастағы ауытқуы бар балалардың
қимыл-қозғалысын дамытуда, оқытып тәрбиелеуде,
арнайы
орталықтарда,
оңалту
орталықтарында
қолданылуы мүмкін.
Әдебиеттер тізімі:
1.
Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии
обучения и воспитания детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата. М., 2001.
2.
Булекбаева Ш.А. Разработка и оценка
эффективности реабилитационных мероприятий при
различных формах детского церебрального паралича: дисс.
докт.мед.наук. – Алматы, 2010.
3.
Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с
двигательной патологией. СПб., 2006
4.
Бот О.С. Игры и упражнения для тренировки
тонких движений пальцев рук у детей с задержкой
речевого развития. М., 1997.
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СТУДЕНТТЕРДІҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ
КАРТАЛАРЫН ЕСЕПКЕ АЛАТЫН АҚПАРАТТЫҚ
ЖҮЙЕНІ ҚҰРУ
Аженов Алмат
Маманова Сымбат
Қазіргі кезде қандайда бір жұмыс орнының жұмыс
өнімділігін арттыру мен адамдарға көрсететін қызмет
сапасын жақсарту үшін жұмыс орнының ақпараттық
жүйесі болу қажет. Мәліметтер базасы дегеніміз ақпаратты сақтауға және жинақтауға арналған ұйымдасқан
құрылым.
Ақпараттық технологиялардың даму үрдісі адам
өміріне көптеген жаңалықтар, мол мүмкіншіліктер
туғызуда. Атап айтқанда, ақпарат алу мен алмасу, ғылымбілім, қаржы, жарнама, транспорт, бұқаралық-ақпарат,
медицина сынды салалардағы жаңалықтарды, жетістіктері
мен нәтижелерді жедел түрде, қолма-қол пайдалана алуға
мүмкіндік туғызатын жаңа жүйелерді, нысандарды
енгізуде.
Жұмыстың мақсаты: Студенттік емханада мед.
Карталардын электронды жүйесін және дәрігерге жазылуға
болатын жүйе құру. Осы мақсатқа жету үшін келесі
операцияларды орындау қажет:
Кестелерді құру;
Кестелерді байланыстыру;
Сұраныстарды өңдеу;
Ақпараттық жүйені тестілеу;
Ақпараттық жүйені іске қосу.
Аталған есептерді орындау үшін Oracle мәліметтер
базасын басқару жүйесін қолданған жөн.
Пәндік аймақты талдау барысында қажетті
деректерді қанша кестеге орналастыруға болатыны туралы
мәліметтер аңықталады.
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Кілт сөздер: Oracle, C#, SQL, МБ, МББЖ, XML.
Қазіргі заман талабына сай адамдардың мәлімет
алмасуына,
қарым-қатынасына
ақпараттықкоммуникациялық технологиялардың қолданысқа кеңінен
еніп, жылдам дамып келе жатқан кезеңінде ақпараттық
қоғамды қалыптастыру қажетті шартқа айналып отыр.
Ақпараттық қоғамның негізгі талабы – студенттерге
ақпараттық білім негіздерін беру, логикалық ойлау,
құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық
технологияны пайдалану дағдыларын қалыптастыру және
оқушы әлеуметінің ақпараттық сауатты болып өсуі мен
ғасыр ағымына бейімделе білуге тәрбиелеу, яғни
ақпараттық қоғамға бейімдеу.
Ақпараттық технология – қазіргі компьютерлік
техника негізінде ақпаратты жинау, сақтау, өндеу және
тасымалдау істерін қамтамасыз ететін математикалық және
кибернетикалық тәсілдер мен қазіргі техникалық құралдар
жиыны.
Коммуникация – ақпаратты тасымалдап жеткізу
әдістері мен механизмдерін және оларды жазып жинақтап
жеткізу құрылғыларын қамтитын жалпы ұғым.
Ақпараттық-коммуникативтік
технология
жағдайындағы жалпы оқыту үрдісінің функциялары:
оқыту, тәрбиелеу, дамыту, ақпараттық болжамдау және
шығармашылық қабілеттерін дамытумен анықталады.
Ақпараттық технологиялар бүтіндей объектті
зерттеу көзқарасынан, сонымен қатар бөлек құрылыстық
құраушылар көзқарасынан да классификациялануы
мүмкін.
Әдетте
ақпараттық
технологиялар
классификациясына келесі ұғымдар кіреді: ақпараттың
материалды тасығыш типі, ақпаратты техниканың даму
деңгейі,
адамның
интеллектуалды
қызметінің
автоматтандыру мәртебесі және т.б. Осындай әдістеме
сәйкестлігімен ақпараттық технологиялардың келесі
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түрлерін
белгілеуге
болады:
жаратылысты-табиғи,
қағазды-механизацияланған, автоматтандырылған.
Электронды медициналық карталарды есепке
алатын ақпараттық жүйені құру не үшін керек және оның
артықшылықтары қандай ?
Ақпараттық технологиялардың даму үрдісі адам
өміріне көптеген жаңалықтар, мол мүмкіншіліктер
туғызуда. Атап айтқанда, ақпарат алу, алмасу ғылым-білім,
қаржылық, жарнамалық, транспорттық, бұқаралықақпараттық медициналық сынды т.б. салалардағы
жаңалықтарды, жетістіктері мен нәтижелерді жедел түрде,
қолма-қол пайдалана алуға мүмкіндік туғызатын жаңа
жүйелерді, нысандарды енгізуде.
Менің
мақаламның
мақсаты
электронды
медициналық карталарды есепке алатын ақпараттық
жүйені құрудың артықшылықтарын түсіндіру. Ең бірінші
кезекте емханалардағы бірнеше өзекті мәселеге тоқтайтын
болсақ:
Науқастардың медициналық карталарының
жоғалуы;
Науқастардың
тапсырған
анализдерінің
жоғалуы;
Науқастардың дәрігерге кезекке тұрып, көп
уақыт жоғалтулары.
Айтылып кеткен үш мәселе ең көп кездесетін
мәселелер қатарына кіреді. Барлық шолып өткен
мәселелерді электронды медициналық карталарды есепке
алатын ақпараттық жүйені енгізу арқылы шешугеболады.
Ақпараттық
жүйенің
артықшылықтарына
тоқталатын болсақ:
Медициналық карта әрдайым қолжетімді
болады.
Медициналық карта ешқашан жоғалмайды.
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Анализдердің
барлығы
медициналық
картаның ішіне сақтаулы болады.
Медициналық карталарды есепке алатын
жүйеде қаралушының дәрігерге онлайн режімде жазылуға
мүмкінділігі болады. Соның арқасында науқастар өз
уақыттарың үнемдей алады.
Электронды медициналық картаға көшу
арқылы, мдицина саласында қағаздан толық бастартуға
мүмкіндік туады. Бұл қадам арқылы көптеген ағаштарды
сақтап қала аламыз. Әрине, бұл экологияның дұрыс
бағдарда дамуына ықпал етеді.
Өнімді жасау барысында бірнеше құралдарды
қолданамыз. Нақты айта кетсек: мәліметтер базасы, C#
программалау тілі, Oracle 11g. PL SQL.
Мәліметтер базасы (МБ) есептеу жүйесінің
жадысында сақталатын және қарасытырылатын пәндік
облыста объектілердің жағдайын мен олардың
байланысын
көрсететін
мәліметтердің
арнайы
ұйымдастырылған
жиынтығы.
Электроонды
медициналық карталарды есепке алаын ақпараттық жүйені
құру кезінде мәліметер базасын Oracle 11g тілінде
көтереміз. Oracle деректер базасы - деректерді және
қосымшаларды басқарудың ең икемді және үнемді әдісі кәсіпорын торының есептеуі үшін жасалған алғашқы
дерекқор. Enterprise grid computing индустриялық
стандартты, модульді сақтау және серверлердің үлкен
бассейндерін жасайды. Осы архитектурамен әрбір жаңа
жүйе құрамдас бөліктерден тез арада қамтамасыз етілуі
мүмкін. Oracle Database 11g МББЖ - ашық платформалар
түрлі қолжетімді болып табылады және үшінші тарап
қолданбаларының түрлі қолдайды ақпаратты басқару үшін
бірыңғай интеграцияланған шешімін береді. Дерекқор тек
реляциялық деректерді ғана емес, сонымен бірге
деректердің орналасуы және GIS ақпараты туралы
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құжаттар, XML, мультимедиалық ақпаратты сақтайды.
Жүйе өнімділігі сияқты (файлдар Secure), олар сақтау
жіберіледі және артқы тезірек басқа жүйелерде қарағанда
алынуы мүмкін «Қауіпсіздік Файл» пайдалана отырып,
деректер базасында сақталған файлдар, сондай-ақ деректер
осы түрлерін, оңтайландырылған. дерекқорындағы
деректерге барлық түрлері үшін индексі орындаған және
ол оңай қолданыстағы қосымшалар деректер жаңа
түрлерін енгізу қабылдау, SQL-қол жеткізуге мүмкіндік
береді.
Мәліметтерді модельдеудің реляциялық моделі
Қазіргі кездегі МББЖ құруға, соның ішінде Oracle,
мәліметтерді модельдеудің реляциялық тәсілі әсер етті. Ол
бөлігі
"реляциялық
модель"
болып
табылатын
"реляциялық теорияға" негізделген. Бұл теорияның негізін
қалаушы Э. Кодд (E. F. Codd) 1969 жылы "Derivability,
Redundancy, and Consistency of Relations Stored in Large
Data Banks" (IBM Research Report RJ599) мақаласын
жариялады.
