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НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 
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2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 988 қаулысы). 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Рухани 

жаңғыру: Болашаққа бағдар» атты бағдарламалық мақаласы – Астана, 12 сәуір 

2017 ж.   

«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік». 
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бекіту туралы» № 604 бұйрығы. 2018 жылғы 31 қазан.  

«Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы 2020 жылғы 5 мамырдағы № 182 бұйрығы. 

«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы. 2016 

жыл. 12 тамыз. № 499. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 

«Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс және тұрмыс сапасын 

арттыру» атты Қазақстан халқына Жолдауы. 2018 жылғы 5 қазан. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Ұлы 

даланың жеті қыры» атты мақаласы – Астана, 21 қараша 2018 ж.  

Қазақстан Республикасының «Педагог мәртебесі туралы» Заңы. 2019 жыл. 

27 желтоқсан, № 293-VI  

Педагогтің кәсіби стандарты. «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасының Басқарма төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы № 

133 бұйрығы 

«Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен 

өркендеуінің негізі» ҚР Президентінің Жолдауы. 02 қыркүйек 2019 жыл. 

«Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» ҚР Президентінің 

Жолдауы. 01 қыркүйек 2020 жыл.  
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АНЫҚТАМАЛАР 

 

Бұл диссертациялық жұмыста келесі терминдерге сәйкес анықтамалар 

қолданылған:  

У.Кайқауыс – Унсурулмаоли Кайқауыс ибн Искандер ибн Кабус ибн 

Вошимгир ибн Зияр – «Қабуснаманың» авторы, Табаристанның ұсақ 

феодалдық билеушілері әулетінен шыққан ғұлама ғалым. 

«Қабуснама» – 1082-83 жж. дари-тәжік тіліндегі ұлттық дәстүрде 

жазылған, 44 тарау, 56 әңгімеден тұратын тарихи туынды. 

Идея – адам санасындағы заттар мен құбылыстардың мазмұнын 

анықтайтын ой. 

Педагогикалылық идея – педагогтің педагогикалық іс-әрекетке 

қатынасын сипаттайтын және оның педагогикалық іс-әрекетінің мазмұнын 

құрайтын педагогикалық, әлеуметтік тұжырымдар, әдептілік ережелері мен 

ғылым, білімге қатысты идеялар және тұлғаның жеке басына тән имандылық-

адамгершілік, өнегелік қағидалар жиынтығы. 

Мектепке дейінгі ұйым – бұл мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың 

тәжірибесін жүзеге асырушы ұйым. 

Тәрбие – балаларда жігерлілікті оятып және оны дамытуға бағытталған 

қызмет. 

Мектепке дейінгі тәрбие – мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді 

тәрбиелеу мен дамытуға бағытталған қызмет. 

Кәсіп – адамның, арнайы даярлықты, оқытуды, қабілет пен табанды 

еңбекті талап ететін әрекеті. 

Маман – белгілі бір кәсіппен айналысатын адам. 

Мектепке дейінгі ұйым маманы – мектепке дейінгі тәрбие және оқу 

ісімен айналысатын адам. 

Тәрбиеші – бала тәрбиесімен айналысатын мамандық иесі. 

Тұлға – нақты бір іс-әрекет түрімен айналысатын, білімді, өзіндік 

дүниетанымы мен өмірлік тәжірибесі қалыптасқан, өз әрекетіне сенімді адам. 

Даярлық – тұлғаның рухани-адамгершілік және кәсіби сапаларының 

жиынтығы, белгілі бір тәсілмен және белгілі бір бағытта әрекет ету жағдайы, 

субъектінің өз іс-әрекетін белгілі бір жолмен бағдарлауға бейімділігі болып 

табылады.  
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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

ҚР – Қазақстан Республикасы  

ҚР БжҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі  

ҚР БҒМ БжҒССҚК – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті 

ҚР МЖМБС – Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандарты  

ЖОО – жоғары оқу орыны  

МДП – мектепке дейінгі педагогика 

МДҰ – мектепке дейінгі ұйым  

МДБ – мектепке дейінгі білім  

МДТ – мектепке дейінгі тәрбие 

МЖДБ – мектеп жасына дейінгі балалар  

ББ – бала бақша  

БТ – бақылау тобы  

ЭТ – эксперимент тобы 
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КІРІСПЕ 

 
Зерттеудің өзектелігі: Болашақ ұрпақтың азаматтық тұлғасы мен 

патриоттық сезімдерін дамытудың қайнар көзі – мектепке дейінгі кезең. Елбасы 

Н.Назарбаевтың «Қазақстан – 2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында [1] – ойлау негіздері, 

ақыл-ой, шығармашылық қабілеттер, жаңа дағдылар бала кезден қалыптасады 

дей келе, «Мектепке дейінгі білім беру сапасын түбегейлі жақсарту керектігі» 

айтылады [2]. Ал Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды 

дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында «... 

кәсіби даярлау мазмұнының сапасын жақсарту мен бәсекеге қабілеттілікті 

арттыру» [3] міндеттеліп отыр. Осыған орай, бүгінде мектепке дейінгі тәрбие 

мен білім беру мемлекет пен қоғам жаңалықтарына сәйкес елеулі өзгерістерге 

ұшырады. Бұл қазақстандық білім беру саясатын жүзеге асырудың басты 

міндеті ретінде: қазіргі жүйенің дамуын және сапасын қамтамасыз етуді, оның 

іргелілігін сақтауды, тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің өзекті әрі келешектегі 

қажеттіліктеріне үйлесімділігі сияқты мәселелерін шешуді көздейді. Оның 

үстіне еліміздегі білім беру жүйесі мен қоғамды ізгілендіру педагог кадарларды 

даярлаудың деңгейіне талаптарды арттырып, педагогикалық іс-әрекеттің негізгі 

түрткі болған міндеттерін қайта қарауды қажет етуде. 

«Білім беру жүйесінің басты мақсаты – ұлттық және адамзаттық мәдени 

құндылықтар негізінде тұлғаның қалыптасуына қажетті жағдай жасау» [4] 

болғандықтан, аталған мәселені шешуде әрі тұлғаның кәсіби қалыптасуы мен 

адамгершілік сапаларын жетілдіруде тарихи-мәдени мұраларды, салт-дәстүр, 

әдет-ғұрыпты құрметтеуде, елдің қарқынды дамуына ықпал етуге бағытталған 

ортағасырлық тағылымдық туындыларды пайдалану маңызды рөл атқарады.   

Қазіргі қоғамда жастарды ортағасыр мұралары негізінде тәрбиелеудің 

маңызды бірнеше себебін атауға болады: жас ұрпақтың ақпараттану деңгейі 

өсуде; жастар аға ұрпақтың үлесіне тиген халықтық тәрбие мектебінен өткен 

жоқ; демократияландыру мен жаһандану жүйесінің пайда болуы жастардың 

ұлттық тәрбиенің маңызын арттыруда тарихи-мәдени мұралардың мәнін 

түсінуінде қиындықтар тудыруда. Әрине Батыс Европа елдерінен енген оқу-

тәрбие әдістерінің Қазақстан жағдайына бейімделуі орынды. Дегенмен дамыған 

үйлесімді тұлға тәрбиелеу ісінде өткен ғасыр ойшылдары мұраларының 

маңызын ескерген жөн. Себебі ортағасыр туындылары бала тұлғасына табиғи, 

жүйелі, көп деңгейлі ықпал етуге, ділдің тиісті түріне бағытталған тұрақты 

құндылық болып саналады. Архаикалық дәуірдің барлық ұлы өркениеттерінің 

педагогикалық жүйелері ғасырлар бойғы халықтық дәстүрлерден жинақталып, 

құрылуы кездейсоқ емес (Гректің «Платон заңдары», Үндінің «Ману заңдары», 

Қытайдың «Сяо трактаты» т.б.). Мұндай өнегелік дәстүрлер сабақтастығы түркі 

халықтарында да бар (Ә.Фирдауси «Шахнамесі», Н.Хысрау «Насихатнама», 

Ж.Баласағұнидың «Құтты білігі» және т.б.). Біздің зерттеуімізге арқау болған, 

ХІ ғ. жазылған халықтық туынды – «Қабуснама» осындай еңбектердің бірі. 
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Демек тарихи мұралар туралы жастардың түсінігі, өзіндік ұстанымдары 

дұрыс қалыптасуы үшін халықтық дәстүрде тәрбиелеуді жаңа сапалы деңгейде 

іске асыру мен болашақ педагог мамандар даярлау үдерісінде ортағасырлық 

ойшылдардың еңбектерін пайдалану мәселесінің қазіргі теориялық негіздерін 

жасау қажеттілігі туындайды.   

Әрбір қоғам өз дамуында зиялы тұлғалардың педагогикалық ақыл-ойын, 

тәрбие тәжірибесін зерделеп, заманауи талаптарға сай жетілдіріп, пайдаланып 

отырған. Ұлы дала ойшылдары әл-Фараби [5], ибн Сина [6], М.Қашқари [7], 

У.Кайқауыс [8], Ж.Баласағұни [9] және т.б. педагогикалық идеялары болашақ 

ұрпақты патриоттық рухта тәрбиелеу тірегі. Бұл дәстүр XIX ғ. ағартушылары 

Ш.Уәлиханов [10], Ы.Алтынсарин [11], А.Құнанбаевтың [12] бертін келе, 

А.Байтұрсынов [13], М.Жұмабаев [14], Ж.Аймауытов [15], М.Дулатов [16], 

Х.Досмұхамедов [17] және т.б. педагогикалық ойларымен ұласып, ұлттық 

тәрбие құндылықтарын жаңа деңгейге көтеруге ықпал етті.  

Мектепке дейінгі ұйым білім беру жүйесінің бірінші сатысы және тұлға 

дамуының бастауы болғандықтан, аталған сала қызметінің қиындығы мен 

көпқырлылығы тәрбиешінің адамгершілік қасиеті мен кәсіби даярлығына және 

тұлғалық дамуының жоғары деңгейіне ерекше талап қояды.  

Қазақстандағы мектепке дейінгі тәрбие мен білім берудің қалыптасуы, 

алғашқы мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының ашылуы, олардың дамуы, 

аталған мекемелерде тәрбие беру үдерісін ғылыми-педагогикалық тұрғыдан 

ұйымдастыру, осы сала педагогтерін даярлау, мектеп жасына дейінгі баланы 

дамыту, тәрбиелеу мәселелері көрнекті педагог-ғалымдар А.Байтұрсынов [13], 

М.Жұмабаев [14,б. 160], Ж.Аймауытов [15], Н.Құлжанова [18] және олардың 

ізін жалғастырушылар Б.Баймұратова [19], А.Меңжанова [20], Қ.Меңдаяқова 

[21], Б.Арзанбаева [22], Ә.Әмiрова [23], Р.Аралбаева [24], А.Манкеш [25], 

С.Жиенбаева [26], Ф.Жұмабекова [27], Р.Керімбаева [28], С.Бәтiбаева [29], 

Ғ.Таубаева [30], А.Елкеева [31], Г.Метербаева [32], М.Ибраева [33] т.б. 

еңбектерінде қарастырылған. Бұл ғылыми-педагогикалық еңбектер еліміздің 

МДҰ-ның іс-тәжірибеcінде кеңінен қолданылып жүр.  

Кеңестік ғалымдардан А.Запорожец [34], Д.Эльконин [35], В.Давыдов [36] 

еңбектерін атауға болады. Аталған ғалымдар мектеп жасына дейінгі кезеңді 

баланы мақсатты бағытталған әлеуметтендіру мен халықтық мәдениетке қосу 

үшін ең қолайлы деп санайды.  

МДҰ-ға арналған білім беру бағдарламалары мазмұны мектеп жасына 

дейінгі бала тілін дамытуда фольклордың шағын түрлерін қолдану, баланың 

бейнелеу шығармашылығын халықтық сәндік-қолданбалы өнері үлгісімен 

дамыту, дене тәрбиесінде, экологиялық және музыкалық тәрбие беруде халық 

шығармашылығы туындыларын кіріктіру жұмыстарын қамтиды.  

ЖОО-ның оқу үдерісінде мектепке дейінгі кәсіп педагогтерін даярлау 

мәселесін шешудің тиімді жолдарын анықтауда Е.Панько [37], В.Поздняк [38], 

В.Ядэшко [39], Н.Михайленко [40] т.б., ал кәсіби-педагогикалық біліктілік, іс-

әрекет мазмұны, құрылымы мәселелерін зерттеуде В.Логинова [41], К.Прахова 

[42], П.Самарукова [43], Л.Семушина [44] т.б. еңбектері елеулі үлес қосты.  
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Алайда жоғарыдағы зерттеу еңбектеріне жүргізілген талдау нәтижелері 

МДҰ педагогтерін даярлау үдерісінде халықтық педагогика құралдарының бір 

– ортағасырлық Шығыс ойшылдарының даналық идеяларын пайдалану 

мәселесі жеткіліксіз екендігін дәлелдеп отыр.  

Ортағасыр ойшылдарының тәлімдік идеяларының қалыптасуы мен даму 

тарихын және оларды оқу-тәрбие үдерісінде пайдалану мәселесі бойынша 

зерттеулерде отандық педагогика, психология ғылымдары саласында үлкен 

жетістіктерге қол жеткізілді. Мысалы ғалымдар Қ.Жарықбаев [45], С.Қалиев, 

А.Көбесов [46], Т.Ахметов [47], Ә.Көшербаева [48], К.Ыбраева [49], 

Қ.Сарбасова [50], Қ.Әтемова [51] және т.б. зерттеу еңбектерінің орны ерекше. 

Шетел ғалымдарынан әдіснамалық тұрғыдан Г.Виноградов [52], Г.Волков [53] 

т.б. еңбектерін атауға болады. 

Бірақ аталған ғылыми еңбектер қатарынан «Қабуснамаға» қатысты арнайы 

зерттеуді кездестірмедік. Бұл У.Кайқауыс еңбегі мүлдем зерттелмеді деген сөз 

емес. Шығыс пен Батыста «Қабуснама» ғалымдар назарын өзіне ертеден-ақ 

аударған. У.Кайқауыс ілімінің жекелеген қырлары көптеген ғалымдардың 

зерттеу еңбектеріне арқау болды. Себебі тәрбиенің өмірлік сипаты және 

табиғаты өткеннің мәдени тәжірибесі мен тәрбие аспектілерін Шығыс 

ойшылдарының мұраларынан іздеу керектігін байқатуда.  

Отандық ғалымдардан «Қабуснаманың» педагогикалық құндылығын 

ескеріп, өз зерттеулеріне тірек еткен Ғ.Айдаров [54], Т.Айнабеков [8,с. 157], 

Қ.Сарбасова [50,б. 243], Қ.Әтемова [51,б. 351], А.Оңғарұлы [55], М.Сарбасова 

[56], Ж.Меңдіқұлова [57], т.б., шетел ғалымдарынан Е.Бертельс [58], 

И.Брагинский [59], М.Раджабов [60], Т.Гольц [61], Ю.Гелишли [62], 

А.Крымский [63], Э.Браун [64,65], Е.Э.Бертельс [66], Я.Рипка [67], т.б. 

еңбектерінің құндылығын атауға болады. 

«Қабуснаманы» зерттеумен айналысқан Иран ғалымдары С.Нафиси [68], 

М.Бахор [69], доктор З.Сафо [70], А.Бадави [71] т.б. және тәжік ғалымдары 

Г.Юсуфи [72], И.Садик [73], М.Арипов [74], М.Муллоахмадов [75], К.Восъе 

[76], A.Абдуллоев [77], Г.Закиров [78], Р.Сативалдиев [79], т.б., сондай-ақ өзбек 

ғалымдары У.Каримов [80], С.Далимов [81] т.б. еңбектерінің орны бөлек.  

Осылайша тарихи-педагогикалық зерттеулерді талдау қазіргі уақытта 

ортағасыр туындыларының тағылымдық әлеуеті айқындалып, оны біртұтас 

тәрбие үдерісінде жүзеге асырудың теориялық негізі қаланғанын дәлелдейді. 

Зерттеу жұмыстарының басым бөлігінде ұрпақ тәрбиесінде ортағасырлық 

мұралардың педагогикалық әлеуетін пайдаланудың практикалық қажеттілігі 

мен оларды жүзеге асырудың маңыздылығы мойындалады. Дегенмен отандық 

және шетел әдебиеттерін талдау нәтижесі У.Кайқауыс идеяларының жекелеген 

қырлары болмаса, арнайы зерттеу нысаны болмағанын дәлелдеп отыр. Демек: 

- У.Кайқауыс мұрасындағы педагогикалық идеялардың арнайы зерттелмеуі 

және олардың тәрбиелік әлеуеті негізінде болашақ МДҰ педагогтерін даярлау 

мәселесінің қарастырылмауы;  
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- «Қабуснамадағы» тағылымдық идеяларды студенттерге меңгерту 

қажеттілігі мен олардың негізінде болашақ МДҰ педагогтерін даярлаудың 

әдістемесі жоқтығы арасындағы қарама-қайшылықтар байқалады.  

Бұл қарама-қайшылықтар болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың 

педагогикалық идеялары арқылы даярлауды теориялық тұрғыдан негіздеп және 

оның тәжірибелік жолдарын айқындау мәселесін туындатып, зерттеу 

тақырыбын «У.Кайқауыстың «Қабуснамасындағы» педагогикалық 

идеялар негізінде болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін даярлау» 
деп таңдауымызға себеп болды.  

Зерттеу мақсаты: У.Кайқауыстың «Қабуснамасындағы» педагогикалық 

идеялар негізінде болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін даярлауды 

теориялық тұрғыдан негіздеп, оны ЖОО тәжірибесінде пайдаланудың моделін 

жасау, әдістемесін әзірлеп, тәжірибеден өткізу.   

Зерттеу нысаны: жоғары оқу орындарындағы оқу-тәрбие үдерісі  

Зерттеу пәні: болашақ МДҰ педаготерін У.Кайқауыстың педагогикалық 

идеялары негізінде даярлау. 