Реляциялық модельді жобалау есебі ретінде МБ да
пәндік облыс туралы қажетті пікірді қалпына келтіретін
қатынастар жиынына қол жеткізу және де пәндік облыстың
барлық мағлұматтары қайталанбай бір рет қана көрсетілу
деп санауға болады. Мұндай жобалаудың реляциялық
модельден ерекшелігі оны математикалық сипаттау
күрделі және оны жасау жобаалушының тәжірибесіне
байланысты болады[4].
МБ өмірлік циклы. Мәліметтер база жүйесінің өмір
сүру кезеңінде белгілі бір уақыт аралығы бар:
мәліметтер базасын жасау шешімі қабылдаған кезден
бастап оларды жою шешімі, содан соң шын мәнінде
физикалық түрде жою қабылдаған сәтке дейін.
Өмір кезендерінде екі фаза бар:
1)Талдау және жобалау фазасындағы кезеңдер:
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2)
кезеңдер:

а) Талаптарды түрге келтіру және талдау;
ә) астарлы (концептуалды ) жобалау;
б) логикалық жобалау;
в) физикалық жобалау.
Іске асыру және қолдау фазасындағы

а) Мәліметтер базасын іске асыру;
ә) мәліметтер базасының жұмысын талдау;
б) мәліметтер базасының бейімделуі мен
түрлендірілуі[5].
Логикалық жобалау нәтижесі – логикалық модель,
яғни МББЖ бағытталған схема және де барлық
бағдарламалар пакеті үшін схема бөлшектері. Одан
басқа мәліметке жеткізетін жолдарды және тәсілдерді
таңдау бойынша бағдарламалар пакетіне ұсыныс
жасалынады және МБӘ шығарып салу топтары үшін
басшылықтар түзеледі.
Физикалық жобалау.
Физикалық зердеде мәліметтерді ұйымдастыру
үшін
көптеген
құрылымдар
бар. Сыртқы
және
оперативті зерделер арасындағы алмасулар физикалық
жазылымдар арқылы өтеді.
Олардың құрылымдары былай болады:
Кез
келген
басқа
физикалық
жазылымға
көрсеткіштер арқылы қол жеткізуге болады. Бұл іс
жүзінде көрсетілген физикалық жазылымдар мекенжайы болып табылады.
Физикалық жобалау кезеңінде шешілетін есептер:
- физикалық жазылымның конструкциясын жасау;
- физикалық жазылымды орналастыру;
- қол жеткізу тәсілдерін таңдау.
Физикалық жазылымның конструкциясын жасау:
физикалық жазылым жоспарлау кезінде логикалық
модель ішінде жасалған логикалық жазу құрылымына
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арқа сүйейді. Зердені үнемдеу үшін кодтауды және
мәліметтерді тығыздауды қолданады. Кодтау дегеніміз –
мәліметтерді өңдеу немесе жіберу кезінде қателерді табу
және түзету мақсатында мәліметтерді нормалды немесе
қысқартылған форматтарға аударуға мүмкіндік беретін
кең тәсілдер сыныбы.
Тығыздау тәсілдері мәліметтер алатын зерде
көлемін әжептәуір қысқартады және оларды өңдеуді
жылдамдатады.
Мәліметтерді тығыздау тәсілдері:
- аббревиатураларды қолдану;
- нольдерді басу (жою);
- шаблондарды пайдалану
Ақпараттық жүйенің программа бөлігін Си-шарп
тілінде көтеру ең икемді опция болып табылады. C# объектілі-бағытталған бағдарламалау тілі болып табылады.
C# CLR үшін қолданбалы бағдарламалау тілі ретінде
дамытылған және сол сияқты, ең алдымен, CLR-тің
мүмкіндіктеріне байланысты. Бұл, ең алдымен, BCL
жүйесін көрсететін C# типті жүйеге қатысты. Тілдің
белгілі бір экспрессивтік ерекшеліктерінің болуы немесе
болмауы белгілі бір лингвистикалық ерекшеліктің CLR
құрылымына тиісті. C# бірнеше іске асыру бар:
Csc.exe
компиляторының
C#
түрінде
орындалуы .
NET Framework құрамына кіреді (.NET Micro
Framework, .NET Compact Framework және оның Silverlight
және Windows Phone 7 астында іске асырылуы).
Microsoft роторының (Shared Source Common
Language Infrastructure) жобасының бөлігі ретінде.
Mono жобасы C# -тің ашық көзі бар іске
асырылуын қамтиды.
DotGNU
жобасы
ашық
көзден
C#
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компиляторын қамтиды.
DotNetAnywhere
- енгізілген жүйеге
бағытталған CLR іске асыру, C# 2.0 толық сипаттамасын
қолдайды.
Oracle-да база құрып және Си шарп программалау
тілімен қосу арқылы біз жақсы ақпараттық жүйені құрып
шыға аламыз.
Қорытындылайтын
болсақ,
электронды
медициналық карталарды есепке алатын ақпараттық
жүйенің медицина саласына алып келетін пайдасы өте көп.
Қазіргі танда ақпараттық жүйе адамның өмірінің ажырамас
бөлігі
болып
келеді,
демек
ақпарат
жүйелері деректерді тарату, құру, өңдеу, фильтрлеу,
жинауға, адамдар мен компанияларға қажетті техникалық
құрал-жабдықтар мен бағдарламалық жасақтамаларды оқу
мүмкіншілігін беретініне көз жеткіздік.
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ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ «АКМЕОЛОГИЯ» ОҚУ
ПӘНІНІҢ ӘДІСНАМАЛЫҚ ТҰҒЫРЛАРЫ МЕН
ҰСТАНЫМДАРЫ
Бейсембаева К.Д.
Скакова Р.Ә.
Каримова Р.Е. Мақұлбекова А.А.
Білім беру адамды дамытуға бағытталған.
Ғылымның дамуында туындайтын қарама-қайшылықтар
жаңа ғылымды құру құралдары арқылы шешіледі. Дәл
осылай акмеология пайда болды. Білім беру үдерісінің
негізгі қатысушылары: басшылардың, оқытушылардың,
білімгерлердің қайта құрушы іс-әрекетінің өнімділігін
өлшеу тәсілдерін, технологияларын және теорияларды
меңгерген, елдегі және дүние жүзіндегі білім берудің
дамуы туралы біліммен қаруланған мамандары бар білім,
шынайы түрді іргелі білім болып саналады. Білім беруді
модернизациялауды білім берудегі негізгі қарамақайшылықтың - оқу және ғылыми ақпараттың көлемінің
артуы мен оны игеруге жұмсалатын уақыттың қысқаруы
арасындағы қарама-қайшылықтың артуына әкелетін
ғылыми-техникалық прогресс туындатты.
Психологиялық-акмеологиялық
мәселелерге
қатысты қазіргі заманғы көзқарастарды зерттеу,
инновациялық жоғары кәсіби білім берудің әлеуеті ретінде
қарастырылады, білім беру үдерісіне қатысушылардың
кәсіби іс-әрекетінің тиімділігін және өнімділігін
арттырады, сонымен бірге кәсіби қалыптасудың өзіндік
стратегияларына қатынасы бойынша рефлексияның
мүмкіндіктерін қарастырады. Акмеология ғылымы пәнінің
қоғам сияқты ұзақ тарихы бар. Адамзат мәдениеті –
кемелденген адамдардың шығармашылық нәтижесі.

35

Білім берудегі қазіргі үрдістер тұрғысынан
қарастырылатын акмеологиялық білімнің дамуы және
оның білім беруші әлеуеті, кәсіби даярлықтың мазмұнын,
сипатын және бағыттылығын өзгертуді талап етеді, онда
кәсіби білімді меңгеру үдерісі жоғары оқу орнындағы
білім
беру
үдерісінің
субъектілерінің
тұлғалық,
құндылықты-мағыналық
сферасы
арқылы басқаша
түсіндіріледі.
Акмеология адамның құндылығы, оны жетілдіру
мен өзінің кәсіби іс-әрекетін жоғары тиімділікпен жүзеге
асыру қабілеті туралы ғылым ретінде дамиды, сонымен
бірге, тұлғаның динамкалық тұрғыда өзін-өзі дамыта және
өзін-өзі жүзеге асыра отырып, толыққанды өмір сүру
туралы ғылым ретінде дамиды. Дәл осы акмеологияда
білім беру, алғаш рет бастапқы жаңа құрылымдарды –
адамдағы рухани өнімдерді қамтамасыз ететін, мәдениет
өніміндегі адамның табиғи әлеуетін өзіндік жүзеге асыру
заңдарына бағынатын, өзін-өзі ұйымдастырушы жүйе
ретінде қарастырылады.
Білімдер, құзыреттілік, шеберлік – бұл білім
берумен құрылатын «рухани өнімдер» немесе білім беру
үдерісіне қатысушы тұлғалардың қасиетіндегі психикалық,
физикалық және акмеологиялық жаңа құрылымдар.
Акмеология ғылымы пәнінің қоғам сияқты ұзақ тарихы
бар. Адамзат мәдениеті – кемелденген адамдардың
шығармашылығының
нәтижесі.
Ежелгі
дүниенің
тарихының дамуындағы акме- кезеңдер дамудың бір
дәуірінен екінші дәуіріне дейінгі терең білім мен нақты
тәжірибені беру жүйесі ретінде, дамудың терең мәнін
түсінуге көмек береді. Әсіресе, адамның дамуы темір
дәуірінде аса жоғары акме-нәтижеге жетті.
Акмеологияның бастау көздері Ежелгі Грекияға
байланысты, бұл кезеңде адам ақыл-ой және дене
дамуының шыңдарының үйлесімі ретінде кемелдену
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идеалына ұмтылған болатын. Адамзат қоғамының
дамуының әртүрлі тарихи кезеңдерінде идеалдар алуан
түрлі болды, алайда олар әрдайым интегративті
құрылымдар, табиғаты бойынша гетерогенді үдерістердің
шыңдарының үйлесімі нәтижесі ретінде қарастырылды.