Зерттеу болжамы: егер, «Қабуснама» мазмұнына ғылыми тұрғыдан 

талдау жасалынып, оқу-тәрбие үдерісінде пайдалану әдістемесі әзірленсе, онда 

бұл еңбектегі тәрбие мәселелері туралы деректер болашақ МДҰ педагогінің 

тұлғасын жетілдіруге нақты үлес қосар еді, өйткені бұл жағдайда олардың 

рухани-адамгершілік сапалары артып, кәсіби білімдері кеңейіп, біліктіліктері 

мен тағылымы арта түседі. 

Зерттеудің міндеттері 
1. У.Кайқауыс дәуіріндегі әлеуметтік-мәдени жағдайлар мен 

«Қабуснаманың» ғылыми еңбектердегі зерттелу жайын анықтау; 

2. Болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың «Қабуснамасындағы» 

педагогикалық идеялары арқылы даярлауды теориялық-әдіснамалық тұрғыдан 

негіздеу;  

3. У.Кайқауыстың педагогикалық ілімінің идеялық бастауларын және 

олардың халық педагогикасымен сабақтастығын анықтау; 

4. У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары негізінде болашақ МДҰ 

педагогтерін даярлаудың құрылымдық-мазмұндық моделін құру және даярлау 

шарттарын анықтау;  

5. Болашақ МДҰ педагогтерін «Қабуснамадағы» педагогикалық идеялар 

негізінде даярлаудың әдістемесін жасау, тәжірибеден өткізіп, ғылыми 

негізделген ұсыныстар әзірлеу. 

Зерттеудің жетекші идеясы: қазіргі рухани жаңғыру жағдайында 

У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары болашақ МДҰ педагогінің тұлғалық-

адамгершілік, кәсіби мәдениетін дамытып, ұлттық негізде қалыптастыруға 

мүмкіндік береді.  

Зерттеудің теориялық-әдіснамалық негіздері: зерттеудің әдіснамалық 

негізі қоғамның қазіргі рухани өміріне өткен ұрпақтың адамгершілік 

тәжірибесін ендіру мәселесін қарастыратын философ, педагог-психологтердің 
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қағидалары, ал бастапқы теориялық ұстанымдар халықтық педагогикалық 

тәжірибенің адамгершілік-өнегелік мәнді тұжырымдамаларына негізделеді. 

Зерттеу көздері: зерттеудің басты қайнар көзі әлемнің ең үлкен 

кітапханаларында түпнұсқа тілінде (парсы тілі) сақталып, әртүрлі қолжазбалар 

негізінде жарық көрген У.Кайқауыстың «Қабуснамасы» және зерттеуге 

қатысты философтардың, педагог-психологтардың, фольклортанушы және 

өнертанушылардың ғылыми еңбектері, ҚР Үкіметі мен Білім және ғылым 

министрлігінің ресми құқықтық құжаттары, МДҰ нормативтік құжаттары, 

тұжырымдамалары және т.б., ҚР Ұлттық кітапханасы мен ҚР Ұлттық ғылым 

академиясы кітапханасы, сондай-ақ, Гази университетінің (Түркия) кітапханасы 

қорларының материалдары.  

Зерттеу әдістері: теориялық (зерттеу мәселесіне қатысты философия, 

этнография, педагогика, психология, тарих, өнертану, әдебиеттану, ғылымдары 

саласында жазылған ғылыми әдебиеттерді жинақтау, тарихи-әдіснамалық, 

тарихи-салыстырмалық, жүйелілік тұрғыдан талдау, қорыту); эмпирикалық 

(сауалнама, бақылау, әңгімелесу, педагогикалық эксперимент); статистикалық 

(зерттеу нәтижелерін математикалық, статистикалық тұрғыдан өңдеу). 

Зерттеу кезеңдері: 1-кезеңде (2015-2016 жж.) мәселенің көкейкестілігі мен 

зерттелу жайы айқындалып, зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-әдістемелік 

еңбектер мен зерттеулер қаралып, талданды. Зерттеудің ғылыми аппараты 

анықталып, У.Кайқауыс мұрасын талдау мен оған қатысты ортағасыр 

педагогикалық ой-пікірлері бойынша материалдармен және ғылыми зерттеу 

еңбектерімен танысу жұмысы жүргізілді.   

2-кезеңде (2016-2017 жж.) У.Кайқауыстың мұрасы «Қабуснама» ғылыми-

педагогикалық тұрғыдан талданып, ізденіс нәтижелері ғылыми баспа беттеріне 

жарияланды. У.Кайқауыстың педагогикалық ілімін жоғары білім беру 

жүйесінде ғылыми-әдістемелік және ақпараттық тұрғыдан пайдалану үшін 

элективті курс бағдарламасы әзірленіп, эксперимент жұмысы жүргізілді. 

3-кезеңде (2017-2018 жж.) зерттеу жұмысының нәтижелері қорытылып, бір 

жүйеге келтірілді. Зерттеу нәтижелері бойынша тұжырымдар мен ғылыми-

әдістемелік ұсыныстар жасалды. Ғылыми еңбектің толық мәтіні жазылды. 

Зерттеу базасы: Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті, Қазақ 

ұлттық мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті және Абай атындағы 

Қазақ ұлттық педагогикалық университеті.  

Зерттеудің ғылыми жаңалығы мен теориялық маңыздылығы 

1. У.Кайқауыстың туындысы «Қабуснама» алғаш педагогикалық зерттеу 

тақырыбына айналып, У.Кайқауыс дәуіріндегі әлеуметтік-мәдени жағдайлар 

мен «Қабуснаманың» ғылыми еңбектердегі зерттелу жайы анықталды;  

2. Болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың «Қабуснамасындағы» 

педагогикалық идеялары арқылы даярлау теориялық-әдіснамалық тұрғыдан 

негізделді;  

3. У.Кайқауыстың педагогикалық ілімінің идеялық бастаулары және олар 

халық педагогикасымен сабақтастықта анықталды; 
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4. У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары негізінде болашақ МДҰ 

педагогтерін даярлаудың құрылымдық-мазмұндық моделі құрылып, даярлау 

шарттары анықталды;  

5. Болашақ МДҰ педагогтерін «Қабуснамадағы» педагогикалық идеялар 

негізінде даярлаудың әдістемесі жасалып, тәжірибеден өткізіліп, ғылыми 

негізделген ұсыныстар әзірленді. 

Зерттеудің практикалық маңыздылығы 

1. Болашақ педагог-тәрбиешілерді У.Кайқауыстың педагогикалық 

идеялары арқылы даярлауға арналған «Болашақ мектепке дейінгі ұйым 

педагогтерін У.Кайқауыстың «Қабуснамасындағы» педагогикалық идеялар 

негізінде даярлау» атты элективті курс бағдарламасы, «У.Кайқауыстың 

педагогикалық идеялары» атты дәрістер жинағы әзірленді;  

2. Зерттеу нәтижелері Қазақстанның педагогикалық ойлар тарихын 

тереңірек оқып-үйрену үшін мүмкіндік туғызады және педагогтер: педагогика, 

педагогика тарихы, мектепке дейінгі педагогика тарихын, балалар әдебиеті, 

этнопедагогиканы оқыту барысында, ал студенттер У.Кайқауыстың тарихи 

мұрасын оқып-үйрену бойынша өзіндік жұмыстар, эссе, баяндамалар, диплом 

жұмыстарын жазуда, практикалық іс-әрекеттерінде қолдана aлады.  

Зерттеу нәтижелерін сынақтан өткізу және тәжірибеге ендіру 

Зерттеу барысында жарық көрген ғылыми-зерттеу мақалалары: 

1. Кайқауыстың өмірі мен педагогикалық мұрасы. Абай атындағы 

ҚазҰПУ-ті. Хабаршы, «Педагогика ғылымдары» сериясы. №1 (49), 2016 ж., 

Алматы. ISSN 1728-5496;  

2. Кайқауыстың педагогикалық идеяларының бастаулары. Абай атындағы 

ҚазҰПУ-ті. Хабаршы, «Педагогика ғылымдары» сериясы. №4 (52), 2016 ж., 

Алматы. ISSN 1728-5496;  

3. Кайқауыс заманындағы тарихи, әлеуметтік-экономикалық және мәдени 

өмірдің сипаттамасы. Ұлы түркі ойшылы Ж.Баласағұнның 1000 жылдығына 

арналған «Жүсіп Баласағұн: гуманистік педагогика негіздері және заманауи 

Білім беру». Халықаралық дөңгелек үстел материалдары. Алматы, - 2016.;  

4. Кайқауыс идеяларындағы білім беру мен тәрбие беру жолдары. Вестник 

АПНК. №1 (75), 2017 ж.;  

5. Pedagogical ideas of "Qabus nama" written by Keykavus. European Journal 

of Natural and Social Sciences 2017; ISSN 1805-3602;  

6. Relationship between the pedagogical ideas of "Qabusname" and folk 

pedagogy. The 3rd International conference “Science and society”. Accent Graphics 

Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2018; ISBN 978-1-77192-360-6;  

7. У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларының негізін қалаған 

аспектілері. «Бәсекеге қабілетті жоғары педагогикалық білім беруді 

қалыптастырудың әдіснамасы мен практикасы» атты ғылыми-практикалық 

конференция. Алматы қ. 20 сәуір, 2018 ж.; 

8. Кайқауыстың педагогикалық идеяларын мектепке дейінгі ұйым 

мамандарын даярлауда пайдалану. «Рухани жаңғыру: ғылыми мұра және 
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ұлттық құндылықтар» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. 

Өскемен қ. 17-18 мамыр 2018 жыл; 

9. Keikavus ideas about education and upbringing ways. Anais da Academia 

Brasileira de Ciencias (2018) 90 (2): рр. 2058-2068 (Annals of the Brazilian 

Academy of Sciences) Printed version ISSN 0001-3765 / Online version ISSN 1678-

2690; 

10. İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimine Etki Eden 

Değerler (Mardin İli Örneği). Elementary Education Online, 2018; 17(4): pp. 2216-

2228.  

11. Тарихи мұралар – рухани тәрбие бастауы. «Көшбасшылық және 

менеджмент: теория мен практиканың қазіргі даму тенденциялары»: 

халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары – Алматы: 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, «Ұлағат» баспасы, 

2019. -178-182 бб. 

Жарияланымдар: диссертация жұмысының мазмұны бойынша 11 еңбек 

жарық көрді: 1 мақала – Scopus дерекқоры базасына кіретін басылымда, 3 

мақала – ҚР БҒМ Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті 

ұсынған ғылыми басылымдарда, 1 – Thomson Reuters базасындағы басылымда 

(нөлдік ИФ көрсеткіш), 1 мақала – алыс шетел басылымында, 1 мақала – алыс 

шетелде өткізілген халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

материалдарында және 4 мақала – Қазақстан Республикасында 

ұйымдастырылған халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

материалдарында  жарияланды.  

Зерттеу нәтижелерінің сенімділігі, мақұлдануы, тәжірибеге ендірілуі: 

философиялық, педагогикалық, психологиялық еңбектердегі қағидалардың 

басшылыққа алынуымен, әдіс-тәсілдердің зерттеу мақсатына сәйкес 

қолданылуымен, тәжірибелік-эксперимент жұмыс нәтижелері өңделіп, алынған 

деректерді талдау қорытындысымен қамтамасыз етілді.   

Қорғауға ұсынылатын негізгі қағидалар 

1. Кайқауыс өмір сүрген тарихи дәуір – бұл экономиканың, әлеуметтік-

саяси өмірдің жақсы деңгейде және оқу-білімнің, ғылым мен мәдениеттің, 

тәлім-тәрбиенің жаңа сапада дамып, өркендеу кезеңінің көрінісі;  

2. Болашақ педагог-тәрбиешілерді Кайқауыстың педагогикалық идеялары 

арқылы даярлаудың теориялық-әдіснамалық негізі болашақ МДҰ педагогтері 

тұлғасының рухани-адамгершілік қасиеттерін және оның кәсіби даярлығын 

қарастыратын психологиялық-педагогикалық теориялар жүйесі; 

3. У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларының халықтық педагогикамен 

сабақтастырыла ұсынылуы болашақ МДҰ педагогтері тұлғасының дамуына 

кешенді, көп деңгейлі ықпал ететін әмбебап құралдар мен тәсілдер жиынтығы; 

4. У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары негізінде болашақ МДҰ 

педагогтерін даярлаудың құрылымдық-мазмұндық моделі болашақ МДҰ 

педагогінің кәсіби іс-әрекетке даярлығын қамтамасыз ететін ұстанымдарын, 

шарттарын, компоненттерін, құралдарын, әдіс-тәсілдері мен формаларын ашып 

көрсететін теориялық, әдіснамалық және әдістемелік сипаттағы қағидалар 
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жиынтығынан түзілген құрылым және даярлау шарттары олардың өзара 

байланысын, өзарашарттастығы және зерттеу мақсатын жүзеге асыру, сол 

арқылы болжамды тексеру мүмкіндіктері болып табылады; 

5. Болашақ МДҰ педагогтерін «Қабуснамадағы» педагогикалық идеялар 

негізінде даярлаудың әдістемесі У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларын оқу-

тәрбие жұмысында пайдалану, оның шығармашылық қабілеттерін тәрбиені 

ұйымдастырудың әртүрлі формаларында дамытуды жақсарту, яғни студенттің 

адамгершілік-тұлғалық және кәсіби іс-әрекеті деңгейі тұрғысынан келу 

жиынтығын білдіреді. 

Диссертацияның құрылымы: диссертация кіріспеден, үш тараудан, 

қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімі мен қосымшалардан тұрады.  

Кіріспеде зерттеудің ғылыми аппараты: тақырыптың өзектілігі, мақсаты, 

нысаны, пәні, міндеттері, ғылыми болжамы, жетекші идеясы, зерттеу әдістері, 

кезеңдері, ғылыми жаңалығы, теориялық және практикалық маңыздылығы, 

қорғауға ұсынылатын қағидалары, зерттеу нәтижесінің дәлелділігі, оның 

мақұлдануы, тәжірибеге енгізілуі баяндалады. 

«У.Кайқауыстың «Қабуснамасындағы» педагогикалық  идеялары 

негізінде болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогттерін даярлаудың 

теориялық-әдіснамалық негіздері» атты 1-тарауда У.Кайқауыс дәуіріндегі 

әлеуметтік-мәдени жағдайлар мен «Қабуснаманың» ғылыми еңбектердегі 

зерттелу жайы, болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін У.Кайқауыстың 

педагогикалық идеялары негізінде даярлау мәселесінің ғылыми-теориялық 

еңбектерде талдануы мен болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін 

У.Кайқауыстың «Қабуснамасындағы» педагогикалық идеялары арқылы 

даярлауды әдіснамалық тұрғыдан негіздеу сипатталады. 

«Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогттерін У.Кайқауыстың 

педагогикалық идеялары негізінде даярлаудың мазмұны» атты 2-тарауда 

У.Кайқауыстың педагогикалық ілімінің идеялық бастаулары және 

У.Кайқауыстың идеялары халық педагогикасымен сабақтастықта анықталып, 

У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары негізінде болашақ МДҰ педагогтерін 

даярлаудың құрылымдық-мазмұндық моделі ұсынылды.  

«Қабуснамадағы» педагогикалық идеялар негізінде болашақ мектепке 

дейінгі ұйым педагогтерін даярлаудың әдістемесі» атты 3-тарауда 

У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары негізінде болашақ МДҰ педагогтерін 

даярлау шарттары мен У.Кайқауыстың «Қабуснамасындағы» педагогикалық 

идеялар негізінде болашақ МДҰ педагогтерін даярлау мазмұны және зерттеу 

мәселесі бойынша жүргізілген тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар мен 

олардың нәтижелері берілді. 

Қорытындыда зерттеу жұмысының нәтижелеріне негізделген 

тұжырымдар мен ұсыныстары жасалды. 
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1 У.КАЙҚАУЫСТЫҢ «ҚАБУСНАМАСЫНДАҒЫ» 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  ИДЕЯЛАРЫ НЕГІЗІНДЕ БОЛАШАҚ МЕКТЕПКЕ 

ДЕЙІНГІ ҰЙЫМ ПЕДАГОГТТЕРІН ДАЯРЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-

ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ  
 

1.1 У.Кайқауыс дәуіріндегі әлеуметтік-мәдени жағдайлар және 

«Қабуснаманың» ғылыми еңбектердегі зерттелу жайы 

Елбасы Н.Назарбаев «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында: «Төл 

тарихын білетін, бағалайтын және мақтан ететін халықтың болашағы зор 

болады деп сенемін. Өткенін мақтан тұтып, бүгінін нақты бағалай білу және 

болашаққа оң көзқарас таныту – еліміздің табысты болуының кепілі дегеніміз 

осы» [82] деп, тарихи мұраларды меңгеріп, қадірлей білу елдігіміздің тірегі 

екеніне ерекше тоқталды. Аталған мақала ұлттық мұраларымызды зерттеп-

зерделеп, ұрпақ тәрбиесінде кеңінен пайдалануға жол ашып отыр дей келе, 

зерттеу еңбегіміздің бұл бөлімшесінде алдымен «идея», «педагогикалық идея» 

ұғымдарына қысқаша түсінік беріледі және У.Кайқауыс дәуірінің әлеуметтік-

мәдени өмірі және «Қабуснаманың» ғылыми еңбектердегі зерттелу жайы 

сияқты мәселелер қаралады.  

«Идея» терминін алғаш грек ойшылдары Анаксагор мен Демокрит 

қолданды. Анаксагорша «эйдос» әлемнің бөлшектері, әрі олар «барлық 

заттардың тұқымдары» екен, Демокрит «атомдарды» идеялар деп түсіндіреді 

[83]. Ал идея туралы классикалық ілімді ұсынушы Платон. Ол «барлық 

заттардың түпкі тегін идеялар» деп, оларды мәңгі жоғалмайтын, заттардан 

тәуелсіз, тыс деп санайды. Платонша шын дүние дегеніміз идеялар дүниесі, 

яғни идеялар заттардың алғашқы бейнесі, формасы [84]. Аристотельше 

идеяның «форма» ұғымы негізгі рөлге ие. Сондықтан ол «эйдос» терминіне 

«форма» деген мағына бере келе, барлық заттардың эйдостарының жиынтығы 

иерархия құрайды, ал оның шыңы формалардың формасы «Ақыл», ал «Ақыл» 

қозғалмайтын алғашқы қозғаушы күш деп тұжырымдайды [85].  

 Жаңа дәуірде ғылымның қоғамдағы әрі өмірдегі рөлі мен орны артып, 

дүниеге деген танымдық қатынас негізгі құндылыққа айналады. Осылайша идея 

танымдық жақтан қаралып, дүниені бейнелеу мүмкіндігі тұрғысынан зерттеле 

бастады. Жаңа дәуір өкілдері Р.Декарт пен Б.Спиноза (1632–1677) идеяны 

нақты бір бейнесі жоқ ой тұрғысынан қарастырып, оған «ұғым», «ой» деген 

түсінік береді [83,б. 200]. Ал «И.Кант – идея деп, - сезімдерде өзіне сәйкес 

келетін ешнәрсе жоқ зерденің қажетті идеясын айтамын» дей келе, таным 

сырттай сезінуден басталып, пайымда өңделеді, әрі қарай зердеде аяқталады 

деп тұжырымдайды [86]. Бұл тұжырымдар бізде идеяның айырмашылығы өзге 

ұғымдардағыдай бар нәрсені емес, әлі жоқ, бірақ жасалуға тиіс нәрсені 

білдіреді, ал зерденің идеялары ешнәрсені бейнелемейді, керісінше бар 

ұғымдарды өз қажетіне сай біріктіреді деген түсінік қалыптастырады.  

Негізі ғылым мен танымдағы идеялардың ерекшелігі қандайда бір заттар 

дүниесін бейнелеп, белгілі-бір заңдылықтарды көрсету болып табылады. Ал 

адам іс-әрекетінің барлық қырынан қарайтын болсақ, оның мәні мен мағынасы 
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мүлдем басқаша сипат алады. Өйткені танымдық қырынан идеяның ұғымнан 

еш айырмашылығы жоқ. Ол ұғымның өзгеше бір түрі ретінде сипатталады. Ал 

адамның әлеуметтік, өндірістік т.б. іс-әрекеттерінен идеяны тек «ұғым» емес 

ойлаудың өзгеше формасы ретінде анықтауға болады. Мысалы, қандай да бір 

зат жасалмас бұрын алдымен сол заттың бейнесі және оған тән қасиеттері, оны 

жасау құралдары мен жолдары, әдіс-тәсілдері (қажет материал мен өңдеу 

әрекеті) сияқтылар ой жүзінде өрбиді. Нақ осы, іске аспаған, бірақ іске асуға 

дайын ойлар мен бейнелер желісі идея болып табылады. 

Г.Коджаспирова мен А.Коджаспиров сөздігінде: «Идея – концептуальды 

күйге айналған ой» [87], ал С.Ожегов сөздігінде: «Идея – дүниетанымның 

негізгі принципі болатын, адамның санасындағы шындықты бейнелейтін ұғым, 

бір нәрсенің мазмұнын анықтайтын ой» деп анықталады [88].  

Ендеше идеяның негізгі мазмұны барлық емес, тиістілік. Ал ұғымның 

негізгі мазмұны – барлық, ол – бар нәрсенің бейнесі дей келе, идеяны жоқ 

заттар мен құбылыстардың я қолданыстағы заттар мен құбылыстардың адам 

санасындығы жаңаша мазмұнда бейнеленуі деп анықтауға болады. 

«Педагогикалық идеяға» келетін болсақ, ғылыми зерттеу еңбектерінде бұл 

терминге қатысты нақты ғылыми тұжырым не анықтама жоқтың қасы. 

Т.Ахметов: «... Демокрит, Платон, Аристотель секілді ғұламалардың, Орта 

Азиядағы ортағасырлық ойшылдардың педагогикалық ой-пікірлері тәжірибеде 

тексеріліп, дұрыс-бұрыстығы анықталмағандықтан көзқарас дәрежесіне 

көтерілмей, адамды тәрбиелеу идеясы деңгейінде қалған» яғни, оларды 

педагогикалық идеялар ретінде қарастырамыз дейді [47,б. 152]. Демек 

Т.Ахметовше антикалық дәуір мен ортағасыр ойшылдарының тағылымдық ой-

пікірлері педагогикалық идея болып табылады.  

Ж.Түймебаевтың редакторлығымен шыққан энциклопедиялық сөздікте: 

«Педагогическая идея – главная мысль в сознании педагога, отражающая 

содержание его педагогической деятельности» деген анықтама беріледі [89].  

Біз осы жоғарыдағы тұжырымдарды қорыта келе: «педагогикалық идея 

дегеніміз педагогтың тәрбиелеу іс-әрекетіне қатынасын сипаттайтын және 

оның осы іс-әрекетінің мазмұнын құрайтын педагогикалық, әлеуметтік 

тұжырымдар, әдептілік ережелері мен ғылым, білімге қатысты идеялар және 

тұлғаның жеке басына тән имандылық-адамгершілік, өнегелік қағидалар 

жиынтығы» деп анықтап, ойымызды У.Кайқауыс өмір сүрген тарихи кезеңге 

шолу жасап, оның өмірі, шығармашылығы және «Қабуснаманың» ғылыми 

еңбектердегі зерттелу жайына қатысты мәселелермен жалғастырамыз. 

У.Кайқауыс ұлы Саманилер империясы құлағаннан кейінгі постсаманилер 

кезеңінде өмір сүріп, еңбек етті. Бұл уақытта өзара тартыс, соғыс нәтижесінде 

Хорасан, Мавераннахр аймағындағы саяси кеңістікте Карахандар, Газневилер, 

Селжұқтар, Гурилер сияқты әртүрлі феодалдық мемлекеттер пайда болды [90]. 

У.Кайқауыс дәуірінің әлеуметтік-мәдени өміріне талдау жасамас бұрын, 

Саманилердің әлеуметтік-саяси және мәдени ортасының беталыстары мен 

дәстүрлерінің У.Кайқауыс дүниетанымына ықпалын, екіншіден У.Кайқауыстың 
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тек ағартушы-педагог емес, Х-ХІ ғғ. Иранның оңтүстік бөлігін билеген әйгілі 

зиярилер әулетінің өкілі болғандығын ескерген жөн.   

Рухани мәдениеттің даму сипаты мен деңгейі қоғамның даму сатысына 

қарай анықталады. Материалдық және рухани факторлар негізінде мәдениет 

дамуының тарихи заңдылықтарын және ХІ ғ. Орта Азия ойшылдарының 

педагогикалық идеяларының ерекшеліктерін жеке зерттеуге болады.  

Х-ХІ ғғ. тарихи оқиғаларға бай кезең. Осы уақытқа тән басты ерекшелік 

экономика, мәдениет, ғылымның гүлденуі артты. Бірақ ондағы феодалдық 

мемлекеттік биліктің үздіксіз саяси өзгерістеріне қарай қоғамдық қатынастар 

мен таптық күрестер аса күрделі болды. Х-ХІ ғғ. Орта Азия бүкіл Жақын және 

Орта Шығыстағы дамыған аудандардың біріне айналды. Орта Азияның басқа 

елдермен экономикалық-мәдени байланысы ондағы халықтар мен көршілес 

халықтардың да әлеуметтік-мәдени өмірінің дамуына үлкен әсер етті.  

Орта Азиядағы Саманилер дәуірі де мәдени өмірдің гүлденуімен 

сипатталады. Ғылым, әдебиет, сәулет өнері ерекше гүлдену шегіне жетті [91]. 

Тарихи деректерде Саманилер билік құрған тұста У.Кайқауыс дәуірінің саяси-

қоғамдық өмірінде ислам дінінің беделі жоғары болды. Шығыстанушы 

И.Жеменей деректері бойынша да, Ислам дінінің Түркістан өлкесі және Иран 

жеріне енген аралық пен ХІІІ ғ. Шыңғысхан жорығына дейінгі аралықта екі 

елде мәдени-рухани қарым-қатынастар мұсылмандық дүниетаным тұрғысында 

жүргізілді. Орталық Азияда ислам дінінің өркендеп, қанат жаюы сол кездегі 

саяси жағдайлармен тікелей байланысты болды [92].  

Демек У.Кайқауыс дәуірінде шындыққа жанасатын бір ғана мәселе, ол – 

ислам діні, ислам мәдениеті, ислам әдебиеті парсы, араб, түркілерге ортақ 

болған. Ал балхалық аристократтық отбасы – Саманилердің өрлеуі билікке 

заңды ирандық әулеттің келгендігін білдіреді. Саман билігінің негізін Исмайыл 

шаһ (849-908 жж.) қалады. Ол билік құрған тұстағы Саман билігінің астанасы – 

Бұхара болды. Қала тұрғындары жақсы тұрмыс кешті.  

Х ғ. экономикалық салым феодалдық сипат алып, өнеркәсіп, базар және 

керуендік сауда-саттық түрлері ерекше қолдау тапты. Экономикалық база мен 

билік басындағылар және уәзірлер саясаты арқасында мәдениет өркендеудің 

шегіне жетеді. Бұхара қаласы ирандықтардың ғылыми, әдеби, мәдени, өнер 

орталығына айналды. Саман әулеті билігі тұсында парсы тілінің мәдениеті мен 

әдебиетіне ерекше көңіл бөлінді. Иран мен Орта Азия облыстарында араб-иран 

ғылымы мен әдебиеті гүлденеді. Саманилер кезеңінің екінші жартысында 

ғылыми прозаға жаңа парсылық тіл кірігеді. Себебі араб халифатының екі 

ғасырға жуық саяси-мәдени үстемдігі салдарынан Иран жеріндегі парсы тілінің 

қолданыс аясы тарылып, жойылуға шақ болатын. Осы сәтте Саман әулетінің 

саяси аренаға шығуы парсы тілінің қайта тіріліп, кеңінен қанат жаюына оң 

ықпал жасайды. Иран ақындарына өз шығармаларын парсы тілінде жазуға 

мүмкіндік туды. Мұндай ізгі бастаманы Шаһ Исмайыл өзі бастап берді десе 

болады. Ол сол кездегі Иран тарихынан хабары бар барлық оқымысты, 

тарихшыларды жиып, «Иран патшалығының тарихын» жаздырады [90,с. 140]. 

Ә.Фирдоусидің әйгілі туындысы «Шахнаме» осы тұста туындап, автор 
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«Шахнамені» парсы тілінде жырлаудағы мақсатын: «Отыз жылдай тауқымет 

шегіп ана тілімді тірілттім, Сол арқылы парсыларды өз тіліне жүгінттім» [93] 

деген жолдар арқылы білдірді. Осы дәлелдермен, парсы тілі мен мәдениетінің 

түркі халықтары территориясына таралып, түрікшеден басым түскенін ашуға 

негіз туады. У.Кайқауыстың «Қабуснамасы» да осы игі бастама жемісі. Уақыт 

өте келе Саман билеушілері арасында іріткі істер пайда болып, Х ғ. басында 

қарама-қайшы екі көзқарас салдарынан саяси дағдарыстар бой көрсетеді. Бұл 

қайшылықтар ұлы державаның ыдырауына әкелгенімен, танымал саманилік 

билік кейінгі ұрпаққа үлгі болып қалды. Осы кезде (ХІ ғ. басы) Жетісу мен 

Қашғар өлкелерінде саяси сахнаға Қарахандық (942-1123 жж.) билік шықты. 

Қарахандықтар Орта Азияны жаулап алып, халықтың өмірін жақсартуда үлкен 

өзгерістер әкеледі. Халықтың отырықшылық өмірге көшіп, егіншілік, 

өнеркәсіппен айналысуына, қалалық тұрғындар мен ірі елді мекендер саны 

артуына ықпал етуімен ерекшеленеді. 

Мемлекеттік басқару жүйесі түбегейлі өзгереді. Жаңа саяси құрылым 

орталықтандырылғаннан, қарахандық үйлер мүшелері басқаратын ұсақталған 

илек-хандар сияқты жекеменшік бөліктерге айналды. Мұндай ұсақтанулар жиі 

өзара тартыстар мен қақтығыстарға әкелді.  

Қарахандықтар билігі тұсында сәулеттік құрылыстың тамаша үлгілерін 

құрметтеуге және ғылым мен мәдениеттің дамуына аса қамқорлық жасалды. 

Бұхарадан Шығысқа қарайғы Мелик даласындағы сәулет өнерінің ірі, тамаша 

ескерткіші – Рабат-и-Мелик құрылысы салынып, Қабус Мұнарасы мен тамаша 

сәулет өнерінің қатарлары пайда болды. Орта Азияның көне қалаларының бірі – 

Пайкендті қалпына келтіруге талпыныс жасалды. Ғылым мен мәдениеттің, 

әдебиет пен өнердің қарқынды өрлеуі байқалды [94].  

Қарахандықтар 1008 ж. Бәлх маңында ғәзнәуилермен соғысады. Кейін 

саяси билікке жаңадан қол жеткізген түркітілдес селжұқтармен (1040-1157 жж.) 

қақтығысып, үлкен соққыға ұшырайды. Билікке Селжұқ билеушісі Мәлік Шаһ 

(1072-1092 жж.) келеді. Ал 1130 ж. келесі бір Селжұқ билеушісі Сұлтан Санжар 

(1118-1157 жж.) Самарқанды жаулап алады. Селжұқ әулетінің өкілдері 

Газналықтарға қарсы 6 жылға жуық күресіп, 1040 жылы Дандонакон түбіндегі 

шайқаста жеңіске жетеді. Осы тарихи оқиғадан кейін селжұқтық Торгул өзін 

Хорасанның жоғарғы билеушісімін деп жариялап, қысқа уақыт ішінде 

Табаристан, Хорезм, Гурган, Әзербайжан және Иранның кейбір облыстарын 

жаулап алады [95]. У.Кайқауыс өзінің «Сұлтан Торгул бектің Хорасан 

уәзірлерінің біріне уәзірлік қызметін бергісі келгендігі туралы әңгімесінде» осы 

Торгул туралы баяндайды [8,б. 144].  

ХІ ғ. ғылым мемлекеттік билікке тәуелді болады. Билікке жаңа келген 

Селжұқтар Иран әдебиеті мен мәдениетінің өркендеуіне белгілі бір деңгейде 

ықпал етеді. Бірақ Орталық Азияда биліктер арасындағы саяси қақтығыстарға 

қарамастан үштіктің – араб, парсы, түркі халықтарының ғалымдары мен 

ақындары арасында білім алмасу мен рухани қарым-қатынас арта түспесе, 

кеміген жоқ. Керісінше тікелей қарым-қатынас салдарынан араб әдебиеті мен 

мәдениеті түркі халықтарына көбіне парсы ғалымдарының ықпалымен жетіп 



18 

 

отырса, араб және парсылармен қатар түркі халықтарының да ұлттық сана-

сезімінің оянуы осы дәуірге тән. Қорқыт ата, Ж.Баласағұни, М.Қашғари, 

А.Яссауи еңбектері оның айғағы. Бірақ Иран әдебиеті мен өнері, мәдениеті 

өзінің шарықтау шегіне Саманилер тұсында қол жеткізеді. Атап айтқанда 

көркем сөз шеберлері – Рудаки, Дакики, ғалым-ойшыл әр-Рази, Ә.Фирдоуси, 

ғалым-жаратылыстанушы әл-Беруни, философ А.Нотили, энциклопедист ибн 

Сина, ойшыл-моралист ибн Мискавейх, медицина саласындағы танымал ғалым 

ибн Нух Камари, тарихшылар Абуфазл Балъами, Мухаммод Наршохи т.б. 

Саманилер билік құрған дәуірде өмір сүріп, шығармашылық етті [96]. 

С.Нафисидің ескертуі бойынша «V ғ. бірінші жартысында «Қабуснама» авторы 

өмір сүрген шақта ғылым мен ағартушылық ісі кемелденудің жоғарғы 

сатысына жетті және ұлы ғалымдар біздің елдің әртүрлі бұрыштарында өмір 

сүрді. Біздің ел әртүрлі әулеттер арасындағы соғыстар мен әскерилердің жиі 

шапқыншылықтарының орны болса да, олар ғылым мен әдебиеттің дамуына 

кедергі бола алмады. Сондықтан V ғ. бірінші жартысын әрі соғыстың уақыты, 

әрі ғылым мен әдебиеттің уақыты деп мойындауға болады» [68,б. 21-22].   

Бір қарағанға талданған кезеңде әдебиет пен ғылым өз деңгейінде дамыды 

деп негіздеу қисынсыз болар. Бірақ Саман әулеті құлағаннан кейін пайда 

болған Газналықтар, Қархандықтар, Селжұқтар және Хорезмшахтықтар оларға 

еліктеп, сол кездегі астаналар Газна, Баласағұн, Мерв және Үргенджді мәдени 

орталықтарға сай құрғанын ескерген жөн. Бұл қатарға сөзсіз, әл-Беруни, ибн 

Сина, ибн Мискавейх, Масъуд Саъд Салман т.б. жатады. Бұл кезеңде 

педагогикалық-дидактикалық прозаның ерекше дамуы қызығарлық факт. 

Аталған бағыт бойынша У.Кайқауыстың (1083 ж. өлген) «Насихатнаме» немесе 

«Қабуснамасы», Ансаридің (1088 ж.) «Насоехі» («Сентенции»), Газалидің (1111 

ж.) «Насихат-ул-мулукі» («Назидания правителя») сияқты жеке шығармалары 

жазылды [59,б. 248].  