Ежелгі Үндістанның данагөйлері адамның жер бетіндегі
өмірінің жақсаруын оның тұлғасын жетілдірумен
байланыстырды; Конфуций және Лао Цзы азаматтық және
әскери жетілдірудің біріктіруін негіздеді; Демокрит,
Сократ, Эпикур өзін-өзі дамытуды адамзат өмірінің
мақсаты деп санады; Марк Аврелий, Плутарх, Сенека
адамгершілік жетілдірудің өзіндік сана мен аскетизм
түрінде көрініс беретінін атап көрсетті; Фома Аквинский,
Д.Бруно, Г.Лейбниц, Б.Спиноза жетілдірудің мүмкіндігін
рухани дамытуға деген сенімділікпен байланыстырды;
еркіндік, жалпыадамзаттық құндылықтар, адамгершілік
мәселелерін Г.Гегель, И.Кант, И.Фихте, Ф.Шеллинг
зерттеді.
Кемелденудің жоғары сатысы, оның шыңы – «акме»
– бұл адамның азамат ретінде қаншалықты дәрежеде
қалыптасқанын, өз ісінің маманы, тұлға ретінде
қалыптасқанын сипаттайтын, оның дамуының белгілі
кезеңін қамтитын көпшамалы күйі.
Акмеологияның нысаны ретінде, кемелдену
сатысындағы дамушы тұлға алынады. Кең мағынасында
оның пәні ретінде – кемелденген тұлғаның прогрессивті
дамуына ықпал ететін немесе кедергі келтіретін объективті
және субъективті факторлар алынады, яғни ересек
адамның дамуда, қатынастарда, шығармашылықта, өзінің
кәсіби іс-әрекетінде ең жоғары деңгейге жете алатын
жағдайлар алынады.
Акмеологияның ғылым ретіндегі дамуының
сатыларында акмеологияның екі базалық атрибуты
байқала бастады. Біріншісі – акмеологияның тарихпен
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және тарихи-философиялық тұғырмен байланысы, ол
ересек адамның дамуын талдауда және оның адам мен
адамзат дамуындағы жоғары мәдени жетістіктер
формасында заттық іс-әрекеттің нақты нәтижелеріне
жетуді талдауда, тарихи өркениеттердегі еңбек іс-әрекетін
талдауда көрінеді. Екіншісі – белгілі нәтижелерге жетуде
және ересек адамның даму сатылары ретінде өткен мен
болашақты қарастыруда, өнімді іс-әрекет үдерісінде
адамның психологияның әмбебап заңдарын зерттеуінің
басталуы.
Акмеологияның
ғылым
ретінде
дамуына
байланысты, дамудың келесі сатысы анықталады және
жаңа міндеттер туындайды. Біріншіден, тарихифилософиялық тұғырдан нақты акме-нәтижеге жетуді
мағыналау, тарихи сатыларда адамның іс-әрекетіндегі
өткеннің акме-элементтерін айқындау, оларды болашаққа
ендіру және тереңдетілген акмеологиялық білімнің
әдіснамасын құру.
Екіншіден, акмеологияның нақты
бағыттарын дамыту – саясаттану, экономикалық,
басқарушы, педагогикалық және басқалар, онда тек жеке
адамның аса жоғары нәтижеге жету мәселесі өзекті
болмайды, сонымен бірге оның алуан түрлі жүйелерде саясат, экономикалық, әлеуметтік-мәдени салаларда аса
жоғары нәтижеге жетуі өзекті болып саналады.
Соның салдарынан акмеологияның ғылым ретіндегі
пәндік өрісі кеңейеді, «адам-адам», «адам-қоғам» және
«адам-табиғат» жүйелеріндегі категориялық-ұғымдық
аппаратты нақтылаудың қажеттілігі пайда болды. Сонымен
бірге,
ғылыми білімнің қол жеткізілген деңгейіне
байланысты,
акмеология
мәселелерін
тарихифилософиялық даму тұрғысында қарастыру қажет.
Акмеология – жаңа ғылым, алайда адамның дамуы
мен өзін-өзі жетілдіруіне, оның өмірде өзін-өзі
жетілдіруінің толыққандылығына қатысты дүниетанымдық

38

ғылымдар
болып
саналады,
ал
іс-әрекет
пен
шығармашылықта
мазмұны
акмеологиялық
болып
саналады. Тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыру жолдарын іздеу,
оның әлеуетін ашу жолдарын іздеу әрдайым жүзеге
асырылды. Толыққанды шамада бұл Қазақстандағы
ғылыми ой-пікірлерге қатысты болады.
Акмеология
идеясының
тарихи
дамуының
спецификасын Н.В.Кузьмина атап көрсетті, ол адамның
өзін-өзі жетілдіруі, рефлексия және даналығы туралы онша
танымал
емес,
гуманистік
философиялық
және
антропологиялық
идеяларды
ашты
(В.С.Соловьев,
Н.О.Лосский, А.Ф.Лосев, П.А.Флоренский). Акмеология
саласында 1990-жылдардағы зерттеулердің жандануы,
жаңа ғылыми бағыттардың пайда болуына әкелді: жалпы
және басқарушы акмеология (О.С.Анисимов, А.А.Деркач,
В.П.Ситников және т.б.), олар адамның іс-әрекетіндегі
шыңға жету жетістіктерінің жалпы заңдылықтарын және
олардың басқару қызметі мен мәнсапқа енуін зерттейді,
педагогикалық акмеология (Н.В.Кузьмина, А.А.Реан,
Ю.А.Гагин, Н.Ф.Вишнякова және т.б.), ол ересек адамның
кәсіби іс-әрекетіндегі шыңның (акме) көріністері ретінде
кәсібиліктің және креативтіліктің объективті және
субъективті
факторларын
және
осы
факторлар
қалыптасатын
өнімді
педагогикалық
жүйелерді
модельдеудің шарттарын айқындайды.
Педагогикалық
акмеология
білім
беру
акмеологиясы болып қайта құрылды, оның міндеті ретінде
білім беру үдерісінің субъектілерін іс-әрекеттің алуан
түрлі сферасында адамның шығармашылық әлеуетін
жетістікпен
жүзеге
асырудың
теориясы
мен
технологиясымен қаруландыру алынады.
Акмеология білім беру жүйесі жағдайында ересек
адамның және өскелең ұрпақтың біртұтас дамуындағы
жоғары
жетістіктерге
бағдарлайтын
теориялық-
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әдіснамалық тұғыр ретінде болады. Акмеологиялық тұғыр
қамтиды:
1) білім беру ортасында өскелең ұрпақты және
ересек адамды индивид, тұлға, даралық және өмір сүру
субъектісі ретінде біртұтас зерттеу;
2) жетістік мотивациясы үшін педагогикалық
шарттарды құру, білім беру үдерісінің субъектілерінің
жетістіктеріне деген қажеттілікті өзектілеу, олардың
жоғары нәтижелерге, шығармашылыққа деген ұмтылысы;
3) шығармашылық қайта құрушы іс-әрекетті
вариативті білім беру кеңістігі ретінде ұйымдастыру, әрбір
даралықтың интеллектуалды және шығармашылық
әлеуетін ұйымдастыру;
4) синергетикалық білім беру жүйесінде педагог пен
оқушының өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі жетілдіруінің
интеграциялық критерийлері тұрғысында білім беру
сапасын бағалау: шығармашылық даралық адамның
біртұтас дамуының жоғары деңгейі ретінде; денсаулық
адамның өмірлік күш-қуатының интеграциялық критерийі
ретінде; шығармашылық адамның белсенділігі мен
дербестігінің жоғары деңгейі ретінде; кемелдену өскелең
жас ұрпақтың ересектенуінің әрбір жас кезеңінде дамудың,
білім беру мен тәрбиенің бірлігінің интеграциялық
критерийі ретінде; кәсібилік адамның кәсіби іс-әрекеттегі
мәнді күш-қуатын практикалық тұрғыда жүзеге асырудың
жоғары деңгейі, руханилық ретінде.
Білім
беру
акмеологиясы
білім
берудегі
акмеологиялық тұғырда жобалаушы-бағдарлаушы, қайта
құрушы іс-әрекет ретінде және адамның әлеуметтікмәдени болмысын өзіндік ұйымдастыру саласында, білім
берудің
акмеологиялық
тұжырымдамасын
жүзеге
асыратын білім беру жүйесінің өнімді модельдерін құрады.
Білім
беру
акмеологиясы
(Н.В.Кузьмина,
А.А.Деркач, А.А.Реан, В.Н.Максимова, Е.И.Степанова,
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Ю.А.Гагин және т.б.) – бұл адамның дамуы, білім беру
жүйесінің алуан түрлі типінде және түрлерінде адам
дамуында және іс-әрекетіндегі шыңдарға жету туралы
білімді, білім беру ортасында интеграциялайтын
философиялық
және
психологиялық-педагогикалық
ғылым.
Қазіргі заманғы акмеология қалыптасу сатысында
келеді. Акмеология – жаратылыстану, қоғамдық және
гуманитарлық пәндердің түйісуінде пайда болған және
адамның кемелдену сатысында дамуының заңдылықтары
мен механизмдерін зерттейтін, әсіресе осы дамудың аса
жоғары деңгейіне жетуін зерттейтін ғылым.
Қазіргі заманғы білімнің үш негізгі әдіснамалық
бағдары бар: жаратылыстану-ғылыми, гуманитарлы және
технологиялық. Акмеологияның негізгі сипаттамаларын
қарастырамыз.
1. Жаратылыстану-ғылыми бағдар дербес сала
ретінде бөлініп шығуға ұмтылыста көрінеді. Әдіснамалық
тұрғыда ол көп жағдайда классикалық жаратылыстану
білімінде қалыптасқан пәндік стандарттарға сүйенеді
(эксперименттік деректерді сипаттау, заңдылықтар мен
механизмдерді зерттеу, олардың математикалық тұрғыда
сенімділігін
қамтамасыз
ету
түрінде).