Ғылым, әдебиет, ислам теологиясы, шешендік өнер мен тарих жоғарыда 

көрсетілген әулеттік үйлерден бөлек, ортағасырлық жалпыға танымал мәдени 

орталықтар медреселерде дамыды. Медресе ашудағы көрнекті өкілдердің бірі 

Кайқауыстың замандасы ғалым, жазушы, саясаткер, Селжұқ сарайының уәзірі 

Низамулмулк. Сондықтан «Х-ХІІІ ғғ. медресе мектептік ұйымдардың жоғарғы 

түрі ретінде Орта Азияның барлық облыстарына тарап феодалдық қалалардың 

сәулеттік келбетінің бір бөлігі болғаны таң қалдырмайды… Х-ХІ ғғ. Бұхара, 

Хорезм, Мерв, Нишапур, Балх, Газнада сан алуан медресе кітап қоймаларымен 

бірге қызмет етті» [66,б. 400]. Демек Газналық, Қарахандық, Селжұқ 

әулеттерінің бірқатар өкілдерінің бір жағынан, Саманилердің озық дәстүрлеріне 

еліктеп, екіншіден, астаналарда ірі сарай кітапханаларын ашумен бірге, 

сарайдың беделі мен салтанатын нығайтып, арттыру үшін ғалымдар мен 

ақындарға аса үлкен ықыласпен қарағандығы кедейсоқтық емес. Ол кезеңдегі 

ең танымал кітапханалардың бірі Сұлтан Махмұдтың Газналық кітапханасы. 

Автордың айтуынша танымал ақын Масъуд Саъд Салман Газналық Сұлтан 

Махмұдтың сарай кітапханашысы болған. Оның сарайы маңында 400-ге жуық 

ғалымдар мен әдебиетшілер өмір сүріп, еңбек еткен [97]. Дәуірдің үстемдік 
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етуші идеологиясы ислам діні болды. Аталған рухани фактормен қатар 

қоғамның дамуында материалды мәдениет белгілі рөл атқарды. Орта Азияның 

ортағасырлық қалаларының гүлденуіне себеп болған өнеркәсіп түрлері 

дамыды. Ғалымдардың мәліметі бойынша, бұл кезеңде бүгінде әлемдегі әртүрлі 

мемлекеттердің белгілі мұражайларын немесе жеке жинақтарын көркейтуде 

өзіндік орны бар, өнеркәсіптің, араларында, жоғары көркемдік деңгейінің 

көптеген үлгілері болған шыны, күйіктас, металл, ұсталық, тоқыма өнімдері 

жақсы дамыды [98] (сурет 1).  

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

          

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сурет 1 – У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларына ықпал етуші жағдайлар 

 

Сонымен ғылыми еңбектерді талдау нәтижесінде Саманилер мемлекеті 

құлағаннан кейін, саяси сахнаға бірінен кейін бірі әртүрлі әулеттер – 

Газналықтар, Қарахандықтар, Селжұқтар, Хорезмшахтар шыққандығы және 

олардың арасында сұрапыл қарсылықтар болғандығы анықталды. Көрсетілген 

қарсылықтар астарында сөзсіз, әртүрлі діни идеологиялық қақтығыстар мен 

келіспеушіліктер болғанын атаған жөн. Дегенмен мұның бәріне қарамастан, бұл 

дәуірдің экономикалық, әлеуметтік, саяси, ғылыми және мәдени өмірі аса 

жақсы деңгейде дамыды. Ғалым-ойшылдар мен әдебиетшілердің, солардың бірі 

У.Кайқауыс, дүниетанымының қалыптасуына себеп болған материалдық және 

рухани мәдениет салаларында үлкен жетістіктерге қол жетті [99] дей келе, 

«Қабуснаманың» ғылыми еңбектерде зерттелу жайына тоқталамыз.  

«Қабуснама» ортағасырлық көрнекті ойшыл Унсурулмаоли Кайқауысқа 

әлемдік атақ пен сүйіспеншілік әкелген мәңгі өлмес туынды. Ол оқырманға 

халықтық тәрбиелік төлтума туынды ретінде әсер қалдырады. Автордың 
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ғылым, әдебиет, шешендік өнер, ислам теологиясы, 
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педагогикалық мақсаттағы баяндау тілі мен стилі өте әсерлі, қарапайым әрі 

жеңіл. У.Кайқауыстың мұндай стильді мақұлдап, қолдануының себебі баланың 

жас ерекшелік психологиясы мен жаңаны түсіну деңгейін ескеруімен және 

педагогикалық идеяларын анық әрі нақты жеткізу мақсатына байланысты 

болуы да мүмкін. Сырластық мәндегі әңгімелер барысында ойшылдың лайықты 

сөз тіркестері мен ұғымдарды ұтымды қолдана білуі соншалық, бұл туындының 

900 жылдық тарихына күмәнданып қаларың сөзсіз. «Қабуснаманы» зерттеу 

У.Кайқауыстың дүниетанымын анықтау үшін ғана емес, ХІ ғасырдағы Шығыс 

халықтарының әлеуметтік-педагогикалық ойлары дамуының деңгейлері туралы 

толық түсінік қалыптастыру үшін маңызды. Өйткені ойшылдың педагогикалық 

ілімі Жақын және Орта Шығыс халықтарының педагогикалық идеяларының 

жалпы дамуы барысына елеулі ықпал етті. Еңбекке ғылыми тұрғыдан келудің 

қажеттілігі өткеннің мұраларын теориялық тұрғадан ұғыну ғана емес, рухани 

құндылықтардың озық үлгілерін қазіргі кезеңде насихаттау мен қолдану 

міндеттерінен туындап отыр. У.Кайқауыстың шексіз білімі мен дүниетанымы, 

өзіндік ой-өрісі мен қабылдауы, сезімі «Қабуснама» сияқты тамаша 

педагогикалық-дидактикалық туындының пайда болуына себеп болды. 

Туындының әрбір тарауын баяндау барысында автордың «перзентім менің», 

«білгін», «ұлым менің», «тырыс», «хабардар бол», «қымбаттым менің» т.б. 

сияқты мейірімге толы сөздермен берілген сүйінішті үндеулері мен өтініштері 

оқырман назарын аудару және оған құштарлығын арттыру мақсатындағы 

ойына сенімділік бере түседі. У.Кайқауыс тәрбиелік өсиеттерінде бұл сөздерді 

өте қадірлеп, «Құдайдың сыйы» деп атайды.  

«Қабуснамадағы» сөйлемдер негізінен қысқа, ашық нақышты, мазмұнды. 

Формасы мен өнегесі адам өмірі бейнесі қырларының әртүрлі мысалдарын, 

танымал философтар, патшалар, ғалымдар мен ойшылдардың тұжырымдарын 

нақты және өмірлік дерек ретінде орынды қолдануы тұрғысынан қисынды. 

Автор өзінің тәрбие беру мақсатына жетуі үшін мұнымен қанағаттанбаған 

сияқты, сондықтан ол ойын өз жанынан шығарған төрт және екі жолды өлең 

жолдарының үзінділермен толықтырып отырады. «Қабуснамада» олардың 

саны шамамен мыңға жуық. Бұл поэтикалық үзінділер аса үлкен тәрбиелік 

идеялар мен өнегелік-эстетикалық мәнге ие. Автордың тәрбиелік және нақыл 

сөздерін ақыл-кеңес беруде құрғақ, жалаң ұран сөздердің орнына қолдануға 

болады. Мысалы «Барлық қабілеттердің жақсысы – сөйлей білу»; «Ұлылық 

шыққан тегіңде емес, ақыл мен білімде»; «Кімнің сөзі құнарлы болса, соның 

қолдаушылары да көп»; «Білімнен артық қазына жоқ, жаман адамнан асқан 

дұшпан жоқ» [100,б. 500] т.б..  

«Қабуснамада» автор фразеологиялық оралымдардың жоғары деңгейде 

дамуына ықпал ете отырып, мақал-мәтелдерді жиі әрі ұтымды қолданған. Бұл 

тәсілді автор тәрбиелік ойларын баяндауында оларды қысқа, көркем, мәнерлі 

беру үшін қолданған сияқты. Онда түркі халықтарының жүзден астам мақал-

мәтелдері шебер, орынды келтірілген. Мысалы: «Адам айнаға қарауы керек; 

егер оның келбеті жақсы болса, онда оның мінез-құлқы сыртқы келбетіне сай 

болуы тиіс, өйткені ұсқынсыздық көріктілікке жараспайды және бидайдан 
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арпа өспейді, ал арпадан бидай өсіру мүмкін емес»; «Әжуа сықақ жазуды 

үйренбеңдер, көзе толы суымен үнемі қайта келе бермейді» [100,б. 500]. 

Мақал-мәтелдердің белгілі бір бөлігі араб тілінен алынған. Автор оларды 

көп жағдайда бастапқы формасында берсе, кейбір жағдайда аудармасын 

қолданған: «Әзіл – зұлымдықтың бастауы» [101]; «Ал-адабу сурат-ул-акли – 

білім – ақылдың жүзі» [102]; «Аш-шабобу навъ-ун мин-ал-чунуни - жастық – 

бұл ақылсыздықтың бір түрі» [100,б. 500]. 

«Қабуснамада» мақал-мәтелдермен қатар, даналық сөздер, афоризмдер 

дидактикалық сипатта қолданылған. Аристотель, Сократ, Платон т.б. сияқты 

ежелгі данышпандардың афоризмдері де келтіріледі. Мысалы «Сократ айтады: 

«Білімділіктен жақсы қазына жоқ» дегендей, У.Кайқауыс даналық сөздерді 

олардың өз аттарынан және «данышпандар айтқан немесе ойға жүйрік 

шешендер айтқан» деген кіріспе сөздер арқылы қолданып отырған [100,б. 500]. 

Туындыдағы көптеген тәрбиелік афоризмдер кіріспе сөзсіз келтіріледі. Біз 

ондай сөз орамдарын автор өзі шығарған деп ой түйдік: «Жалқаулық – тәннің 

бұзылуы», «ұялшақтық – сенімнің жемісі» [100,б. 500] және т.б.. 

«Қабуснаманың» тағы бір ерекшелігі – автор кейде қандай да бір тарауды 

қорытындылау кезінде өз ойларын дәлелдеу үшін тақырыпқа сәйкес келетін 

және практикалық мәні маңызды әңгімелер мен аңыздарды орынды қолдана 

білген. Мысалы, «Жиынтықты бәрі біледі, ал жиынтық материядан әлі 

туылған жоқ» [100,б. 500]; «Шындыққа ұқсас өтірік, өтірікке ұқсаған 

шындықтан жақсы» [100,б. 500]; «Аманатты сақтау» [100,б. 500] т.б.. 

Сондай-ақ автор өзінің мақсаты мен логикалық ойларына жету үшін нақты бір 

тақырыпты баяндау барысында келтірілген басқа да халықтық мақалдар бар. 

Мысалы: «Жақсылық жаса да суға таста, уақыт өте келе ол өз жемісін 

береді [100,б. 500]; «Сортаң жерге ұрық екпе, бәрібір өнбейді және тек 

еңбегің босқа кетеді» [100,б. 500]; т.б.  

«Қабуснамадағы» мұндай сан алуан мәтелдер мен даналық сөздер бастан-

аяқ педагогикалық тақырыпқа арналған және аса жоғары тәрбиелік сипатқа ие. 

Дегенмен «Қабуснамадағы» бұл халықтық мәтелдердің, өсиет әңгімелер мен 

нақыл сөздердің шығу тарихы әлі де зерттеуді қажет етеді. 

Тәжік әдеби тіліндегі мақал-мәтелдерді зерттеушілердің бірі М.Фозилов 

монографиясында «Қабуснаманың» авторы кітабын жазуда нақыл сөздер мен 

мақал-мәтелдердің көбін Калила мен Димна кітабынан алғандығын айтады 

[103]. Бір жағынан, зерттеушінің бұл пікірін қолдауға болады, өйткені «Калила 

және Димна» кітабы барлық кезеңдерде өнегелік-тәрбиелік нұсқаулық ретінде 

пайдаланылған және өте әйгілі болған, екінші жағынан, өз ойларын растау 

үшін зерттеуші мысалдар келтіріп, оларды фактілермен дәлелдеуі керек еді. 

М.Фозиловтың «Қабуснаманы» таза «әдеби шығарма» деген пікірімен де келісе 

алмаймыз. Өйткені оның мазмұны педгогикалық сипатқа ие. Өкінішке орай 

«Қабуснаманы» зерттеуші әдебиеттанушылардың көпшілігі шығарманы әдеби 

көзқарас тұрғысынан талдағандықтан, өнегелік тәрбиелік жағын ескермеген.  

«Қабуснаманың» оқырмандарды баурап алуының тағы бір ерекшелігі –

құрылымы халық педагогикасына негізделген. Даналық сөздер, афоризмдер, 
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өсиет әңгімелер, нақыл сөздер т.б. мыңдаған жылдар бойы адамдардың өмірі 

мен шығармашылығына кіріп, жазба әдебиеті мен ауызекі сөйлеудің дамуында 

үлкен тәрбиелік рөл атқарған. Тарихи халықтық шығармашылық дегеніміз осы 

десек болады. У.Кайқауыстың көптеген нақыл сөздері фольклорға жақындығы 

сонша, У.Кайқауыс оларды фольклордан алған ба, жоқ па, немесе керісінше ол 

оларды халықтық шығармашылыққа ендірді деп дөп басып айту қиын. Оның 

көптеген пікірлері «қанатты сөздерге» айналған. Ал оның насихаттары мінез-

құлықтың үлгісі. У.Кайқауыс тарапынан ұсынылған педагогикалық идеялар 

оқырмандарын тәрбие беру мәселелері туралы ойлануға түрткі бола алады. 

Туындының негізгі бөлігінде автор тәрбиенің әртүрлі мәселелері туралы 

пікірлерін ұлына қарата үндеу арқылы білдіреді. Ақыл кеңес беру, әңгімелесу 

екпіні өте нәзік және негізінен табандылықпен, әмірлі, кейде қандай да бір 

мінез-құлықты мойындамау немесе мақұлдау түрінде сипатталған.  

Біздің пікірімізше, «Қабуснаманың» танымалдылығының себебі оның 

тақырыптарының өміршеңдігі, ойшыл-пдедагог, данышпанның көп жылдар 

аралығында не бір қилы ел аралаулары негізінде игерілген барлық өмірлік бай 

тәжірибесінің нәтижесі. Баяндау стилінің қысқалығы мен анықтығы авторға өз 

пайымдауларын прозаны поэзиямен алмастыра отырып, кішігірім, шағын 

әңгімелер, нақыл сөздер, өсиет формасында беруіне көмектеседі. Әр нақыл 

сөздің, әр әңгіменің мәні бәйіттермен немесе төрт жолды өлең жолдарымен 

бекітіліп отырады. Бұл оқырманның есінде жылдам әрі ұзақ сақталуына және 

өмірлік жағдайларында қолдана алуына қолайлы. Ойшылдың басты мақсаты – 

адамның  кемелденуін, бақытқа жету жолындағы оның жан тыныштығын 

тәрбиелеу. Тіпті ең бір қарапайым оқиғадан өнеге алуға, қандай да бір даналық 

ой алуға, адамды қателіктерден сақтандыруға, оның өмірлік жолында жол 

көрсетуге тырысады дей келе, «Қабуснаманың» өзге ғалымдар тарапынан 

зерттелуіне тоқталамыз. «Қабуснамаға» ғылымның әртүрлі салаларының 

зерттеушілері тарапынан назар аударылған: философтар, шығыстанушылар, 

саясаттанушылар, экономисттер, әлеуметтанушылар және заңгерлер т.б.. 

Шығыстанушы Т.Гольцтің: «Гуманизм мен еркін ойлылық туындыны 

өзектілендіре түседі және сол арқылы ол тек танымдық мән емес, сонымен 

қатар сол дәуірдің озық ой-пікірін көрсетеді. Табиғи теңдік идеясы мәселесі 

автордың қызметті адамдардың қабілетіне қарай бөлу керек деген талабынан 

шығады» [104] деген пікірі орынды. Сондай-ақ Т.Гольц «Қабуснаманың» орыс 

тілді жаңа басылымының мазмұнын жазуда оның баяндау тілін: «Автор ұлына 

әртүрлі жағдайларда өзін қалай ұстау керектігі туралы, жан-жақты анық, 

асықпай, өте ашық, қарапайым, бірақ жанды да құнарлы тілмен кеңес береді. 

Өнегелік қағидаларын, кеңестерін баяндауы қолданбалы әңгімелер, отбасылық 

аңыздармен жандана түседі, кейде әңгімелер осы ойды қолдайтын өлең 

жолдарымен кезектесіп отырады» [104,б. 6] дей келе, «Қабуснаманы» белгілі 

бір уақыттың өмірлік энциклопедиясы деп атайды [104,б. 6].  

«Қабуснама» мазмұны адам өмірінің түрлі аспектілерін қамтиды және оны 

әрбір жастағы адам үшін педагогикалық мектеп пен өмірлік тәжірибенің үлгісі 

ретінде тануға болады. Бұл соны педагогикалық туындыда тәрбие мәселелері 



23 

 

бірсарынды емес, ойшылдың өсиет, ұлағатты әңгіме, кеңес беру және оқырман 

не тәрбиеленушімен өзара ынтымақтастық стилінде ұсынылған. Сондықтан 

егер «Қабуснаманы» тек өнегелік туынды ретінде санасақ, біз ойшылдың 

орасан зор еңбегін шектеген болар едік. Өйткені «Қабуснамада» тәрбие 

теориясы мен дидактика мәселелерінің терең және жан-жақты зерттелуі 

беріледі. Бұл кітапта тәрбиенің мақсаттары мен мәні, педагогикалық ұғымдар 

(тұлғаны жетілдіру, білім беру, оқыту, тәрбиелеу және т.б.), ақыл-ой және 

идеялық-өнегелік дүниетаным, музыка және орындаушылық шеберлік, 

эстетика, еңбек, қолөнер, дене тәрбиесі және білімнің басқа да түрлері 

қамтылған. Бұл туралы М.Муллоахмедовтің «Қабуснаманың» кіріспесіндегі: 

«Кайқауыс өзінің өсиеттерін «әкелік міндетін орындау» үшін ұлын тәрбиелеу 

мақсатында жазғанымен, «Қабуснама» педагогикалық-өнегелік нұсқаулық 

және көркем шығарма ретінде мыңдаған оқырмандарын тапты, ал автор есімі 

әдебиет және парсы тілдес халықтардың педагогикалық ойлары тарихында 

мәңгі қалады» дей келе [75,б. 6], «Қабуснаманың» мазмұны мен құрылымына 

қатысты: «Туындының стилі өте қарапайым. Жазушының өзінің тәрбиелік 

ойларының тұрақтылығы үшін келтірілген қысқа әңгімелері негізінен өмірлік 

және шынайылығында» [75,б. 9] деген пікірі біздің сөзімізге дәлел бола алады. 