Бірқатар
акмеологиялық феномендерді талдауда (дарындылықтың
табиғатын,
генетикалық
және
физиологиялық
ерекшеліктерді, кәсіби шеберліктің қалыптасуының
психофизиологиялық алғышарттарын және т.б.) жас
ерекшелік психологиясынан, психогенетикадан, еңбек
психофизиологиясынан
және
т.б.
салалардан
жаратылыстану-ғылыми білімдерге деген аппеляция
жүзеге асады.
2. Гуманитарлы бағдар адам туралы ғылымдармен
генетикалық өзара әрекетке негізделетін онтологиялық
байланыста және дербес пән ретінде олардан пәндік
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тұрғыда ажырауда көрінеді. Акмеология пайда болғанға
дейін ересектердің кәсібилігі, шығармашылығы, оларға
білім беру зерттелді, алайда шеберлікті, оның «акме» атты
шыңдағы
формаларын
зерттеудің
спецификасы
акмеологиялық технологияларды құрастыруға және
спецификалық проблематиканың туындауына әкелді.
3. Технологиялық бағдар техникалық ғылымдармен
өзара әрекеттестікте (кибернетика, жүйелі техника, ақпарат
теориясы және т.б.) және практикалық бағдарланған
білімнің нақты стандарттарын қолдануда көрініс береді.
Ескеретін бір жайт, акмеология техникалық пәндермен
жанама түрде байланысты, мысалы, адамзат факторын
техникада оңтайландыруды қамтамасыз ететін эргономика
арқылы байланыстыруға болады. Сонымен бірге,
гуманитарлы білімді технологияландыруда психотехника
және ойын техникасы, инноватика және рефлексия
И.Семенов бойынша және техникалық ғылымдарды
гуманитарландыруда (бионика, соционика, эвристика,
синергетика және т.б. пайда болуы) көрініс беретін қазіргі
заманғы праксеологияның акмеологияға әсерін ескеру
қажет.
Акмеологияның дамуында төрт негізгі саты
анықталады:
- латентті – адамтанудың акмеологиялық сферасын
ғылыми тануда тарихи, мәдениеттанушы, әлеуметтік,
философиялық, ғылыми, педагогикалық, практикалық
алғышарттарды бірте-бірте құрастыру;
- номинациялық – осындай тектегі білімде
әлеуметтік қажеттілікті саналы ұғыну;
- инкубациялық – акмеологиялық проблематиканы
зерттеудің қажеттілігі туралы тұжырымдамалы идеяның
туындауы және акмеологияның ерекше пән ретінде
кеңейту бағдарламасын ұсыну;
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- институционалды – әлеуметтік құрылымдарды
құру: жоғары оқу орындарында және акмеологиялық
ғылымдардың
Халықаралық
академиясында
акмеологиялық
кафедралар
мен
факультеттерді,
зертханаларды құру.
Акмеология – бұл адамның шыңдағы жетістіктері
туралы ғылым. Акмеология келесі сұрақтарға жауап беруге
тырысады: адамның өзін қалай белсендіруге болады?
Өмірде жетістікке қалай жетуге болады? Акмеге – өз
мүмкіндіктерінің шыңына қалай жетуге болады? Өмірдің
мәні неде? Адамның басты қызметі қандай? Жеке шындық
қайда және өз жолын қалай табуға болады?
Әрине, бұл ғылым адамның кемелдену кезеңіндегі
жетістіктерін зерттеп қоймайды, сонымен бірге сол
жетістіктерге жетелейтін факторларды зерттейді. Ол
адамның
рухани,
интеллектуалды
және
дене
мүмкіндіктерін барынша дамытуды қандай жағдайда
жүзеге асыра алатынын анықтайды. Оны зерттеу адам
өмірінің мәнін түсінуге көмек береді. Акмеология адамның
психофизикалық даму және жас кезеңіндегі динамикасын
зерттейді.
Адамның бірінші өмірлік сатысы – балалық шақ.
Бұл кезеңде сәби қоршаған әлемді таниды, алғашқы
әлеуметтік тәжірибені игереді. Жасөспірімдік кезең. Бұл
кезеңде тұлғаның қалыптасуы жүреді. Жасөспірімдік
кезеңде рефлексиялау – өзін-өзі тану қабілеті пайда
болады. Жасөспірімдер үйрену және дербестік қабілеттері
сияқты маңызды сапаларды меңгереді. Жастық шақ.
Рухани және дене күштерінің өркендеу уақыты. Өз жолын,
өз тағдырын іздеу кезеңі. Кәсіби біліктер, дағдылар
меңгеріледі, шығармашылық әлеуеті ашылады. Ересектік
өмір. Бұл адамның еңбек ететін, шығармашылықпен
шұғылданатын, ойланатын өнімді уақыты. Бұл маңызды
жетістіктер, аса маңызды жаңалықтар мен тапқырлық
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уақыты. Кәрілік кезеңі. Бұл уақытта күш-қуат азаяды,
мүмкіндіктер сарқылады. Алайда, өткен өмір туралы
естеліктер уақыты ғана емес, сонымен бірге өткенді қайта
мағыналауға, өткен өмірді қайта бағалауға мүмкіндік
берілетін уақыт.
Адамның ересектенуі – адамның даралану және
әлеуметтену сияқты екі қарама-қарсы механизмдерінің,
онтогенез бен социогенездің өзара әрекеттестігінің күрделі
үдерісі (Д.И. Фельдштейн). Ересектерге білім беруді
адамды дараландыру мен әлеуметтендіру үдерістерімен
бірлікте, оны біртұтас және өзіндік дамыту үдерісі ретінде
қарастыру қажет, ал ересек білім алушыны – әлеуметтікадамзаттық іс-әрекет субъектісі және білім берудің
әлеуметтік-дамытушы функциясын таратушы ретінде
қарастыру қажет.
Кемелдену сатысы – онтогенездің шыңдарына
жеткен қатып қалған форма емес, ол вариативті жас
шеңберлері, акме жетістіктерінің көрсеткіші, айқын дара
сипаты бар онтогенетикалық даму сатысы. Білім беру
қарым-қатынас пен танымның факторларын «қамтитын»,
адамның жаңа шыңдарға, шығармашылыққа, ойлаудың
стереотиптерін жеңуге, жаңа әлеуметтік байланыстар мен
қатынастарға, ішкі резевтерді жұмылдыруға деген
қозғалысты қамтитын қажетті шарт ретінде болады.
Әдіснамалық
тұрғыда
акмеология
іргеліқолданбалы сипаттағы кешенді ғылым болып табылады.
Іргелілік басқа ғылымдарда зерттелмейтін болмыс
сферасындағы заңдылықтарды танумен анықталады.
Акмеологияның
танымдық
сипаты
практикалықбағдарланған акмеологиялық технологияларда көрініс
табады.
Акмеологиялық
тұрғыда
келесі
аспектілер
айқындалады: жас ерекшелік, білімділік, кәсіби шеберлік.
Акмеологиялық
креативті,
экзистенциалды
және

44

мәдениеттанушылық мүмкіндіктер зерттеледі. Мұнда жүйе
құраушы фактор ретінде шеберліктің рефлексивтілігі
алынады. Акмеология — зерттеулер кешенді сипатта
болатын интегративті пән. Осындай зерттеулердің
нәтижесінде ашылатын деректер мен заңдылықтар жүйелі
тұғырда түсіндіріледі. Басқару теориясымен, педагогика
және психологиямен өзара әрекеттестікте акмеология
кадрларды кәсіби даярлау сферасына біршама өзгерістер
енгізеді. Кадрларды даярлаудағы акмеологиялық тұғырда
мамандардың шығармашылық қабілеттерін дамыту және
олардың біліктілігін жетілдіру проблематикасы басым
орын алады. Мәселелер келесі бағыттарда шешіледі:
- жас ерекшелік — педалогия тұрғысында (балалар
мен жастарды зерттейтін), ересектер андрологиясы
тұрғысында (студенттер мен мамандарды зерттейді),
геронтология тұрғысында (еңбек ардагерлерін зерттейді)
нышандар мен қабілеттерді диагностикалау;
- білім беру — жалпы, кәсіби және үздіксіз білім
беру жүйесінде білім және біліктерді диагностикалау және
дамыту;
- кәсіби — еңбектің белгілі бір түріне кәсіби
жарамдылықты, психологиялық дайындықты анықтау
және оның нәтижелері үшін жауапкершілікті анықтау
арқылы, еңбек іс-әрекетін жүзеге асырудың мүмкіндіктері
мен нәтижелерін анықтау;
- креативті — жүзеге асыруда жұмсалатын күшқуатты анықтау (кәсібиліктің деңгейін, шеберліктің
рефлексивті-инновациялық әлеуетін айқындау және
шығармашылық үдерісінде алынған инновациялардың
әлеуметтік мәнін бағалау).
Мұғалімнің кәсіби дамуының спецификасы, оның
кәсіби дамуын қарастырады, «адамзаттық даралық»
ұғымынан «кәсіби маман» ұғымын бөліп қарастырмауда,
өз кезегінде адамның даралығын дамытудың барлық

45

қырларында
көрініс
табады.
Мұны
мұғалімнің
құзыреттілігін дамытудың мақсаттарын нақтылауда ескеру
қажет. Мұғалімнің кәсіби және тұлғалық дамуының бірлігі,
кәсіби дамудың мақсаты
- мұғалімнің даралығының
біртұтас сапасы ретінде алынуында көрініс табады. Мұнда
мұғалімнің дамуының оқушылардың дамуымен ұқсастығы
байқалады.