Белгілі орыс шығыстанушысы Е.Э.Бертельс кітаптің тілін Иранның ғана 

әдеби тілі болған жоқ, сол кездегі самандық иелікке түгелдей қызмет етті... , 

Бұл Рудаки мен Фирдаусидің тілі. Міне осы себептен де бұл кітапты парсылар 

емес, тәжік әдебиетіне жатқызуға болады» [105] деген пікірде болды. Бірақ біз 

кейбір деңгейде Е.Э.Бертельспен келісе алмаймыз. Өйткені тарихтан белгілі ХІ 

ғ. бұл әлі жеке-жеке ұлт болып қалыптасу болмаған кезең, сондықтан бұл 

туынды жалпы түркі халықтарына ортақ мұра ретінде танылады. Дегенмен 

Е.Э.Бертельстің өмірбаяндық деректер мен У.Кайқауыстың атасы Қабус құрған 

Жүржандар сарайы маңындағы ірі әдеби ошақ пен Қабус туралы, жазғандары 

ұзақ уақыт классикалық үлгі болып саналған, білімді әрі талантты ақын, 

тамаша стилист болған деген жоғары пікірі орынды шыққан [105,б. 95]. 

Атақты орыс шығыстанушысы И.С.Брагинский XI ғасырдың прозалық 

шығармаларын зерттей отырып: ««Қабуснама» - бұл тәрбие мен этиканың 

маңызды мәселелерін қамтитын өнегелік-дидактикалық туынды. Шығарманы 

балаға өсиет етіп қалдыру дәстүрі парсы-тәжік әдебиетінде Унсурулмаолиге 

дейін дамыған. Бірақ ол оның аясын кеңейтіп, балаларға өсиетті ерекше жанрға 

айналдырды» [106,б. 4] деген пікірлері де біздің «Қабуснамаға» қатысты 

айтылған сөздерімізді дәлелдей түседі. 

«Қабуснаманы» зерттеумен айналысқан шығыстанушы А.Е.Крымский 

«История Персии, ее литературы и дервишской теософии» еңбегінің бірнеше 

бетін Кабус сарайы маңындағы әдеби ошаққа арнап, бұл тарауды құнды 

библиографиялық шолумен аяқтайды. А.Е.Крымский кітаптың авторы, оны 

құру себептерін, оның аталуын түсіндіре келе, У.Кайкауыстың педагогикалық 

идеяларын бағалауда: ««Қабуснамада» өнеге жоғары деңгейде емес, тіпті 

өзгермес деп айтуға болады. Ол жай ғана өзімшілдік емес, фарисейлікше 

өзімшіл» деген біржақты тұжырымға келеді. «Қабуснама» авторының кейбір 



24 

 

көзқарастарын талдай келе, У.Кайқауыстың айлалы ұйғарымдарын сынға 

алады. Бірақ А.Е.Крымский У.Кайқауысты дарынды деп санап, баяндаудың 

жүйелі және көркемдік мәнерін ерекше атап көрсетеді [63,б. 525]. 

А.Е.Крымскийдің «Қабуснаманың» авторы У.Кайқауыстың өнегесіне 

қатысты берілген бұл сипаттамасы біршама алға жылжудың көрінісі, өйткені 

кітаптың оның замандастарынан оқшауланбай, олармен қатар анықталуы, оның 

туындауын түсінікті етеді. Дегенмен У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларын 

сипаттауында А.Е.Крымский аса сәттілік таныта қоймайды. Ол «Бақыт туралы 

кітап» (Н.Хысрау) пен «Қабуснамадағы» өнегені салыстыра отыра, оны 

«ұждансыз» дейді. Әділдігінде Н.Хысраудың туындысында да «Қабуснамада» 

да негізінен ортағасырлық педагогикалық ойлардың ең маңызды ұстанымдары 

ұсынылады. Онда ортағасырлық шығыстық және жалпыадамзаттық өнеге 

нормалары үйлесетіндігін атаған жөн [63,б. 525]. Екінші жағынан, «Қабуснама» 

авторының тегінен ақсүйек ретіндегі және нағыз озық ойшыл-педагог ретіндегі 

идеялары өзгермес болуы мүмкін емес. Оған У.Кайқауыстың ұлы Гиланшаһқа 

арналған өсиеттеріндегі адамгершіліктік идеалы дәлел бола алады. Мұндай 

орынсыз бағалаулар мен менсінбеушілік зерттеушілерді Еуропацентризм 

рухына жақын сыңаржақ қорытындыларға әкеледі. 

Ағылшын шығыстанушысы Э.Браун «Парсы әдебиетінің тарихы» 

еңбегінде кітаптың авторы, жазылған уақыты, аудармалары туралы және 

У.Кайқауыс өте қу, айлакер адам дей келе, оның «ғажайып, таңқаларлық 

жаңашылдығына» қайран қалады [64,б. 568; 65]. Біздіңше, егер айлакерлік пен 

қулық өзге бір адам игілігі үшін жасалса, онда оған түсіністік танытуға болады.  

Чех шығыстанушысы Я.Рипка «Парсы және тәжік әдебиетінің тарихы» 

еңбегінде Кайқауыстың кейбір көзқарастарын талдауында: «Взгляды человека, 

страдающего двойственностью, порожденной обстоятельствами, приводит к 

непоследовательности и беспринципности» деген пікір білдіреді [67,б.35]. 

Шығыстанушылардың пайымдауларынан «Қабуснаманың» баяндау стилі 

қарапайым формаға жататындығын түсіну қиын емес. Туындыны зерттеу 

нәтижесінде автордың педагогика, психология, философия, логика, мәдениет, 

этика, тарих және география, анатомия, физиология және т.б. сияқты әртүрлі 

ғылымдармен және кәсіптермен таныс болғандығы анықталды.  

К.Кадиров «Педагогика и дидактика суфизма» атты монографиясында 

«Қабуснаманың» ХІ ғасыр педагогикалық әдебиеті ескерткіштері қатарындағы 

рөліне тоқталады. Ол педагогтер назарын У.Кайқауыстың «жомарттық» (кемел 

адам) мәселесіндегі бала дамуындағы тәрбиенің рөлі; қолөнер шеберлігі; 

адамгершілік; достық; отбасы рөлі туралы идеяларына аударады [107].  

Біз де К.Кадиров пікірін қолдай келе, У.Кайқауыстың тұжырымдары 

шынымен де назар аударуға тұрарлық, өйткені біріншіден, оның ғылымдарды 

жіктеуі қызықты; екіншіден, ғылым мен кәсіп бір-бірінен ажырағысыз, ғылым 

практикалық тұрғыдан белгілі бір әрекетке жатады, ал әрекет теориялық 

тұрғыдан қандайда бір ғылым қатарына жататындығы туралы және ғылымды 

үйрену мен өнеркәсіпті меңгеру адамның ақыл ойының дамуы, рухани байуы 

мен оның мәдени өсуі үшін өте қажет дегенді қосамыз.  
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Тәжік ғалымы Г.Зокиров «Саясаттану» атты жоғарғы мектеп оқулығының 

жеке тарауларында билеушінің, басқарудың саяси дүниетанымын, рөлі мен 

шарттарын У.Кайқауыс көзқарасы тұрғысынан ерекше атап өтеді [78,б. 50]. Біз 

Г.Зокировтың айтқандарынa қоса, У.Кайқауыстың ел басқару өнеріне қатысты 

ойлары болашақ тәрбиешілердің басқарушылық ісінде назарға алуға тұрарлық, 

өйткені У.Кайқауыстың: «әділ, таза бол, өйткені көңіл тазалығы – сенім 

тазалығы» [100,б. 540]; «падиша үшін ең жаман іс халықтың әдепсіздігі» [100, 

б. 540]; «Өз уәдеңе берік бол. ... әрдайым кешірімді болуға әдеттен, ...»; «Елде 

әділетсіздікке жол берме, ... Өйткені, әділдік – гүлдену, ал зұлымдық – ойран 

болу белгісі» [100,б. 540] деген сияқты басшыға тән қасиеттер мен талаптар 

туралы ойлары бүгінгі заман үшін де өте құнды болып саналады дейміз. 

Зерттеуші Б.Исоматов «Экономикалық теория негіздері» атты кітабында 

У.Кайқауыстың саудагерлік, байлықты жинау, кірістер, тауар айналымы, несие 

беру, тауарларды бөлу тәртібі, жерді, үйлерді сатып алу және сату туралы 

көзқарастарының маңызын негіздейді [108].  

1934 жылы Иран ғалымы С.Нафиси қолжазбалар негізінде «Қабуснама» 

мәтінін баспаға дайындайды [68,б. 21]. Доктор З.Сафоның «Иран әдебиетінің 

тарихы» атты еңбегінде У.Кайқауыстың білімділігі мен шеберлігі туралы 

айтылса [70,б. 161], «Қабуснама» 1967 жылы Г.Юсуфи редакциялығымен 

Тегеранда басылып, алғысөзінде У.Кайқауыс өмірбаяны мен «Қабуснамаға» 

әдеби тұрғыдан баға беріледі [72].   

Философия ғылымдарының докторы М.Муллоахмадов «Қабуснаманың» 

мәтінін бастырып, алғысөзінде мазмұнын қысқаша сипаттай келе, У.Кайқауыс 

назары педагогикалық категориялардың жалпыға ортақ: әлеуметтік, әділдік, 

жақсылық, ізеттілік, жамандық, шыншылдық, жомарттық т.б. сияқты түрлеріне 

аударылғанын айтады [75,б. 5]. К.Восъе мақалалары мен монографияларында 

У.Кайқауыс және оның джавонмарды этикасына қатысы туралы айтылса [76,б. 

434], әдебиеттанушы А.Абдуллоев «Қабуснама» және оның авторы туралы екі 

мақаласында «У.Кайқауыс – үлкен өмірлік тәжірибесі бар ұлы ғалым» деген 

тұжырымға келеді [77,б. 490]. Профессор У.Каримов еңбегінде У.Кайқауыстың 

экономикалық көзқарастары талданады [80,б. 279].  

Сонымен жоғарыда аталған авторлар «Қабуснамаға» өздерінің кәсіптері 

мен салалары тұрғысынан жүгінгендігін, екінші жағынан, У.Кайқауыс өзінің 

ұлын жан-жақты тәрбиелеу мақсатында осы ғылым салаларын қолданып, 

ұсынғандығын айта кету керек. Бұл қайталанбас тұжырымдар У.Кайқауыстың 

білім беру теориясы туралы идеяларын толық және жан-жақты зерттеу үшін 

өте құнды. Өйткені бұған дейін айтқанымыздай «Қабуснама» У.Кайқауыстың 

шексіз ел аралаулары кезінде жинаған өмірлік тәжірибесінің жемісі. 

Доктор М.Орифи «Тәжік халқының педагогикалық ойлары тарихынан» 

атты монографиясында «Қабуснамаға» алғаш тоқталып, бұл кітаптың халқтың 

өнегелік-тәрбиелік арнасында үлкен маңызға ие екенін айтады. М.Орифи 

педагогикалық қатынастар мәселесіне тоқтала келе, «Қабуснама» мен Саадидің 

«Гүлістан», «Бустон» еңбектерін салыстырып, Саади осы екі кітапты жазу 

барысында өнегелік қатынастардың көптеген мәселелерінде «Қабуснамаға» 
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сүйенеді деген қорытындыға келеді. Ғалым: «Қабуснаманы» бағалауында: 

«Унсурулмаоли сияқты өз педагогикалық ойларын сол кездегі ақсүйектік 

таптар – феодалдардың пайдасы мен талаптарына сәйкес жазған және өз 

шығармаларына сүйене отырып, сол таптың тәрбие мазмұнын көрсеткен 

жазушылар болды» деп [109], «Қабуснаманы» ақсүйектер санатындағыларға 

арналған шығармаға жатады деген біржақты көзқарасқа бой алдырады. 

М.Орифидің туындыны ақсүйектік деп санауы У.Кайқауыстың тегін 

ескеруі тұрғысынан қисынды. Өйткені У.Кайқауыстың әлеуметтік тегі барлық 

оқырманға белгілі. «Қабуснаманы» жазу барысында У.Кайқауыс бұл мәселені 

жиі қозғайды. Бірақ біз М.Орифийдің «Қабуснама» ақсүйектерге ғана тиесілі 

деген тұжырымымен келісе алмаймыз, өйткені шындық пен әділеттілік идеясы 

«Қабуснама» пайда болмай тұрып, «Авестада» беріледі. Сондықтан біздіңше, 

әртүрлі ойшылдар мен әртүрлі кезең мұраларына педагогиканың ішінара 

ықпалы мен жекелеген элементтерін салыстыру тиімсіз және жиі қателікке 

әкеледі. Салыстырмалы талдаулар неғұрлым кең көлемде зерттелуі керек. 

«Тәжік халқының педагогика тарихы» оқулығының авторлары X.Афзалов 

және Б.Рахимов «Қабуснамада» автордың оқу бағдарламасының негізін: Құран, 

әдет-ғұрып, білім, этика, қолөнер, кәсіп, математика, дене тәрбиесі құрайды 

деген тұжырымға келеді [110]. Авторлардың бұл оқулықты жазу кезіндегі 

мақсаты зерттеушілердің назарын халықтық педагогика тарихына аудару 

болған сияқты. Бұл тұрғыдан алғанда бұл оқулық Шығыс педагогика тарихын 

зерттеуде үлкен рөл атқарады. Зерттеуші Г.Сайдуллоева У.Кайқауыстың 

этикалық проблемалары мен көзқарастарын философиялық тұрғыдан талдап, 

ойшылдың тәжік халқының философиялық ойлары тарихындағы ұстанымы 

мен дүниетанымын анықтауға тырыса келе, оның этикалық мұрасын анықтау 

барысында: «Кайқауыстың прогрессивті идеялары ортағасырлық жазушылар 

мен ойшылдар тарапынан қолдауға ие болып, дамыды және сол кездегі 

шығыстық қоғамының жас ұрпақтарын тәрбиелеуде үлкен рөл атқарды» [111] 

деп жазады. Байқап отрғанымыздай, Г.Сайдуллоеваның бұл пікірі біржақты 

және өте шектеулі. Осыған ұқсас пікірді біз М.Орифидің монографиясынан да 

келтірдік. Г.Сайдуллаева осы монографияны оқып, оның авторының идеясын 

қолдауы да мүмкін. Бірақ біз У.Кайқауыс сияқты танымал ойшылдар мен 

гуманистер туындыларын, белгілі бір топқа және өз уақыты үшін ғана жазды 

деп айта алмаймыз. Олар туындыларын қазіргі және болашақ адамзат ұрпағы 

үшін жазды. Біздің бұл пікірімізге У.Кайқауыстың: «Егер сен менің 

сөздерімнен жақсы мұра іздемесең, онда жақсы сөздерді тыңдап, оларға 

мойынсұнатын басқа адамдар табылады» деген [100,б. 540] ойлары дәлел. 

М.Орифидің монографиясында У.Кайқауыс және оның «Қабуснамасы» 

туралы У.Кайқауыс ұлына өзінің тегі мен руы туралы ескертеді деген тағы бір 

кертартпа пікірін байқауға болады [109,б. 143]. Біздің көзқарасымыз бойынша, 

Шығыс халықтарының бұл дәстүрі барлық ғасырларда, ұлдар өздерін және 

шығу тегін ұмытпай, ата-бабаларын құрметтесін деген түсінікте қабылданған. 

Былайша айтқанда, бұл дәстүр өте жағымды және тәрбиелік сипатқа ие. Бұл 

тәсіл шығыстық тәрбие элементтерінің бірі болып табылады. Бұл идеяның 
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қайнар көзі «Авеста» кітабы мен көптеген ойшылдардың шығармаларында, 

әсіресе Фирдаусидің «Шахнамасында» қаланған. Мысалы, Иранға қарсы 

бірінші шайқасқа шықпас бұрын, Сухроб анасынан оған өзінің руы мен 

тайпасы туралы түсіндіруді қатаң талап етеді [93,б. 1365]. 

«Синдбаднаме» мен «Қабуснамадағы» саяси және құқықтық ойларды 

зерттеуші тәжік ғалымы Р.Ш.Сативалдиев: «... құқықтық қана емес, ... тарихи-

философиялық ғылымда оның идеялары мен қағидаларына жүйелі талдау 

жүргізілмеген. Әдебиеттерде бұл шығарманы ерте ортағасырлық прозалық 

туынды ретінде жекелеген көрсетулер ғана бар» деген пікір айтады [79,б. 213].  

Ирандық әдебиеттанушы М.Бахор У.Кайқауыс туралы мәліметтер бере 

келе, «Қабуснаманың» тілі мен стилі туралы: «Парсы прозасының тамаша ірі 

және таңдаулы, үздік шығармаларының үлгісі ретінде «Қабуснаманы» 

парсының құнды көркем прозаларының алдыңғы қатарына қоюға әрі көркем 

прозаның бастауы деп сеніммен айтуға болады» деп жазады [69,б. 113].  

Әрине автордың «Қабуснаманың» жеке басына қатысты ойымен келісеміз, 

бірақ туындыны парсы тілінде жазылды екен деп, парсылық прозаға 

жатқызуына келіспейміз. Өйткені «Қабуснама» ХІ ғасырда жазылған, ендеше 

ол барша түркі халқына ортақ туынды. 

1957 ж. А.Бадави «Қабуснама туралы зерттеу» атты монографиясында 

«Қабуснаманы» әдеби тұрғыдан зерттеп, шығарма мәтінін қалпына келтіру 

қажеттілігін айтады [71,б. 195]. Біз А.Бадавидің «Қабуснаманың» мәтінін 

қалпына келтіруге қатысты пікірімен келісеміз. Өйткені «Қабуснаманың» 

кейбір аудармаларында түпнұсқа мәтінінен ауытқу бой алғаны байқалады. 