Алайда,
іс-әрекеттің
жетекші
типін
алмастырумен негізделген айырмашылықтар да болады:
бір жағдайда жетекші іс-әрекет ретінде кәсіби іс-әрекет
алынады, ал келесі жағдайда – оқу іс-әрекеті алынады.
Алайда, оқу іс-әрекеті кәсіби іс-әрекетке «ендіріледі»,
себебі оқусыз мұғалімнің басты жұмыс инструменті
ретіндегі құзыреттілігі мен даралығын тиімді дамыту
мүмкін болмайды. Мұғалімнің кәсіби және оқу ісәрекетінің бірлігі мына жағдайда айқындала түседі: оқу ісәрекеті
объективті
түрде
даралықты
дамытуға
бағытталуымен кез келген іс-әрекеттен айрықшаланатын
болса, онда оның субъективті мақсаты дәл сондай болады
деген анықтаманы ұстанған дұрыс.
Акмеология гуманитарлы ғылымдардың басқа
салаларындағы зерттеу нәтижелерін кіріктіріп және қайта
мағыналап, «өзін-өзі дамыту», «өзін-өзі маңызды ету»,
«өзін-өзі
жетілдіру»,
«өзін-өзі
жүзеге
асыру»
ұғымдарының «акме» және «мәдениет» ұғымдарымен
арақатынаста болатынын көрсетті. Акме бір мезгілде
нәтиже және адамның өзін-өзі дамыту үдерісі ретінде оның
мәдениетінде көрініс табады. Өз кезегінде мәдениет өзінөзі дамытудың интегральды көрсеткіші
және осы
үдерістің тиімділігін қамтамасыз ететін тұлғалық сапа
ретінде болады.
Дамушы акмеологиялық тәжірибе көрсеткендей,
адамның өзін қайта құрушы іс-әрекетінің тиімділігі,
психикалық өзін-өзі реттеу немесе креативтілікке,
рефлексивті немесе аутопсихологиялық құзыреттілікке

46

қатысты,
жеткілікті
зерттелген
психологиялықакмеологиялық
феномендерге
сүйенбейтін,
белгілі
тұлғалық сапалар мен құзыреттіліктер кешенінің болуымен
немесе болмауымен негізделеді.
Тұлғаның деңгейінде оның өзіндік дамуы әртүрлі
деңгейдегі жаңа құрылымдарды қалыптастыру және
дамыту
есебінен
жүзеге
асады.
Белгілі
жаңа
құрылымдарды қалыптастыру және оларды тұлғалық
сапалар ретінде бекіту, дамудың бір әлеуметтік
жағдайының бұзылуына әкеледі, тұлғаның жаңа
психологиялық бет-бейнесіне адекватты басқа бетбейнесінің пайда болуын негіздейді. Сонымен бірге,
талдау көрсеткендей, адам дамуының интегралды
көрсеткіші ретінде және осы дамудың тиімділігін
қамтамасыз ететін тұлғалық сапа ретінде мәдениет
алынады.
Адамзат іс-әрекетінің барлық пәндік нәтижелерін
сыртқы жағынан қамти отырып, мәдениет өзінің ішкі
мазмұны бойынша адамның қоғамдық тіршілік иесі,
біртұтас және үйлесімді тұлға, іс-әрекет субъектісі ретінде
дамыту үдерісі болып табылады, сонымен бірге оны
жетілдіру шамасы, адамға өзін-өзі дамыту үдерісін
жеделдетуді қамтамасыз
ететін тұлғалық жаңа
құрылымдар, осы үдерістегі жаңа жетістіктерді бекіту
және әрі қарай өзіндік қайта құруға даярлау үдерісі болып
табылады. Өзін-өзі дамытудың акме- және өзін-өзі жүзеге
асырудың жетістік факторы ретіндегі тиімділігі, белгілі
тұлғалық сапаның акмеологиялық мәдениеттің
қалыптасуымен және дамуымен негізделеді.
Адамның кемелденуінің шыңы (акме) – көпшамалы
күй, ол адамның ұзақтығы бойынша өмірінің біршама
кезеңін қамтиды және көрсетеді, аталған күй адамның
тұлға, азамат, іс-әрекеттің кәсіби саласында маман ретінде
қалыптасқанын көрсетеді. Сонымен бірге, акме ешуақытта
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статикалық құрылым болып табылмайды, ол біршама
вариативтілікпен, өзгермелілікпен айрықшаланады. Қазіргі
акмеологияны
бірінші
кезекте
әртүрлі
кәсіптегі
адамдардың қандай жаста өркендеу кезеңіне өтетіні және
осы деңгейді қанша уақыт нығайтатыны қызықтырады.
Акмеологияның басты мәселесі – толыққанды кемелдіктің
хронологиялық ұзақтығы емес, кез келген өмірлік кезеңді
өркендеу кезеңіне айналдыруға қабілетті адамның рухани
күйі.
Акмеология қазіргі заманғы қоғамның тұлғалық
кемелденген және жедел өзгеретін әлеуметтік әлемнің
жағымсыз жағдайларына төтеп беруге қабілетті, құзыретті
мамандарға, жоғары білікті кәсіпқойларға деген қажеттілік
негізінде туындады.
Сонымен бірге, акмеология адамның өзін кәсіпқой
және тұлға ретінде құруда, жетілдірудің мүмкіндіктері
туралы ұғымдарының артуына қуатты, кері әсер етуі
мүмкін.
Акмеология қазіргі заманғы әлеуметтік, кадрлық,
кәсіби, білім беру, педагогикалық және басқа мәселелерді
шешу үшін өзінің маңыздылығын пратикалық тұрғыда
дәлелдеп, өзіндік, дербес ғылым ретінде айқындалды.
Акмеологияға деген ғылыми қызығушылық ешуақытта
азаймайды. Бастау көздері педагогика мен психологияда
болатын акмеология жаңа ғылым ретінде, білім беру
сапасын арттыру мәселесі қазір белсенді түрде зерттеліп
келеді. Акмеологияның пәнаралық сипаты жаңа
мүмкіндіктерді іздеуге, сонымен бірге акмеологиялық
мектептердің моделін құру мен апробациялаудың жаңа
мүмкіндіктерін іздеуге мүмкіндік береді.
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МЕКТЕП ДИРЕКТОРЫ ТӘРБИЕ ІСІ
ЖӨНІНДЕГІ ОРЫНБАСАРЫ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ
ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС
Садыкова Д.
Адилхан М.
Райымкулова С.
Жас ұрпаққа білім мен тәрбие беру бүгінгі күннің
өзекті
мәселесі.
Білім
беру
бағытында
жаңа
технологияларды пайдаланып жоғарғы деңгейде білім беру
мектеп директоры оқу ісі жөніндегі орынбасарының
әдістемелік
жұмыстарымен
тығыз байланысты.
Сондықтан әдістеме жұмыстарында білімді де білікті,
тәжрибелі мамандардың жұмыс жасауы өте маңызды.
Мектепте
мектеп директорының тәрбие ісі
жөніндегі
орынбасары
сынып
жетекшілер
мен
тәрбиешілерді қадағалаумен бірге әдістемелік жұмыс
жүргізеді. Әдістемелік жұмыста мұғалімдердің тәрбие
жұмысы туралы сұрақтары, әдіскерлермен кездесу
ұйымдастыру, пән мұғалімдері, мектеп әкімшілігінің
бағыт-бағдарлары туралы жан-жақты тәрбие мәселесіне
байланысты мәселелер айқындалады.
Мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі
орынбасары әдістемелік жұмысты төмендегі бағыт
бойынша жүргізеді:
әдістемелік отырыс өткізеді;
педкеңес және педагогикалық консилиум
өткізуді дайындауға қатысады;
оқу жылының қорытындысы бойынша
сынып жетекшілермен өткізілген іс-шаралар қорытындысы
бойынша сұхбат, кездесу өткізеді;
сынып жетекшілерге сыныптан тыс ісшаралар өткізуге кеңес береді;
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сынып жетекшілердің әдістемелік апталығын
дайындауға және өткізуге қатысады;
шығармашылық күндер, мерекелік ісшаралар өткізуге және дайындауға қатысады;
сынып
жетекшілердің
іс-тәжірибесін
таратады;
көрме,
таныстыру
үшін
әдістемелік
бірлестіктің материалдарын дайындайды;
сынып жетекшілер үшін нақты көрсеткіш
банктерін қалыптастырады;
ақпараттық технология көмегімен тәрбие
жұмысының көрсеткіш банктерін қалыптастырады;
Әдістемелік нұсқау кеңесі әрбір педагог маман
үшін, соның ішінде сынып жетекшілері, әсіресе алғашқы
рет сынып жетекшісі қызметін атқаратын жас мамандар
үшін өте маңызды.
Мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі
орынбасары сынып жетекшілер мен тәрбиешілерді
қадағалаумен
бірге
әдістемелік
жұмыс
жүргізеді.Әдістемелік жұмыста мұғалімдердің тәрбие
жұмысы туралы сұрақтары, әдіскерлермен кездесу
ұйымдастыру, пән мұғалімдері, мектеп әкімшілігінің
бағыт-бағдарлары туралы жан-жақты тәрбие мәселесіне
байланысты мәселелер айқындалады.
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Мектеп
директоры
тәрбие
ісі
жөніндегі
орынбасарының әдістемелік жұмысы:
Қызмет түрі
Қызмет
мазмұны
Сынып жетекшілер,
Әдістемелік бірлестік
тәрбиеші,
үйірме
және
Сынып жетекшілері
секция
жетекшілерімен
және мұғалімдермен жеке
тығыз байланыс орнату
жұмыс жүргізу, тақырыптық
кеңес беру
Педкеңес
Әдістемелік отырыс
Мерекелік
ісшаралар,
шығармашылық
апталық, авторлық іскерлік,
іс-тәжірибе
Оқушылармен
Диогностикалық
жұмыс
зерттеу
жұмыстары,
сауалнама
Ата-аналармен
Жиналыс,
кеңес,
жұмыс
ашық есіктер күндері
Мектепшілік
Мәдени білім беру
байланыс
орталықтары,
шығармашылық үйлері
Талдау
зерттеу
Қоғамдық ұйымдар,
жұмыстары
муниципальдық
округ
жетекшілері
Мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі
орынбасары әдістемелік жұмысты төмендегі бағыт
бойынша жүргізеді:
әдістемелік отырыс өткізеді;
педкеңес және педагогикалық консилиум
өткізуді дайындауға қатысады;
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оқу жылының қорытындысы бойынша
сынып жетекшілермен өткізілген іс-шаралар қорытындысы
бойынша сұхбат, кездесу өткізеді;
сынып жетекшілерге сыныптан тыс ісшаралар өткізуге кеңес береді;
сынып жетекшілердің әдістемелік апталығын
дайындауға және өткізуге қатысады;
шығармашылық күндер, мерекелік ісшаралар өткізуге және дайындауға қатысады;
сынып
жетекшілердің
іс-тәжірибесін
таратады;
көрме,
таныстыру
үшін
әдістемелік
бірлестіктің материалдарын дайындайды;
сынып жетекшілер үшін нақты көрсеткіш
банктерін қалыптастырады;
ақпараттық технология көмегімен тәрбие
жұмысының көрсеткіш банктерін қалыптастырады;
Әдістемелік нұсқау кеңесі әрбір педагог маман
үшін, соның ішінде сынып жетекшілері, әсіресе алғашқы
рет сынып жетекшісі қызметін атқаратын жас мамандар
үшін өте маңызды. Әдістемелік нұсқау кеңесінде әртүрлі
тақырыптарды қамтуы мүмкін, бірақ тақырыптар өзекті,
оқып-үйренетін бағытта болуы тиіс. Кейбір әдістемелік
нұсқау кеңесі мектептегі барлық сынып жетекшілерге
байланысты болуы мүмкін, ал кейбір жағдайларда белгілі
бағыттағы тақырыпқа байланысты қосымша параллель
бағытта, мәселен 9-11 сынып жетекшілерінің қатысуымен
бірге өткізілуі мүмкін. Әдістемелік-нұсқау кеңесінің
тақырыптары:
мұғалімдерді Білім және Ғылым Министрінің
хатымен таныстыру;
аудандық
және
қалалық
білім
департаментінің
білім
мекемелеріндегі
тәрбие
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жұмыстарын
ұйымдастыру
туралы
сұрақтарымен
таныстыру;
сынып жетекшілерін әдістемелік-нұсқау
хаттарымен, республикалық, қала немесе аудандық
көлемде өткізілетін фестивал, сайыс, жоба, конференция,
марафондардың өткізілу тәртібімен таныстыру;
сынып жетекшілерін оқу мекемелерінің
бұйрық және нұсқауларымен таныстыру;
мектеп
және
сынып
кезекшіліктерін
ұйымдастыру;
оқушыларды тамақтандыру;
сыныптан тыс іс-шаралар өткізу тәртібі;
мерекелер мен мектеп бітірушілердің кешін
өткізу;
мектептегі техника қауіпсіздігін сақтау;
мұғалімдердің еңбек тәртібін сақтау режімі;
оқу мекемесінің, оқушылардың Ережесін
оқып үйрену;
оқу мекемелеріндегі мектепшілік бақылау
тәртібін қадағалау;
сынып
жетекшілердің,
оқушылардың
күнделіктерін тексеруін қадағалау;
мектеп Қамқорлық кеңесі мен сынып
жетекшілер кеңесінің жұмысын бақылау;
«Дарынды балалар» бағдарламасы бойынша
жұмыс жүргізу;
Әдістемелік-нұсқау кеңесінің отырысы әр айда бір
рет өткізіледі. Кейбір мектептерде әдістемелік-нұсқау
әдістемелік отырыста талқыланып бірге өткізіледі.
Әдістемелік-нұсқау мұғалімдерге кәсіби бағыт-бағдар
береді,
оқушылар
тәрбиесіндегі
жауапкершілігін
арттырады. Мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі
орынбасарының әдістемелік-нұсқау отырысына арналған
журналы болуы тиіс.Әрбір кеңеске қатысқан мұғалімдерді
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белгілеп, аты-жөнін, әрбір
отырыстың
тақырыбын
жазады. Қатысушылар әрбір тақырыпқа сәйкес алдын-ала
бекітілген
тапсырмаларымен
таныстым
деп
қол
қояды.Әдістемелік-нұсқау отырысы барысында қызметтік
нұсқау және бөлінген жұмыс тәртібін орындамаған сынып
жетекшілерге (ескерту, қатаң ескерту т.б)
шара
қолданылады. Әсіресе жас мектеп директорының тәрбие
ісі жөніндегі орынбасарлары
өз қызметтік міндетін,
жауапкершілігін білмейтін немесе жұмысын уақытында
орындамайтын, өз қызметіне селқос қарайтын
сынып
жетекшілерге шара қолдану немесе алдын-алу үшін
журналға қажетті мәліметтерді тіркеп, осы мәліметтер
бойынша шара қолдану үшін маңызды құрал болып
табылады. Мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі
орынбасары әдістемелік-нұсқау кеңесін мұғалімдердің
әдістемелік –бірлестігінің шығармашылық тобымен бірге
өткізеді. Мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі
орынбасарының жұмыс құжатында сынып жетекшілердің
әдістемелік бірлестігінің жәй-күйі туралы болуы тиіс.
Сынып жетекшілердің әдістемелік-бірлестігі
мектепшілік тәрбие жұмысының жүйесі мен құрылымы
бойынша бөлінеді. Әдістемелік бірлестіктер оқушылардың
жас ерекшеліктері бойынша немесе бірдей бағытта жұмыс
жасайтын сынып жетекшілердің тобы бойынша бөлінеді.
Сынып жетекшілердің әдістемелік бірлестігінің
негізгі міндеттері:
сынып жетекшілердің кәсіби бағыттағы
теориялық, практикалық ғылыми-әдістемелік білім
деңгейін көтеру;
педагогика, психология, тәрбие жұмысының
теориясы мен практикасы бойынша білім деңгейін көтеру;
жеке тұлға тәрбиесіне және әлеуметтік
жағдайына біртұтас бағыт қалыптастыру;
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қазіргі заманғы тәрбие беру технологиясын
үйрену, талдау жасау;
сыныптағы тәрбие жұмысын ұйымдастыру
түрлері мен жаңа әдіс-тәсілдермен танысу;
сынып жетекшілердің сынып ұжымымен
тәрбие жұмысын ұйымдастыруына бағыт-бағдар беру;
Мектептегі әдістемелік бірлестік белгілері;
сынып ұжымын ұйымдастыруда ұжымдық
жоспарлау және талдау;
тәрбие жұмысындағы сынып жетекшілердің
өзара байланысын ұйымдастыру;
мектептегі оқушылар тәрбиесінің шарттары
мен тәрбие принциптерін анықтау;
қазіргі
заманғы
тәрбие
жұмысының
технологиясын үйрену және меңгеру;
қазіргі жағдайда тәрбие жұмыстарында
қажеттілерін пайдалану тәртібін білу;
оқушылармен
өзара
шығармашылық
байланыстарында зертеу тәсілдерін пайдалану;
сынып жетекшілердің жұмыстарын бағалау,
оқушылар
тәрбиесіндегі
жетістіктерге
жеткен
мұғалімдерді мадақтау, марапаттау;
Әдістемелік бірлестіктің құжаттары:
әдістемелік бірлестік мүшелерінің тізімі;
жылдық жұмыс жоспары;
әдістемелік
бірлестік
отырысының
хаттамалары;
әдістемелік
бірлестік
мүшелерінің
шығармашылық
жұмыстарының
бағдарламалары,
концеция, жобалары;
диогностикалық зертеу;
тәрбие жұмысын ұйымдастыру үрдісі
бойынша әртүрлі сұрақтарға бағыт беру;
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Әдістемелік бірлестік отырысы әр тоқсан сайын бір
рет өткізіледі. Мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі
орынбасары әдістемелік бірлестік отырысына нақты,
жоспарына сәйкес дайындалуы тиіс.Әдістемелік отырыста
сынып жетекшілердің кәсіби шеберлігі, іскерлігі ғана емес
мектеп
директорының
тәрбие
ісі
жөніндегі
орынбасарының беделі де айқындалады. Әдістемелік
бірлестіктің жұмыс жоспары оқу жылының соңында
мамыр, маусым айында сынып жетекшілердің есебін
талдау бойынша жасайды.Жұмыс жоспарында өткен
жылдың есебі бойынша кемшіліктерді толықтыру, қажетті
әдістемелік
көмек
көрсету
жұмыстары
енгізіледі.Әдістемелік бірлестіктің жұмыс жоспары тәрбие
жұмысының жылдық
жоспарына
ұсыныс ретінде
қарастырылады.Әрбір отырыстың жұмыс жоспары
әдістемелік кабинет немесе мұғалімдер бөлмесінде алдынала көрінетін орында ілініп тұрады.
Әдістемелік бірлестіктің жұмыс жоспары төмендегі
бөлімдерден тұрады:
1.
Мектептің тәрбие жұмысының жылдық
немесе бірнеше жылдық әдістемелік тақырыбы.
2.
Мектептегі оқушылардың тәрбие бойынша
тапсырмалары.
3.
Әдістемелік бірлестік отырысының қысқаша
мазмұны:
шығармашылық жұмысқа дайындау, тыңдау;
жоба мен бағдарламаларын қорғау;
өзіндік білімін көтеру тақырыбын қорғау;
мұғалімдерді аттестаттауға ұсыну;
мұғалімдердің іс-тәжірибесін тарату;
4. Мектептің жылдық өзіндік білімін дамыту
әдістемелік тақырыбына арналған әдебиеттер тізімі.