М.Арипов «Тәжік халқының педагогикалық ойларының тарихынан» атты 

еңбегінің 1-бөлімінде «Қабуснаманың» тарихи озық рөлін әдіснамалық жақтан 

дұрыс көрсете келе, У.Кайқауыстың тәрбие мәселесі туралы ойларына тән 

идеялық шектеулікті анықтап, У.Кайқауыс көзқарастарының жағымсыз және 

жағымды жақтарын көрсетеді. Бірақ М.Арипов У.Кайқауыстың «күн мен 

түнге» қатысты ойларына қатысты пікірінде У.Кайқауыс өмірлік жағдайларды 

ескеріп отыр дейді. М.Ариповтың ойлары бізді, бұл жерде ортаның жағымсыз 

ықпалы болуы мүмкін дегенге меңзеп, ата-ананы осы жағдайдан сақтандыруға 

тырысады деген ойға әкеледі. Әрине бұл даулы мәселе [74,б. 216]. 

У.Кайқауыстың кейбір педагогикалық идеялары туралы иран ғалымы 

И.Садик кітабында айтылса [73,б. 134], философия ғылымдарының докторы 

М.Раджабов «Средневековые социальные утопии» еңбегінің «Утопические 

идеи «Кабуснаме»» атты тарауында «Қабуснама» мазмұнына философиялық 

талдау жасай келе, ондағы жақсылық жасау, ақыл мен білімді ардақтау, әділдік, 

шешендік туралы идеяларына ерекше тоқталады. Нәтижесінде М.Раджабов: 

««Қабуснама»-болашақ ұрпақтың және әсіресе жастардың өмірлік оқулығы 

болып табылады» деген өте орынды пікір айтады [60,б. 67]. Филолог ғылым 

С.Далимов «Қабуснаманы» 1967 жылы және кейбір өзгертулермен 1973 жылы 

өзбек тіліне қайта аударады [81,б. 5]. Осы өзбек тілі нұсқасы негізінде 

Т.Айнабеков «Қабуснаманы» 1992 жылы қазақ тіліне аударады [8,б. 6].  



28 

 

Алғаш зерттеу мақаласын жазған отандық ғалымдардың бірі Ғ.Айдаров өз 

мақаласында У.Кайқауыс және «Қабуснаманың» педагогикалық құндылығы 

туралы баяндайды [54,б. 61-62]. А.Оңғарұлы болса «Қабуснаманы» ондағы 

әңгімелердің берілу стилін өзгертіп, 2006 жылы қайта бастырады [55,б. 156].  

М.Сарбасованың мақаласында У.Кайқауыстың отбасы тәрбиесі туралы 

идеялары сөз болса [56], Қ.Сарбасова: ««Қабуснама» мың жасқа қарай қадам 

басқан мәңгі өлмес жәдігерліктер қатарында келер ұрпақтарға да өзінің тәлім-

тәрбиелік мән-мағынасымен құнды ...,» деген пікір білдіреді [50,б. 243].  

Қ.Әтемова «Қабуснамада» жеке тұлғаны қалыптастыру қарастырылады 

дей келе, ол туралы: «... бұл өмірге адам болып келгеннен соң ең алдымен адам 

болып қалуды ескертеді» деп жазады [51,б. 351]. Ж.Меңдіқұлова өз зерттеуінде 

У.Кайқауыстың кәсіби маман даярлау туралы идеяларын пайдаланады [57].  

Біз отандық ғалымдардың «Қабуснама» мен оның авторы У.Кайқауысқа 

қатысты пікірлерімен келісеміз, өйткені «Қабуснама» бастан-аяқ тағылымдық 

өсиеттерден құралып, автор онда адамзаттың тұлғалық қасиеттірінің дұрыс 

қалыптасуын белгілі бір кәсіп иелеріне тән қасиеттер мен талаптар түрінде жан-

жақты баяндауға тырысқан. У.Кайқауыстан кейін Ансори, Санои, Аттор, Руми, 

Саади, Джами және тағы басқа әйгілі ойшылдар оған сүйеніп, еліктей отыра, 

көптеген ғибраттық кітаптарын жазды. Бұл туындылар, еуропалықтардың 

«тәрбиенің шығыстық стилі» деп атаған, Шығыстық педагогикалық ойлардың 

«алтын қорын» құрайды. Дегенмен жоғарыдағы зерттеу әдебиеттерін талдау 

нәтижесінде «Қабуснамадағы» педагогикалық идеялардың жекелеген қырлары 

болмаса, толық зерттелмегені анықталып отыр дей келе, біз жұмысымыздың 

келесі бөлімшесінде болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін даярлау 

мәселесінің ғылыми-теориялық еңбектерде талдануын ұсынамыз.  

 

1.2 Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін даярлау мәселесінің 

ғылыми-теориялық еңбектерде талдануы  

Зерттеу жұмысымыздың бұл бөлімшесінде алдымен «мектепке дейінгі 

ұйым», «маман» және «мектепке дейінгі ұйым педагогі» ұғымдары мәніне 

қысқаша түсінік берілді. Аталған ұғымдардың мәнін ашу үшін «кәсіп», 

«мамандық» ұғымдары қарастырылды.  

Бүгінде Қазақстанда МДБ-ің үздіксіздік пен сабақтастық ұстанымдарына 

негізделген өзіндік ұлттық жүйесі қалыптасуда. Отандық ғалым Н.Құлжанова 

1923 ж. Орынборда шыққан «Мектепке дейінгі тәрбие» атты іргелі еңбегінде 

балабақшаның мақсаты мен міндетін анықтап: «Балалар бақшасы мектепке 

дейінгі тәрбиенің ауқымды тәжірибесі жинақталған алғашқы ұйымдардың бірі 

болып табылады» [18,б. 384] деп атайды.  

Негізі МДТ теориясының кеңінен таралуы ХІХ ғ. екінші жартысы ХХ ғ. 

басы және ол Европада неміс педагогі Ф.Фребель есімімен байланысты. Ол 

алғаш «балалар бақшасы» деген терминді ендіреді және тәрбиеші әйелді 

«баулушы» деп атайды [112].   
Ал кәсіптер мен мамандық адамзат тарихында еңбекті қоғамдық бөлу 

нәтижесінде қалыптасты. Елбасы Н.Назарбаев сөзімен айтқанда: «Кәсіп 
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дегеніміз – табысты өмірдің негізі, кәсіпқой болу деген сөз – өзің шыныменде 

айналысқың келген өмірлік істі таңдай білу және оның өзін жақсы тұрғыда 

жүзеге асыру [113]. Ендеше біз кәсіп деп адамның арнайы даярлықты, оқытуды, 

қабілет пен табанды еңбекті талап ететін әрекетін түсінеміз. Бұл ойымызды 

ағылшын тіліндегі: «Профессия» ұғымы (profession) жұмыстың, ұзақ уақыт 

оқуды талап ететін, тек күрделі түріне қолданылады, қалғандарының барлығы 

«жұмыс» (occupation) [114] деген анықтамасы дәлелдейді.   

Адамның тумысынан өзіндік қабілеттері мен әлеуеті болады. Адам туа 

бітті қабілеттерін қолдана отырып өзін дамытады. Білім ордалары әсіресе 

мектепте, одан кейінгі қызмет барысында да осы туа бітті қабілеттерін дамыта 

береді. Кез-келген адам осы қабілеттерін қызмет барысында көрсете отырып, 

өзінің ерекшелігін арттыруға мүмкіндік алады [115].     

Түрік ғалымы Akyüz түркі әлеміндегі тәрбие беру тарихын зерттеуінде ибн 

Сина, әл-Фараби, Юсуб хас хаджиб, Кайқауыс сияқты ойшылдардың бала  

тәрбиесінде, оның қызығушылықтары мен қабілеттерінің болашақ мамандық 

таңдауындағы маңыздылығы және У.Кайқауыстың «Қабуснамасында» да 

балалардың еңбек етуі, ақылды және білімді болуы, епті және әділ болулары, 

жақсы бір маман иесі болуы үшін, өнер-білім үйрену керектігі айтылады [116]. 

Түркияның 1739 жылғы Ұлттық білім берудің басты Заңында да ұлттық білім  

берудің негізгі ұстанымдарында оқушылардың өзін-өзі дамытуы мен жоғарғы 

білім алуға бағытталған ережелері болғандығы көрсетілген [117].  

Демек адам қажетті білім, білік, дағдыларды меңгергенде «оның 

мамандығы бар» деп атай алады екенбіз.   

Кәсіп таңдау қай жас кезеңінде жүзеге асырылады? Болашақ кәсіп балада 

тіпті ерте жастан анықталуы мүмкін. Белгілі бір дарынның болуы бұл таңдауды 

жеңілдете түседі. Бала үшін кәсіптер қандай болатындығын және кім немен 

айналысатындығын білу өте маңызды. Сондықтан бала кәсіптің не екенін 

балабақшадан меңгеретін болса, баланың санасын қалыптастыруға және оның 

ынтасын жылдамырақ анықтауға көмектеседі. Кәсіпті оқып үйрену рөлдік 

ойындар түрінде өтуі керек. Мысалы, балалар дәрігер немесе сатушы болып 

ойнауды өте жақсы көреді. Нақ осындай ойындар сол не өзге кәсіпке қандай іс-

әрекет тән екендігін түсінуге көмектеседі.  

Кәсіп адамға не бере алады? Ең маңыздысы, өзін-өзі танытуына мүмкіндік 

береді. Ал қызмет – кез-келген адамның әлеуметте жеке тұлғалық дәрежесін 

көрсете алуының бірден бір жолы және оның айналасынан құрмет көруі, топта 

өз орнын таба алуы, сондай-ақ өзінің белсенділігін көрсете алуын айқындайтын 

орын [118]. Қызметтің әрқайсысын, оның барлық талаптары жүйесімен, 

мамандық деп атауға болады, оны меңгеру үшін оқу керек.  

Ал «Маман», «Мектепке дейінгі ұйым педагогі» дегеніміз кім? Маман – 

белгілі бір іспен айналысатын адам, ал МДҰ педагогі – мектепке дейінгі тәрбие 

ісі бойынша маман болып табылады. 

«Тәрбиеші» терминін «мұғалім», «оқытушы», «педагог» деп те атайды. 

«Мұғалімнің міндеті – оқушы ойының жаңа келешегін ашу» [119] деп 
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Конфуций айтқандай, мұғалім, оқытушы және педагог сияқты мамандықтар 

мазмұны болашақ ұрпақты тәрбиелеу мен оқыту.   

Демек тәрбиеші – бала тәрбиесімен айналысатын тұлға.  

Біздің зерттеуімізге арқау болып отырған У.Кайқауыс заманында да үстем 

тап өкілдері тарапынан тәрбиешілерге сұраныс жоғары болған. У.Кайқауыс та 

білімді арнайы мамандардан алған дей келе, болашақ МДҰ педагогтерін 

даярлаудың ғылыми еңбектерде талдануы мәселесіне көшеміз. 

Болашақ МДҰ педагогтерін даярлау мәселесін мүмкіндігінше дұрыс 

анықтау үшін жалпы педагог кадрларды даярлаудың теориялық негіздеріне 

қатысты мәселелер анықталуы тиіс. Бұл жағдайда біріншіден, олардың 

интеллектуальды әрі теориялық тамырының параметрлері, екіншіден, алдағы 

уақыттардағы даму деңгейі айқындалады. Сондай-ақ маман даярлау мен оқу-

тәрбие үдерісіне ортағасырлық ойшылдардың идеяларын ендіру мәселелеріне 

қатысты отандық және шетелдерде жарық көрген зерттеу еңбектері талданды.  

Педагогикалық ЖОО-да болашақ МДҰ педагогтерін даярлау мәселесі 

жоғары мектеп педагогикасы теоретиктері мен практиктерінің назарындағы 

маңызды объект саналады. Бұл МДҰ педагогтерінің іс-әрекетінің мазмұны 

терең педагогикалық білімді, жоғары ұйымдастырушылық қабілетті, тәрбие 

үдерісін шығармашылықпен жүзеге асыра білу білігін, балалар ұжымының 

психологиясын, өскелең ұрпақ өсіп-тәрбиеленетін әлеуметтік, отбасылық 

жағдайды ескере меңгеруді талап ететін, кәсіби іс-әрекеттің ерекше түрі екенін 

білдірсе, оқу мекемелеріндегі білім беру үдерісі – оқыту сапасы оның барлық 

компоненттері сапасын болжайтын, тұтас педагогикалық жүйені білдіреді, ал 

заманауи маман – бұл кәсіби іс-әрекеттің шығармашылық және проблемалық 

міндеттерін шешуге бағытталған бірқатар қасиеттерге ие адам.  

Демек маман даярлаудың жалпы жүйесіндегі ең маңызды мәселе – 

педагогикалық-психологиялық зерттеулердің назарына ерекше іліккен кәсіби 

іс-әрекетке «даярлық». Сондықтан педагог-психолог ғалымдар даярлықты 

кәсіби іс-әрекетті зерттеудің жалпы ұстанымдары: іс-әрекет пен сананың 

бірлігіне, сыртқы және ішкі жағдайлардың өзара байланысына (С.Рубинштейн 

[120]), тұлға мен іс-әрекеттің бірлігіне (А.Леонтьев [121]), мақсатты іс-

әрекеттегі белсенділіктің жетекші рөліне (Б.Ананьев [122], Л.Выготский [123], 

А.Леонтьев [121,б. 304], т.б.) сүйене отырып қарастырады.     

П.Блонский [124], Л.Выготский [123], А.Макаренко [125], С.Шацкий 

[126], В.Сухомлинский [177] еңбектерінде даярлық теориялық білім, білік, 

дағдылардың жиынтығы ретінде, педагог педагогикалық іс-әрекеттің объектісі 

мен субъектісі ретінде, ал оның іс-әрекеті, қойылған мақсатты саналы түрде 

жүзеге асырушы адам мен ортаның өзара байланысы ретінде қаралады.   

Адамдарды іс-әрекеттің әртүрлі салаларына кәсіби даярлау қажеттілігіне 

орай, педагогика және психология ғылымдарында жалпы еңбекке даярлықтың 

мәселесін зерттеумен айналысу ХХ ғ. 50-60 жылдарында басталды (М.Финко 

[128], С.Рубинштейн [120,с. 244] т.б.). Кәсіби даярлық мәселелері О.Абдуллина 

[129], К.Дурай-Новакова [130], В.Ильин [131], В.Сериков [122.c. 288], 

В.Сластенин [133] және т.б. зерттеушілердің еңбектерінде қарастырылды.   
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Біздіңше, даярлық тұлғаның жағдайы мен тұрақты сипаттамасы ретінде іс-

әрекетпен тығыз байланысты. Даярлық іс-әрекет үдерісінде көрініс тауып, 

қалыптасады және оның ажырамас бөлігі болып табылады.   

Психологиялық сөздікте «әрекетке даярлық» ұғымы белгілі бір әрекетті 

тиімді орындауды қамтамасыз ететін, адамның барлық психо-физиологиялық 

жүйелерін мобилдендіру жағдайы ретінде анықталады [134].  

Н.Кузмина [135], Г.Томилова [136], С.Зимичева [137] т.б. педагогикалық 

даярлықты педагог мамандығына және педагогикалық іс-әрекетке қатысты 

пайда болған эмоциональды құндылық қатынас десе, Ф.Гоноболин [138], 

В.Сластенин [133,с. 308], А.Щербаков [139], В.Леонтьев [121,б. 304] А.Бодалев 

[140] т.б. педагогикалық даярлық – бұл тұлғаның педагогикалық маңызды 

сапаларының жиынтығы не педагогикалық қабілеттерінің жиынтығы дейді, ал 

Ю.Кулюткин [111], Г.Сухобская [141], С.Вершловский [142], Л.Митина [143] 

және т.б. даярлық – студенттердің дамуын рефлексиялы басқару деген пікір 

білдіреді. Яғни педагогикалық даярлыққа қатысты біржақты анықтама 

қалыптаспаған. Байқап отырғанымыздай, зерттеушілер педагогикалық 

даярлықты педагог әрекетінің құрылымы мен мазмұнына қарай педагогикалық 

бағыттылық, педагогикалық құзыреттілік, мінез-құлық, интеллектуальды, 

эмоциональды икемділіктерден тұрады деп көрсетеді. 

В.Сластенин педагогтің болашақ кәсіби еңбегіне даярлау үдерісін талдай 

келе, студенттің педагогикалық іс-әрекетке даярлығын аталған үдерістің 

маңызды құрамының бірі ретінде қарастырады. Бұл ұғымның біздің зерттеуіміз 

үшін мазмұндық маңыздылығы ескеріліп, аталған құбылыстың сипаттамасына 

ерекше назар аударылды. Іс-әрекетке даярлықты В.Сластенин, субъектіде 

қалыптың, белгілі бір іс-әрекеттің құрылымы болуын талап ететін, тұлғаны 

тұтастықта көрсету мен «ерекше психикалық күй» ретінде, ал даярлықты 

педагогикалық міндеттерді сезінуге әртүрлі сипаттағы мақсаттардан, ықтимал 

мінез-құлықтың моделін, іс-әрекеттің арнайы тәсілдерін анықтаудан, өзінің 

мүмкіндіктерін, алдағы қиындықтар сәйкестігін бағалау және нәтижеге жету 

қажеттілігінен тұратын әрекет ретінде қарастырады [133,б. 308].  

Біздің түсінігімізде бұл даярлық құрылымдық тұрғыда компоненттердің 

күрделі жиынтығы. Оларға біз мотивациялық-құндылықтық (тұлғалық) және 

орындаушылық (іс жүргізушілік) компоненттерін жатқызамыз.  