Әдістемелік бірлестіктің жұмыс жоспарында
әрбір бірлестік отырысының бағдарламасы мен бағытына
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басты назар аудару мектеп директорының тәрбие ісі
жөніндегі орынбасарының бірлестік отырысына сапалы
дайындалуына мүмкіндік береді. Әдістемелік бірлестік
отырысында сынып жетекшілер теориялық материалдарға
талдау
жасайды, ал практикалық бөлімінде өз
қателіктерімен жұмыс жасауға үйренеді.
Әдістемелік бірлестік тақырыбындағы сынып
жетекшілердің тәрбие жүйесіндегі
қорытындысы
бойынша мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі
орынбасары сынып жетекшілермен жеке сұхбат немесе
кеңес өткізеді.
Пайдаланған әдебиеттер
1.Советова Е.В.
«Административная работа в
школе», Ростов-на-Дону, 2006ж
2. Галкина Т.И. «Справочник современного
заместителя директора школы по воспитательной работе»,
Москва, 2008 ж
3.Романовский А. Г. ., Основы теории управления
социальными системами/ 2001. 325с., с.23-39
4. Подольская Е. А., Управление социальными
процессами: Учеб. пособие для студентов, обучающихся
по специальности. – Социология (заоч.-дистанц. форма
обучения) / Е. А. Подольская; Нар. укр. акад. [Каф.
социологии]. – Х.: Изд-во НУА, 2007. – 208 с., с.38.
5. Козырев Г. И. Социальные процессы и
изменения / Г. И. Козырев // Социол. исслед. – 2005. – № 3.
– С.113–119
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МЕКТЕП ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫН БАСҚАРУ
ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Утегенова С.М.
Садыкова Д.А.
Мақалада мектеп директоры тәрбие ісі жөніндегі
орынбасары қызметіндегі тәрбие жұмысын ұйымдастыру
мен мектептегі тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың
ерекшеліктері туралы мәселелер қарастырылған.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына
жолдауында; «Қазіргі заманда кез-келген мемлекеттің
тыныс-тіршілігін қалыпты ұстап тұрудың аса маңызды
шарты адамдардың өздері, олардың ерік - жігері, қажырлы
білімі мен саналы тәрбиесі болып табылады. Атааналар,ұстаздар балаларды өмірге дайындауға ерекше
көңіл бөлуі тиіс. Олар қазіргі балалар, елдің болашағын
анықтайтын XXI ғасырдың ересек адамдары екенін
түсінуі қажет. Ал, біздің келешегіміз өз елін, жерін, туған
халқын сүйетін, құрмет тұтатын ұлтжанды ұрпағымыз»
деп көрсетті.
Ұлы ғұлама ғалым Әл- Фараби бабамыз: «Адамға ең
бірінші білім емес, тәрбие берілуі тиіс, тәрбиесіз берілген
білім адамзаттың қас жауы» - деген
екен. Еліміз
өркениетті елдер қатарына жататын әлемдік деңгейдегі ел
болады десек, өз ұлтымызды, елімізді, тілімізді, салтсанамызды
ардақтайтын,
асыл
қасиеттерімізді
құрметтейтін, тәрбиелі, саналы
ұрпақтардың өсіп
жетілуіне басты назар аударуымыз керек.
Білім беруді жаңғырту аясында тәрбие жұмысы
азаматтық
мінез-құлықты
ізгілікті,
әлеуметтік
мақұлданған құндылықтары мен үлгілерін қалыптастыру
мен қабылдаудың арнайы ұйымдастырылған үрдісі болуға
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тиіс. Қазақстан Республикасында білім беруді 2015 жылға
дейін дамыту тұжырымдамасында тәрбие мазмұнын
жаңартудың негізгі бағыттары белгіленген. Олардың ең
бастысы-мектептерде
демократиялық тыныс-тіршілік
салтын қалыптастыру, тұлғаның өзін-өзі дамыту, оның
өзін-өзі тану және өзін-өзі анықтап
алу үрдісіне
педагогикалық
қолдау көрсету құралдары мен
нысандарын іздестіру, әртүрлі
жетілдіруші
балалар
бірлестіктерінің пайда болуына жағдай жасау, мектептен
тыс білім беретін және білім бермейтін мекемелермен
тығыз байланысты дамыту болып табылады. Осы
міндеттерді
мектеп деңгейінде іске асыру мектепті
ізгілікті тәрбиелеу жүйесі ретінде қалыптастыру мен
дамытуға бағытталған байыпты мектептік «саясатты»
жүргізуді талап етеді. Бұл, егер осы міндеттер мектеп
әкімшілігінің, ең алдымен тәрбие жұмысын басқарудағы
басшыларының қызмет басымдықтарының бірі болса
ғана жүзеге асырлады.
Мектеп тәрбие
жұмысын
басқарудағы
мектеп әкімшілігі қызметкерлері ересектердің тәрбие
бойынша қызметін және балалардың
сабақтан тыс,
мектепшілік,
мектептен
тыс
тәрбие
жұмысын
ұйымдастыратын және оған бағыт беретін педагогтәрбиешілер.
Мектеп тәрбие жұмысын басқарушы тұлғалар өз
қызметтерінде жұмысқа кіріспес бұрын мектеп тәрбие
жүйесінің мақсатты бағдарламасын алдын-ала болжап, көз
алдына елестетуі тиіс. Осы бағдарлама негізінде мектеп
оқушыларын тәрбиелеудің негізгі мақсаттары мен
міндеттері
айқындалады.
Мектеп
оқушыларын
тәрбиелеудің міндеттері мен мақсаттарын айқындауда,
сондай-ақ мектеп тәрбие жұмысын ұйымдастыруда білім
саласындағы мемлекеттік саясат мақсаттары басты
бағдарлар болып табылады. Олар тәрбие бағытындағы
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негізгі
құжаттарда
айқындалған.
Қазақстан
Республикасының «Білім туралы» Заңы, «Қазақстандағы
тәрбие берудің кешенді бағдарламасы», «Бала құқығын
қорғау» Заңы, «Бала құқығын қорғау Конвенциясы»
құжаттарды мұқият талдау арқылы мектеп оқушыларының
тәрбиесіне мемлекет ұсынған талаптарды қалыптастыруға
болады. Атап айтсақ;
1.
Мектеп
тәрбие
жұмысының
жүйесі
оқушылардың жан-жақты дамуына бағытталуы тиіс.
Оқушылардың жан-жақты дамуы барлық тәрбие
технологияларының және балалармен жұмыс жүргізу
әдістемелерінің баланың өзіндік іске асыру шарттарын
құру жағдайында ғана болуы мүмкін. Оқушылардың
өзіндік жұмыс жасауы олардың танымдық дәлелдері мен
танымдық қызығушылықтарын, жалпы оқулық тәсілдерін,
әдеттер және шығармашылық қабілеттерін, қажетті
ақпаратты таба білу, өз бетінше білім алумен айналысуына
мүмкіндік жасайды.
2. Оқушылардың жан-жақты дамуы оқушының
ашық ақпарат әлеміне азаматтық қасиетін
көрсете
кіруінің
ғылыми
дүниетанымын
қалыптастыруды
болжайды.
3. Оқушыларды физиологиялық тұрғыдан дені сау,
құлықты және өз Отанының сөз жүзінде ғана емес, іс
жүзіндегі патриоты болуға, өз елінің дәстүрлерін, өз халқы
мен дәстүрлерін, әдет-ғұрыптарын, басқа халықтардың
мәдениетін сыйлауға тәрбиелеуге мүмкіндік береді.
4. Азаматты және адамды қалыптастыруда тәрбие
жұмысы жүйесінің оқушылар бойында басқа адамдардың
құқықтары мен бостандықтарын сыйлауына, өзінің және
жанұясының, қоғам алдындағы өз әрекеттері мен
жауапкершілік тәрбиесіне мүмкіндік жасау қабілеттілігін
есте ұстаған жөн.
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Негізгі мемлекеттік құжаттарда белгіленген
мақсаттардан өзге тәрбиелеуде білім берудің аймақтық
бағдарламасымен анықталған мақсаттар да маңызды орын
алады. Олар аймақтардың өзіндік ұлттық мәдениетінің,
дәстүрлерінің, әдет-ғұрыптарының сақталуына, баланың
рухани және құлықтылық дамуына мүмкіндік беретін тіл
ерекшелігіне ынтасын суреттейді. Баланы рухани
тәрбиелеуде отбасы маңызды орын алады. Білім беру
саласындағы аймақтық саясат ата-аналар мен балаларда
өзіндік бағалауын сақтау үшін жанұялық тәрбиелеудің
маңызды түсінігін қалыптастырудың шарттарын құруды
қарастырады.
Тәрбиелеудің аймақтық мақсаттары нақты
мектептердегі
тәрбиелеу
мақсаттарымен
тығыз
байланысты. Мектептегі тәрбие жұмысының жүйесі бұл
тек қана оқушылардың дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары
ғана емес, сондай-ақ оқу мекемесі дамуының кешенді
бағдарламасын құруда қолданылатын тәрбиелеудің әдістәсілдері мен құралдары.