В.Сластенинше, студенттің тәрбие жұмысына даярлығын анықтайтын 

негізгі қасиеттерінің құрамына: тұлғаның бағыттылығы, саяси кемелденуі, 

қоғамдық белсенділігі, бірбеткейлігі, балаларға сүйіспеншілігі, кәсібилігі, 

ұйымдастырушылық сапалары, коммуникативтік, естілімдік-гностикалық, 

мәнерлілік, бейнелілік кіреді. Нақты жағдаятта қойылған тәрбие мақсаттарына 

неғұрлым тиімді қол жеткізетін тәсілдерді негізді анықтап, ұтымды пайдалану 

білігін білдіретін іс жүргізушілік компонент ерекше маңызға ие [133,б. 308]. 

Көрсетілген сипаттамалар мен талаптар педагогтің тұлғасын құрайтын 

сапаларының жиынтығы болып табылмайтыны анық байқалады, қайта оның 

бағытын анықтайтын, бірыңғай біртұтас білім беруді білдіреді. Ал логикалық 

ортасы мотивациялық сфера болып табылады.  
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А.Щербаков педагог жұмысының нәтижелілігі және оның тұлғасының 

қасиеттері мен сапаларының кәсіби іс-әрекет сипатына сәйкестілігі арасында 

тәуелділікті анықтап, ЖОО студенттерінің кәсіби-педагогикалық даярлығын 

жетілдіруде ең алдымен педагогикалық іс-әрекеттің сипатына жауап беретін 

және болашақ педагогтің тұлғалық сапасын қалыптастыру мақсатына 

бағытталған жүйелі жұмысты талап ете келе, педагогикалық іс-әрекет 

қызметтерін екі топқа біріктіреді: жалпы еңбектік (конструктивтік, 

ұйымдастырушылық, коммуникативтік, зерттеушілік) және педагогикалық 

(ақпараттық, мобилизациялық, бағдарлы, дамытушылық) [139]. 

Студенттердің педагогикалық іс-әрекетке даярлығы мәселесі бойынша 

K.M.Дурай-Новакованың зерттеу еңбегін ерекше атауға болады. Ғалым оқыту 

нәтижесінде тұлғалық сапалар дамуын кәсіби даярлық ретінде қарастырады. 

Демек даярлық, педагог дамуының белгілі бір кезеңінің аралық күтілетін 

нәтижесі, оның кәсіби білім беруі, кәсіби бағдарлауы, өзін-өзі тәрбиелеуі, өзін-

өзі анықтауы [130,б. 32]. Ал кәсіби даярлықты ол біртұтас құбылыс ретінде 

сипаттап, педагогикалық іс-әрекетке даярлық мәселесін мынадай компоненттер 

аясында қарастырады:   

- мотивациялық (кәсіби мәндегі қажеттіліктер, педагогикалық іс-әрекет 

мотивациясы); 

- танымдық-бағалаушы (мамандықтың мазмұны және педагогикалық іс-

әрекет құрылымына қатысты тапсырманы шешу жолдары туралы білімдер);  

- эмоциональды-еріктік (педагогикалық іс-әрекеттің нәтижелеріне деген 

жауапкершілік сезімі; өзіндік бақылау мүмкіндіктерді орындау қалыптасатын 

әрекеттерді басқару қабілеті);  

- операциялық-әрекеттік (кәсіби тапсырмаларды орындау жолдары мен 

кәсіби білік, дағдыларды меңгеру);  

- мобилизациялық-бағыттылық (шынайы педагогикалық ситуацияларда 

өзінің жағдайын игеру жолы мен мүмкіндігі) [130,б. 32].  

Зерттеушінің пікірінше, кәсіби даярлау мәселесі тұлғаның кәсіби 

қажеттіліктерінен туындап, педагогикалық әрекетке итермелейтін мотивация, 

сондай-ақ мамандық мазмұны туралы білімдері мен практикалық қабілеттері 

және осы әрекет барысында жауапкершілік сезімінің болуымен сипатталады. 

Ғалым педагогикалық даярлықты қалыптастыру үдерісінің негізінде оның 

заңдылықтарын анықтайды. Олардың ішінде біздің зерттеу үшін маңыздысы 

«даярлық жүйесінің қоғамның, тұлғаны рухани қалыптастыру міндеттерімен 

шарттылығы» заңдылығы болып табылады. Өйткені қоғам алға басқан сайын, 

баланы рухани тәрбиелеу және дәстүрлер арасындағы байланыстың жойылуы, 

«өмірлік оқулықтар» болып табылатын тарихи мұралар, ұрпақтар есінен ұмыт 

қалған халықтық ойындар, фольклордың жауһарлары, ұрпақтан-ұрпаққа 

берілетін халықтық тәжірибе мен білім, білік, дағдылар, тәрбие мен оқытуға 

деген көзқарастар туралы жағдайлардың жағымсыз түрі алаңдатады.  

Студенттерді педагогикалық іс-әрекетке даярлау бойынша Е.Леванова 

зерттеулерінде берілген көзқарастар назар аудартады. Ол педагогикалық іс-

әрекетке даярлықты біріншіден, тәрбиелеу іс-әрекетіне жағымды қатынас, іс-
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әрекеттің айтарлықтай орнықты себептері: кәсіби іс-әрекеттің мінездерінің, 

қабілеттеріне, темпераменттің көріну ерекшеліктеріне адекватты талаптар; 

қажетті білім, білік, дағдылар; қабылдаудың, естің, көңілдің, ойлаудың, 

эмоциональды ерікті үдерістердің тұрақты маңызды кәсіби ерекшеліктері 

сияқты күрделі психикалық түзілуді қамтитын тұлғаның кәсіби маңызды 

сапасы; екіншіден психикалық жағдай, яғни «бейімделу» тұлға мүмкіндіктерін 

қазіргі кездегі табысты әрекет үшін көкейкесті ету және бейімдеу дей келе, 

«даярлық – студент тұлғасының психикалық жағдайы. Бұл оның балалармен 

белгілі бір мінез-құлқына қатысты көңіл-күйі, олармен жұмыс істеуде белсенді 

әрі мақсатты іс-қимыл жасауы» деп анықтайды [144].  

Болашақ педагогтерді кәсіби даярлау мәселесі отандық зерттеуші 

ғалымдар Н.Хмель [145], Н.Хан [146], А.Бейсенбаева [147], А.Калюжный [148], 

В.Ким [149], Г.Хайруллин [150], Р.Төлеубекова [151], Р.Мұқажанова [152] т.б. 

еңбектерінде зерттелген.  

Болашақ педагогтерді кәсіби даярлау мәселесіне өзіндік үлес қосқан 

отандық ғалым Н.Хмель болашақ педагог даярлығын: «мақсаттық, мазмұндық 

және процессуалдық компоненттердің тұрақты бірлігі, ...» [145,б. 386] деп 

есептейді. Ғалым педагогикалық үдерісті басқару үшін педагогтің алдымен 

теориялық даярлығы және педагогиакалық үдерістің тұтастығын қамтамасыз 

ете отырып, әртүрлі жағдаяттарда іс-әрекет етуге мүмкіндік беретін арнайы 

кәсіби қасиеттердің, яғни практикалық даярлықтың маңыздылығын дәлелдейді.  

Н.Хан педагогтің даярлығын «... оқушыларға оқыту үдерісінде дайын 

білімді беру емес, ұжымдық, ортақ іс-әрекетті жүзеге асыру жағдайындағы 

оқушының танымдық іс-әрекеттерін ұйымдастыруы мен басқаруы болып 

табылады» [146,б. 247] деп санайды.  

A.Бейсенбаева еңбектерінде болашақ маманның тұлғалық сапаларын 

қалыптастыру мәселесін ізгіліктік идеясына бағындыру және болашақ маманды 

кәсіби еңбекке дайындау олардың тұлғалық, зияткерлік және кәсіби маңызды 

қасиеттерін, шығармашылық қабілеттері мен құзырлылықтарын дамытумен 

анықталатындығы айтылады [147,б. 225]. Осылайша бұл еңбектерде ізгі тұлға 

тәрбиелеу үшін педагогтің ізгілікке бағытталған педагогикалық іс-әрекетті іске 

асыру дайындығын қалыптастыру қарастырылған. 

Ал нормативтік құжаттарды талдау негізінде МДҰ педагогінің мынадай 

негізгі қызметтері анықталды: 

- баланың өмірі мен денсаулығын сақтау; 

- тәрбиелеушілік (балада, өзінде бар табиғи қабілеттері негізінде өзін-өзі 

таныту талаптарын қалыптастыру үшін жағдай жасау); 

- оқытушылық немесе білім берушілік (тәжірибе, білім, қоршаған орта 

туралы түсініктер беру); 

- кеңестік-ақпараттық (оның көмегімен педагог, бала өмір сүріп, дамитын 

әлеуметтік ортаға белгілі бір көлемде ықпал етеді). 

МДҰ педагогінің кәсіби іс-әрекеті кез-келген педагогикалық іс-әрекетке 

ұқсас болғанымен өзінің қиындығымен және көпқырлығымен ерекшеленеді. 

Өйткені ол баланы тәрбиелеу мен оқыту ғана емес, ойын, еңбек, тұрмыстық іс-
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әрекеттермен байланысты міндеттерді жүзеге асыруға бағытталған. Сондықтан 

педагогтерді кәсіби әрекетке даярлауға қатысты зерттеулер арасында біз үшін 

МЖДБ-ды оқыту мен тәрбиелеу мазмұнын қарастыратын жұмыстар неғұрлым 

маңызды саналады. Ал МДТ педагогін кәсіби даярлау мәселесі Л.Поздняк [38,с. 

260], Л.Арчажникова [153], В.Ядэшко [39,c. 3], т.б. көптеген танымал 

зертеушілердің жұмыстарында қарастырылса, болашақ МДҰ педагогі 

жұмысының көпбейінді сипаты және оның іс-әрекеті үшін маңызды кәсіби-

педагогикалық білігін, олардың құрылымын, мазмұнын, педагогикалық 

қалыптастыру шарттарын В.Логинова [41,c. 28], П.Саморукова [43,c. 287], 

Л.Семушина [44,c. 16] және т.б. зерттеген. 

В. Логинова [41,c. 28] мен П. Саморукова [43,c. 287] болашақ педагог-

тәрбиешінің педагогикалық іс-әрекеті мазмұнын талдап, тәрбие мақсаттарын, 

міндеттерін, мазмұнын жүзеге асыруға бағытталған, педагогикалық біліктерді, 

сондай-ақ педагог-тәрбиеші меңгеруі тиіс және МЖДБ-ны оқытуға қажетті іс-

әрекет түрлеріндегі біліктер мен дағдыларды ажыратады.  

Педагогикалық ЖОО-ның мектепке дейінгі тәрбие студенттерінің кәсіби 

білігін қалыптастыру үдерісін зерттеуде Л.Поздняк еңбектерінің орны бөлек. 

Ол тарихи және қазіргі мәдени-экономикалық жағдайларға бағдарланған, өзін-

өзі танытуға, өзін-өзі анықтауға қабілетті, ұлттық мәдени дәстүрлер мен 

әлемдік мәдениет құндылықтарына қосылудың маңыздылығын сезінетін, жаңа 

типті маман қалыптастыру қажеттілігіне аса көңіл аударады [38,б. 35].   

Л.Арчажникова педагогикалық іс-әрекетті: конструктивті, ақпараттық, 

ұтқырлық, ұйымдастырушылық, коммуникативтік, зияткерлік, зерттеушілік, 

эмоциональдық сияқты компоненттердің күрделі жүйесі ретінде түсіндіреді. 

Бұл іс-әрекеттің құрылымын маманның кәсіби мәдениетімен, ал педагогтің 

кәсіби мәдениетін қалыптастыру міндетін оның іс-әрекеті мен өмірдің және 

тарихи-мәдени құндылықтардың кереметін ілтипатпен сезіну қабілеттерімен, 

тарихи-мәдени мұраларға қызығушылығымен байланыстырады [153].  

В.Ядэшко МДҰ педагогін даярлау мәселесін қарастыра отырып, ЖОО-

ның мектепке дейінгі арнайы мамандандыру бөлімдеріндегі бала тәрбиелеу 

ісінде болашақ педагог-тәрбиешілерді жетілдірудің мүмкін жолдарының бірі – 

педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастыру, ал ол арқылы болашақ тәрбиешінің 

кәсіби деңгейін көтеруге болады дей келе, педагогикалық іс-әрекетке даярлау 

құрылымының мынадай параметрлерін көрсетеді:  

- идеялық сенімділік; 

- педагогикалық ғылымдардың негіздерін білу; 

- теорияны іс жүзінде қолдану білігі; 

- тәрбие теориясы мен әдістемесін білу; 

- пәндер саласындағы білімі мен дағдылары (тәрбие теориясының 

негіздері мен тарихы, тәрбиелік туындыларды дұрыс таңдай білу, пайдаланған 

оқу-тәрбие материалдарының мазмұнына ойлау мен сөйлеуді дамытудың 

мүмкіндіктеріне сай көркемдік сипаттама бере алу білігі, халықтық педагогика, 

тарихи мұралар саласы бойынша білім және біліктері);   
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- мамандандыру бойынша ғылыми-әдістемелік іс-әрекет саласындағы 

білімі және дағдылары; 

- іс-әрекеттің барлық салалары бойынша мектепке дейінгі білім беру кәсібі 

педагогінің шығармашылық білігі [39,с. 3-14].   

Ал отандық ғалымдар А.Әмірова [23,б. 134], Т.Левченко [154], 

Ж.Ақпарова [155], Т.Иманбеков [156] т.б еңбектерінде МЖДБ-ды халықтық 

педагогика арқылы тәрбиелеу мәселесі қарастырылса, Ж.Хасанова болашақ 

тәрбиешілерді МЖДБ-ға адамгершілік тәрбие беруде халық педагогикасын 

пайдалануға дайындаудың теориялық негіздері мен педагогикалық шарттарын 

қарастырады [157]. МЖДБ өзара бірлесіп атқаратын іс-әрекеттерін гуманистік 

негізде жүзеге асыру Х.Наубаеваның еңбектерінде қарастырылған [158]. 

Сонымен біз талдаған зерттеулерде болашақ МДҰ педагогтерін кәсіби іс-

әрекетке даярлау мәселесі негізінен функциональдық деңгейде қарастырылып, 

оларды іс-әрекеттің әртүрлі бағыттары және түрлері бойынша даярлау мазмұны 

мен әдістері анықталады (оқыту, тәрбиелік, ұйымдастыру-басқарушылық) және 

студенттерді жалпы педагогикалық даярлаудың жеке компоненттерінің 

(арнайы пәндердің теориялық курстары, мамандандыру пәндері, педагогикалық 

практика, т.б.) тиімділігінің функциялары мен шарттары айқындалады дей 

келе, талданған зерттеу еңбектеріндегі «даярлау» ұғымына берілген 

анықтамалар ретін жинақтап 1-кестеде бердік. 
 

Кесте 1 – Зерттеу еңбектеріндегі «даярлау» ұғымының анықтамалары  
 

Авторлар Даярлау ұғымына берілген анықтамалар 

1 2 

П.Блонский, 

А.Макаренко, 

В.Сухомлинский, 

Л.Выготский, 

С.Шацкий т.б.  

Даярлық мәселелері теориялық білім, білік, дағдылардың 

жиынтығы, педагог педагогикалық іс-әрекеттің объектісі мен 

субъектісі, ал оның іс-әрекеті, қойылған мақсатты саналы түрде 

жүзеге асырушы адам мен ортаның өзара байланысы  

Психологиялық 

сөздікте 

«әрекетке даярлық» ұғымы белгілі бір әрекетті тиімді 

орындауды қамтамасыз ететін, адамның барлық психо-

физиологиялық жүйелерін мобилдендіру жағдайы  

Н.Кузмина, 

Г.Томилова, 

С.Зимичева, т.б. 

Педагогикалық даярлық педагог мамандығына және 

педагогикалық іс-әрекетке қатысты пайда болған эмоциональды 

құндылық қатынас  

Ф.Гоноболин, 

А.Щербаков, 

В.Сластенин, 

В.Леонтьев А.Бодалев  

Педагогикалық даярлық – бұл тұлғаның педагогикалық маңызды 

сапаларының жиынтығы не педагогикалық қабілеттерінің 

жиынтығы  

Е.Леванова «даярлық – студент тұлғасының психикалық жағдайы. Бұл оның 

балалармен белгілі бір мінез-құлқына қатысты көңіл-күйі, 

олармен жұмыс істеуде белсенді әрі мақсатты іс-қимыл жасауы»  

Ю.Кулюткин, 

Г.Сухобская, 

С.Вершловский, т.б. 

Даярлық – студенттердің дамуын рефлексиялы басқару деген 

пікір білдіреді 
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1 – кестенің  жалғасы 

 
1 2 

В.Сластенин Іс-әрекетке даярлық, субъектіде қалыптың, белгілі бір іс-әрекет 

құрылымы болуын талап ететін, тұлғаны тұтастықта көрсету 

мен «ерекше психикалық күй»; Даярлық, педагогикалық 

міндеттерді сезінуге әртүрлі сипаттағы мақсаттардан, ықтимал 

мінез-құлық моделін, іс-әрекеттің тәсілдерін анықтаудан, өзінің 

мүмкіндіктері мен алдағы қиындықтардың сәйкестігін бағалау 

және белгілі бір нәтижеге жету қажеттілігінен тұратын әрекет  

K.M.Дурай-Новакова Кәсіби даярлық тұлғаның дамыған сапаларын оқытудың 

нәтижесі, даярлық, педагог дамуының белгілі бір кезеңінің 

аралық күтілетін нәтижесі, оның кәсіби білім беруі, кәсіби 

бағдарлауы, өзін-өзі тәрбиелеуі, өзін-өзі анықтауы  

Н.Хмель Даярлық: «мақсаттық, мазмұндық және процессуалдық 

компоненттердің тұрақты бірлігі, өйткені кәсіби мамандықты 

меңгерген тұлға кәсіби іс-әрекеттің мазмұндық, тұлғалық, 

процессуалдық аспектілерімен байанысты болады»  

Н.Хан Педагогтің даярлығы «ынтымақтастық технологиясының негіз 

қалаушы сәті оқушыларға оқыту үдерісінде дайын білімді беру 

емес, ұжымдық, ортақ іс-әрекетті жүзеге асыру жағдайындағы 

оқушының танымдық іс-әрекеттерін ұйымдастыруы мен 

басқаруы болып табылады»  

 

Кестеден байқап отырғанымздай, барлық зерттеулерде педагогикалық іс-

әрекеттің әдістері мен тәсілдерін меңгеру терең білім мен педагогикалық іс-

әрекеттің ерекшелігін және мақсаттарын ұғынуға негізделгені дәлелденген. Ал 

даярлық психикалық қайта түзілу, сондай-ақ педагогикалық ЖОО-ң маңызды 

мақсаты мен осы іс-әрекеттің нәтижелерінің бірі ретінде қарастырылады.   