Мектеп
оқушыларын
тәрбиелеудің
кешенді
бағдарламасын құрған кезде мынадай маңызды мақсатты
бағдарлардың қажеттілігін ескерген жөн:
Оқушылардың
жас
ерекшеліктеріне
қарамастан, балалардың белсенділігін арттыруға мүмкіндік
беретін және олардың сапалы өзгеруіне септігін тигізетін
балалармен жұмыс түрлерін қолдана отырып, белсенді
шығармашылық жұмыстарын жүргізу;
Шарттар құру және балалармен жұмыс
жүргізудің оқушылардың өзіндік дамуына және мұғалімнің
жанама әсерінсіз өзіндік жетілуіне, өз бетінше білім алу
мәдениетінің қалыптасуына бағытталған түрлерін қолдану;
Оқушылардың
және
олардың
атааналарының құлықтылық мәдениетін, балалар мен атааналардың өзара қарым-қатынас этикасын, егде және жас,
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ересектер мен жастардың, тұлғаның жігерлі сапаларын
қалыптастыру;
Оқушыларды табиғатты және өз елінің
тарихын, өзіндік тұрмысының, адам мен табиғаттың
тұлғалық қайталанбастығын, адамдардың бір- бірімен
өзара қарым-қатынастарын сақтауға баулу;
Адам өміріндегі еңбектің маңызы және өзі
мен басқа адам игілігі үшін жасалған
олардың
нәтижелері, еңбектік
қатысу және еңбек қызметінің
мәдениеті, шаруашылылықтың мәдениеті түсінігін дамыту.
Мектеп оқушыларының тәрбие бағдарламасында
мектеп
оқушыларын
тәрбиелеудің
жоспарланған
нәтижелерін ескермеу мүмкін емес. Олар оқушыларды
тәрбиелеудің мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі
орынбасары мен сынып жетекшісіне мектептік және
сыныптық кешенді бағдарламасын құруда көмектесетін
әрбір мектептегі бітірушінің тұлғалық моделінің болуын,
оқушылардың тәрбиелілігінің белгілерін болжайды.
Оқушыларды тәрбиелеудің бағдарламасын және мектеп
бітірушінің моделін қалыптастырып құруда мектеп
директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары «Жаңа
мыңжылдыққа» атты ЮНЕСКО баяндамасында берілген
кепілдемелерді
қолдануы
мүмкін.
Кепілдемелерде
мектептің оқушылары – бітіруші түлектерді
оқуға үйрету;
өмір сүруге үйрету;
бірге өмір сүруге үйрету;
жұмыс істеуді және табыс табуды үйрету
арқылы тәрбиелеу ұсынылған.
Оқуға үйрету – демек, баланы әр түрлі ақпараттар
легінде сауатты бағдарлауға және қажетті ақпаратты өз
бетімен табуға үйрету, балада өзіндік қалыптасуы үшін
білімін жалғастыру және оның маңызы мен қажеттілігі
түсінігі ұғымына талабын қалыптастыру, өзіндік даму мен
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өзіндік қалыптасуда ғылыми-техникалық прогрессті
қолдану.
Өмір сүруге үйрету – демек, баланың бойында
салауатты өмір салты дағдыларын, қоғамға бейімделу
мүмкіндері мен қастық пен зорлыққа қарсы тұруын
қалыптастыру. Мұндай бітіруші өзін-өзі қорғай алады,
кемел ойлы, жоғары өнегелілік сапаларына ие. Ол
тұлғалылық және әлеуметтік толысу, жанұясындағы және
қоғамдағы өмірге дайындығын, қандай жағдайда болмасын
жауапкершілікті өз мойнына алу қабілетін танытады.
Бірге өмір сүруге үйрету – демек, болашақ ересек
тұлға бойында өзге адам үшін күйзелу, шыдамдылық,
пікірді басқа көзқарас тұрғысынан түсініп қабылдау
қабілеті, демократиялық және адамгершілік сынды мінез
қасиеттерін қалыптастырады. Бұл тұста тек қана сөз
жүзінде емес, іс жүзінде де өз елі мен өз халқының
азаматы болған, өз елі мен өз халқын, оның жетістіктері
мен мәдениетін барлық жерде өз дәрежесіне лайықты
танытып жүрген азаматтың ғана әлем азаматы бола
алатындығын ескерген жөн.
Жұмыс істеуді және табыс табуды үйрету –
демек, болашақ бітіруші бойында еңбекке деген талабын
және жұмыс істеу әдеттерін дамыту, табысты болу және
бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Болашақ бітіруші
мамандық таңдап қана қоймай, өзінің алға қойған
мақсаттарына жетудегі іскерлігі мен ынтасын танытуы,
кәсіби қалыптасу жолында кездесетін түрлі қиындықтарға
мойынұсынбауы тиіс.
Жоғарыда аталған тәрбиелеудің мақсаттарын
қорытындылайтын болсақ, тәрбие ісі жөніндегі
директор орынбасары өзіне және сынып жетекшісіне
мектептегі тәрбие жүйесін тиімді құруға көмектесетін
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тәрбиелеудің мынадай негізгі міндеттерін анықтауы
тиіс:
мектеп
өзін-өзі
басқаруын
белсенді
қалыптастыру, мектептегі және сыныптағы оқушылардың
немқұрайды қарамайтын көшбасшылығын танытуға
бағытталған шарттар құру;
оқушылар тәрбиелілігінің белгілері және
олардың көріну мүмкіндіктерін;
тәрбие үрдісін ұйымдастырудың жаңа
әдістерін қалыптастыру және тәрбие үрдісіне тәрбие
жұмысының жаңа технологияларын енгізу;
мектеп тәрбие жүйесіне жанұясының
белсенді қатысуының шарттарын құру;
мектеп оқушыларының әлеумет өміріне және
қоғамдық ұйымдарға белсенді араласуын қадағалау;
барлық сыныптан тыс іс-шараларды жоғары
эстетикалық, этикалық және мәдени деңгейде өткізу;
мектептегі
сыныптан
тыс
жұмыстың
дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын құру;
мектептегі тәрбие жұмысын құру үшін атааналар, оқушылар, әріптестер арасынан пікірлес ұжым
қалыптастыру;
тәрбие үдерісіне қатысушының әдістемелік
және кәсіби мәдениетін арттыру;
мектеп тәрбие жүйесі нәтижесін сараптап
бағалау мен болжау элементтерін қолдану.
Тәрбиелеудің мақсаттары мен міндеттерін жасауда
мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
қазіргі қоғам балаларының даму ерекшеліктерін де
ескергені жөн. Әрине, бүгінгі таңдағы балалар өткен
мыңжылдықтағы балалардан ерекшеленеді.
1. Бүгінгі таңдағы балалар білімнің түрлі саласынан
хабардар. Егер 15-20 жыл бұрын мектеп оқушылары
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белгілі бір ақпараттарға тапшы болса, ал қазіргі оқушылар
жанама және психикалық, сондай-ақ
физиологиялық
тұрғыдан әсер ететін ақпараттарға тоғышарлық танытуда.
Балалар қолданып жүрген ақпараттар ешқандай да жас
ерекшелігін ескермейді, жүйесіз, өнегесіз және үйлесімсіз.
Бұл
оқушыларда
қорқыныштың,
сенімсіздіктің,
алаңдаушылық, алынған ақпараттардың дұрыстығына
көңіл бөлмейтіндігін танытудың пайда болуына әсер етеді.
2. Бұқаралық ақпарат құралдарының, мерзімді
баспасөз, көркем және арнайы әдебиеттердің, әлеуеттің
арқасында бүгінгі таңдағы оқушылар бойында әлемге
өзіндік «Менін» жариялауға деген ықыласы туады.
3. Жасөспірімдер ешқашан ересектердің сөздері мен
іс-әрекетіне сенімсіздік, шыдамдылық таныта бермейді,
олар тіпті өздерінің жақындарына да еліктей бермейді.
Ересектер оқушыларға шыдамдылық танытуға және
оқушылардың ересектерге толыққанды сенімсіздік
танытатынына психологиялық жағынан да дайын болуға
тиіс.
4. Бүгінгі таңдағы оқушылардың физиологиялық
денсаулығы
экология
мәселелерімен,
ауқымды
аймақтардың радиоактивті ластану мәселелерімен, мектеп
жүктеген көп міндеттер, жанұя және оқу орнындағы
психологиялық жоспар мәселелерімен тығыз байланысты.
5. Балалар бір балалы жанұяда өседі, ата-аналар
өздерінің кәсіптік қызметімен айналысады, мансап қууға
еліктейді, балалар сыныпта аз қарым-қатынас жасайды,
сабақты ұйымдастыру түрлері жиі бірлестіре бермей,
керісінше, балаларды бөліп қояды, ауладағы қозғалмалы
ойындарды тығыз қарым-қатынасты компьютерлік
ойындар, теледидар алмастырды.
6. Жоғарыда аталған қазіргі таңдағы жасөспірімдер
бойындағы белгілер мұғалімдер
тарапынан қатаң
қадағалау мен бақылауды талап етеді. Бұл педагогтік
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ұжымға ересектер келеңсіздігін жеңуге қабілетті
тәрбиелеудің рационалді моделін табуға көмектесетін
мектеп тәрбие жүйесін құруға мүмкіндік береді. Қазіргі
жас түлек төмендегі қасиеттерге ие болуы үшін талаптану
керек:
таңдауда және шешім қабылдауда өзіндік
қасиет таныту;
шешіміне, іс-әрекетіне және қылықтарына
жауапкершілік;
жақын адамдарына, өзін қоршаған ортаға
шыдамдылық қабілеті;
ойда болмаған және стандартқа сай келмеген
жағдайларда әрекет етуге дайындық;
орнықты білімдер алу дәлелділігі;
өнегелі қадамдар жасау қабілеттілігі және ең
қиын жағдайда өзінің адамгершілік сезімін сақтап қалу;
жоғары және болашақ кәсіби қызметінен
хабардар болу;
өзін өз елінің, сонымен әлемнің азаматы
сезіну, ұлт патриоты болу;
басқа халықпен, мәдениетпен бірлікте өмір
сүру дағдылары;
басқа адамдардың пікіріне сыпайылық,
қарым-қатынаста шыдамдылық таныту.
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