Бірақ мұның бәрі біз көздеген педагогикалық даярлықтың мәнін толық 

ашпайды. Педагогикалық даярлықтың құрамды бөлігінде сөзсіз, тұлға сезімі 

мен рухани-адамгершілікке қатысты тетігі болуы тиіс. Сондықтан студенттің 

кәсіби жарамдылығының негізін құрайтын, педагогикалық іс-әрекет үшін 

қажетті тұлғаның адамгершілік сапаларын зерттеу және олардың оқыту 

үдерісінде меңгерген білім, біліктері болашақ педагог даярлығы мәселесін 

зерттеуде өте маңызды дей келе, біз «даярлықты» – тұлғаның рухани-

адамгершілік және кәсіби сапаларының жиынтығы, белгілі бір тәсілмен және 

белгілі бір бағытта әрекет ету жағдайы, субъектінің өз іс-әрекетін белгілі бір 

жолмен бағдарлауға бейімділігі болып табылады» деп анықтадық. 

Негізі болашақ тәрбиешінің кәсіби даярлығын оның тұлғалық қасиеттері 

мен кәсіби құзыреттіліктерінің өзара байланысы ретінде түсінуге болады. 

Сондықтан болашақ МДҰ педагогінің тұлғалық-адамгершілік сапалары мен 

еңбекке жауапкершілік сезімдерін ортағасырлық педагогикалық мұралар 

негізінде қалыптастыру тәрбие үдерісін басқарудағы маңызды міндеттерінің 

бірі саналады. Себебі жастарға және тәрбиеге қатысты қабылданған заңдарда 

тұлға тәрбиесінде тарихи мұраларды пайдалану тәрбиенің басты талаптары 
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ретінде қарастырылған. Ендеше білім беру жүйесіндегі тәрбие жұмысын 

жетілдірудің негізгі шарттары:  

- болашақ педагогтердің тұлғалық сапаларын тәрбиелеу;  

- олардың эстетикалық және ұлттық мәдениетін қалыптастыру;  

- тұлғалық және арнайы кәсіби даярлықтың жоғары деңгейін қамтамасыз 

ету қажеттілігі туындайды.   

Оның үстіне теоретиктердің зерттеулерінде де мектепке дейінгі кәсіп 

педагогін даярлау құрылымында болашақ тәрбиешінің жалпы педагогикалық 

кәсіби біліктерінен бөлек, тарихи-мәдени мұраларды ұтымты пайдалана білу 

білігіне қажеттілік айтарлықтай көзге түсіп жүр. Мысалы Ф.Жұмабекова: «... 

әл-Фараби, Ж.Баласағұни, М.Қашқари, Қ.Яссауи, т.б ақын, философ, қоғам 

қайраткерлерi келер ұрпақты түркi елінің мәдени-рухани мұраларымен 

таныстыру мақсатында қалдырған, ұрпақ тәрбиесіне қатысты тағылымдық 

өсиеттері бүгінгі тәрбие теорияларының өзегі. Өткеннiң тәрбие тәжiрибесiн 

бүгiнмен сабақтастырып, өнегелік-рухани дәстүрдiң озық үлгілерін ұрпақтан-

ұрпаққа жеткiзіп отыру заңды құбылыс. Бұл үдеріс жалғастығынсыз қоғамның 

өркениеттi елдер деңгейiне жетуі мүмкiн емес ...» дей келе [27,б. 322], 

ортағасырлық ойшылдардың білім беру туралы тұжырымдары бүгінгі күнде 

білім мазмұнын жаңартудың негізі әрі ұлт мәдениетi мен жас ұрпақтың рухани 

даму көзі деп, ортағасырлық тарихи мұраларды бала тәрбиесі мен маман 

даярлау ісінде пайдалану қажеттілігін ескертеді. Біз де адамның руханилығы, 

тұлғасы, сана-сезімі мен дүниетанымының қалыптасуына қатысты туындылар 

қатарында ортағасырлық педагогикалық мұралардың орны бөлек дейміз.  

Ортағасыр ойшылдарының идеяларын маман даярлау үдерісі мен оқу-

тәрбие үдерісіне ендіру мәселесі көптеген отандық ғалымдардың зерттеу 

жұмыстарының негізі болды. Алғаш зерттеген ғалымдар Қ.Жарықбаев пен 

С.Қалиев халықтық салт-дәстүрлер мен жоралғылардың тұлға кемелденуіндегі 

рөлін, түркі халықтарының педагогикалық идеяларын қарастыруда халықтың 

ертеден қалыптасқан ұрпақ тәрбиесі дәстүрлеріндегі ең асыл қасиет адами сапа 

мен тұлғалық қалыптасу екендігін еңбектің негізгі арқауы етеді [159].   

А.Көбесов әл-Фараби мұраларындағы педагогикалық идеяларды зерттеп, 

ондағы тұлға қалыптастырудың дидактикалық-тәрбиелік шарттарын оқу-тәрбие 

үдерісінде іске асыру негіздерін ғылыми тұрғыдан қарастырады [46,б. 152].  

Болашақ педагогтің адамгершілік-тұлғалық сапаларын қалыптастыруда 

келесі бір ортағасырлық ойшыл Ж.Баласағұнидің педагогикалық идеяларын 

қарастырушы ғалымдар Т.Ахметов [47, б. 152], Ә.Көшербаева [48,б. 250], 

К.Ыбраева [49,б. 266], Қ.Сарбасова [50,б. 243], Қ.Әтемова [51,б. 351] және т.б. 

еңбектерін еркеше атауға болады.  

Т.Ахметов Ж.Баласағұн дастанының негізіне алынған маңызды қасиеттер 

«Күнтолды», «Айтолды», «Дәулет» және «Қанағат» ұғымдарының мәні мен 

қызметін адам дамуының қозғаушы күші, ал имандылық тәрбиені адами 

құндылықтар ішіндегі адам өмірінің мәні дей келе, ислам және оған дейін 

қалыптасқан діни түсініктерді халықтық санада салт-дәстүрмен сабақтастықта 

туындаған жаңа сападағы рухани-өнегелік қағидалар ретінде қарастырады [47, 
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б. 152]. Ә.Көшербаева еңбегінде Ж.Баласағұнның ізгілікті тұлға қасиеттеріне 

тән идеясын оқу үдерісінде пайдаланудың тиімділігі дәлелденеді [48,б. 250].  

Қ.Молдасан зерттеуінде түркі ғұламалары мұралары арқылы жастар 

тәрбиесін ұлттық бағытта қалыптастыру мәселесі қаралады. Ол: «... әрбір адам 

өз ұлтының мөлдір бұлағынан сусындамай, өзін толыққанды ұлт ретінде сезіне 

алмайды» [160] дей келе, адами тәрбие мен халықтық идеяны жетілдіру тұлға 

мінезін қалыпты ұстап тұру негізі деп тұжырымдайды.    

Бұл зерттеулерде Ж.Баласағұни мұрасы негізінде адамның қоғамдағы орны 

мен рөлі, қоршаған ортаға ықпалы мен ықыласы оның ізгіліктік сапаларына 

байланысты болатыны бүгінгі күн тұрғысынан салыстырмалы қарастырылады. 

Демек болашақ педагогтің ізгілікті болмысын ортағасыр мұралары негізінде 

қалыптастыру бүгінгі ғалымдар алдында тұрған игі міндет.       

К.Ыбраева әл-Фараби, Ж.Баласағұни, Қ.Яссауи, М.Қашқари, М.Жалайри, 

А.Игүнеки мұраларын талдай келе, оларды ЖОО-ның оқу-тәрбие үдерісінде 

қолдану мүмкіндіктері мен ендіру жолдарын зерттейді. Олардың тағылымдық 

ілімдерін маман даярлау жүйесінде пайдалану ұлттық білімге және маманның 

ұлттық келбетін қалыптастыруға ықпал ететіндігін ескертеді [49,б. 266].  

Қ.Сарбасова Фарабидің, Ж.Баласағұнидің, М.Қашқаридің тәлім-тәрбиелік 

идеяларын қазақ педагогика ғылымының негіздері ретінде дәлелдеп, оларды 

ЖОО-да болашақ педагог даярлаудың оқу-тәрбие үдерісінде пайдаланудың 

мүмкіндіктерін көрсетеді. Педагогикалық пәндердің мазмұнын талдап, оларды 

ойшылдардың мұраларымен толықтыру жолдарын ұсынады [50,б. 243].  

Қ.Әтемова әл-Фараби, Ж.Баласағұни, М.Қашқари, У.Кайқауыс, Қ.Яссауи 

туындыларын талдау барысында тәрбиенің тұлғалығын, ізгіліктігін, теңдігін, 

жүйелілігі мен ұрпақтар сабақтастығының өміршеңдігін дәлелдей келе, «көп 

мәдениетті тұлға тәрбиелеуде ғұламалар идеялары бүгінгі күнгі тәрбиенің өзегі 

болып тұрғанын көреміз» [51,б. 351] деп тұлға қалыптасуы мен дамуындағы 

түркі ойшылдары идеяларының құндылығын айтады.  

Сонымен бұған дейін айтқанымыздай, педагогикалық зерттеу еңбектерін 

талдау нәтижесінде қазіргі уақытта ортағасырлық туындылардың тағылымдық 

әлеуетін біртұтас тәрбие үдерісінде пайдаланып, жүзеге асырудың теориялық 

негізі құрылған деп тұжырымдауға болады. Бірақ зерттеу жұмыстарының 

басым бөлігінде ортағасыр мұраларының педагогикалық әлеуетін ұрпақ 

тәрбиесінде пайдаланудың практикалық қажеттілігі, оларды жүзеге асырудың 

маңызы мойындалады және бұл негізінен осы фактіні анықтау деңгейінде 

қалып отырғаны анық байқалады. Сондай-ақ талданған зерттеу еңбектерінде 

тұлға қалыптастыру мәселесі отбасында, тәрбие жүйесінде, ізгілікті қарым-

қатынаста, оқыту үдерісінде, кәсіптік шығармашылықта іске асатындығын 

көреміз. Бұл зерттеулердің қай-қайсысы болмасын ұлы дала ғұламаларының 

педагогикалық идеяларын болашақ педагогтерді даярлауда пайдалануды: 

- олардың ұлттық болмысының негізі ретінде тұжырымдайды;  

- ойшылдардың педагогикалық идеяларын болашақ педагог даярлау 

үдерісіне ендіру жұмысы олардың сұраныстарын, ықыласы мен қабілеттерін 

зерттеу негізінде құрылу керектігін ескертеді;  
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- ойшылдардың тағылымдық-өнегелік идеяларын арнайы оқу-тәрбие 

үдерісі мен ойын, серуендеу кездері және мектептен тыс іс-шараларда 

пайдалану ескеріліп, баланың өміріне тұтастай енуі керектігіне көңіл бөледі. 

Осылайша ортағасырлық ойшылдардың педагогикалық идеяларын 

болашақ педагогтерді даярлаудың оқу-тәрбие үдерісінде пайдалану қажеттілігі 

туындайды. Сондықтан біз зерттеу жұмысымызда болашақ МДҰ педагогінің 

рухани-адамгершілік және кәсіби сапасын жетілдіруде және тарихи-мәдени 

мұраларға деген құрметін қалыптастыруда ортағасыр ойшылы У.Кайқауыстың 

педагогикалық идеяларын пайдалану мәселесін қарастырдық. У.Кайқауыстың 

педагогикалық идеяларын пайдалану студентке болашақ балалармен тәрбиелік 

жұмысына даярлығын қалыптастыруда да керек. Өйткені ортағасырлық тарихи 

мұралар болашақ МДҰ педагогі мен баланың жан-жақты дамыған, ізгілікті 

тұлғасын қалыптастырудың ең тиімді құралдарының бірі болып табылады. Ал 

У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларының тәрбиелік рөлі оның тағылымдық 

өсиеттерінің қоғамдық маңыздылығын, әлеуметтік ықпал етуге бағыттылығы 

мен рухани құндылықтар жүйесіндегі орнын анықтайтын маңызды критерилер 

болып табылады. Демек У.Кайқауыстың идеяларының өміршеңдігі оған тән 

тұлғаның рухани-адамгершілік қасиеттері мен жауапкершілік сезімдерінің 

қалыптасуына ықпал ету мүмкіндігімен байланысты. Өйткені У.Кайқауыстың 

идеялары тәрбиелік ерекшелігінің әлеуетіне орай, бала тұлғасын дамытуда, өз 

мүмкіндіктері мен балалармен жұмыс істейтін болашақ педагогке тану қажет, 

айқындылық сипатына ие. Болашақ МДҰ педагогі халықтық мұраларға бала 

қызығушылығын ойын іс-әрекеті көмегімен дамытуды ұйымдастырушы. 

Сондықтан болашақ тәрбиеші У.Кайқауыс идеяларының тұлға тәрбиесіндегі 

маңызын жақсы білуі керек. У.Кайқауыс идеяларының тиімділігін баланың жас 

ерекшелігіне қарай ажырата білуі және өзі олардың тағылымдық құндылығын 

жақсы түсініп, өмірлік қажеттілігіне жарата білуі қажет. 

Жоғарыдағы педагог тұлғасын халықтық педагогика құралдарының бірі 

ұлы дала ойшылдарының педагогикалық ілімдері негізінде тәрбиелеу және 

даярлау жүйесін дамыту мәселесін қарастырған жұмыстар мен әдістемелік 

ұсыныстар болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың өнегелік идеялары 

арқылы даярлауды жүзеге асыруға мүмкіндік беріп отыр. Нәтижесінде болашақ 

МДҰ педагогінің тарихи мұраларға деген қызығушылығы мен құрметі артып, 

өз қажеттілігіне жарата білу негізінде өзіндік тұлғалық қалыптасуын арттыру 

қабілетіне ие бола алады дей келе, оларды даярлау алдында тұрған мынадай 

міндеттерді анықтадық:  

- болашақ МДҰ педагогтерінің адамгершілік-тұлғалық сапалары мен 

танымдық, дүниетанымдық және өз бетімен әрекет ету қабілеттерін дамыту; 

- болашақ МДҰ педагогтерінің бейімділіктерін, ұлттық құндылықтар мен 

тарихи-мәдени мұраларға қызығушылығын қалыптастыру; 

- болашақ МДҰ педагогтерінің ұлттық құндылықтар мен тарихи-мәдени 

мұралар, салт-дәстүр, әдет-ғұрыптар туралы түсініктерін, ой-өрісін кеңейту; 

- болашақ МДҰ педагогтерінің тәрбие жұмыстары сабақтарындағы 

қалыптасқан дағдылары мен біліктерін түзету, бекіту.  
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 Ғылыми зерттеу нәтижесі болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың 

педагогикалық идеялары негізінде даярлау іс-әрекетінің мазмұнын нақтылауға 

және оларды болашақ МДҰ педагогінің тұлғалық қасиеттерін дамытудағы 

ерекшеліктерін ескеріп, жүзеге асыруға мүмкіндік береді. У.Кайқауыстың 

педагогикалық идеялары студенттің сабақ үстінде алған білімінің мазмұнын 

тереңдетіп, оларды таңдаған мамандығы бойынша болашақта алатын білімімен 

байланыстыруға ықпал етеді. Және У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары 

педагог-тәрбиеші кәсібінің ерекшеліктерін теориялық жақтан меңгеруге, алған 

білімін практикада тексеріп көруге мүмкіндік туындатады. Әрі өзінің педагог-

тәрбиеші маманы болуға іштей дайындығын пайымдауы мен даярлығын іс 

жүзінде тексеріп көруіне жағдай тудырады.  

Осылайша біз педагогикалық даярлықты зерттеген педагог-психолог 

ғалымдардың еңбектеріне сүйеніп, У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары 

негізінде болашақ МДҰ педагогтерінің таңдап алған мамандығына сәйкес 

мотивтер жүйесін қалыптастыру мүмкін екендігін теориялық тұрғыдан 

пайымдауға тырыстық. Жалпы білім беру мектебінде ғана емес, МДҰ-ға да осы 

шығармашылықтың үлгілерін енгізу жоспарланғанын жөн деп шештік.  

Қазіргі таңда ҚР Білім министрлігінің мектептерінің ғылыми-зерттеу 

институтында жалпы тұлға тәрбиесі мен білімге үлкен үлес қосылды. Кейбір 

арнайы ережелерге сәйкес, «халық шығармашылығы» тақырыбы білім беру 

бағдарламаларына ендірілген. Ғалымдар тарапынан этнопедагогика бойынша 

қызықты оқу бағдарламалары жасалып, халықтық педагогика құралдарын білім 

беру мекемелерінің тәрбие үдерісінде пайдаланудың іргетасы қаланды. 

Ғалымдардың зерттеу еңбектері негізінде жасалған оқу бағдарламалары – 

ұлттық педагогика құралдарын білім беру мен тәрбиелеу үдерісіне белсенді 

тартуды білдіреді. Болашақ педагогті кәсіби іс-әрекетке даярлау мақсатында 

қарастырылған бұл бағдарламалардың мазмұны бейнелеу, халықтық, сәндік-

қолданбалы өнер негіздерін, көркем өнер, кәсіп негіздерін үйретуден тұрады. 

Ал қазіргі оқу мекемелеріне берілген академиялық еркіндік пен білім беру 

мазмұнын анықтау еркіндігі ЖОО оқытудың қалыптасқан бағдарламаларын 

қайта қарауға себеп дей келе, халықтық негіздегі бағадарламалардың ашық 

вариативтік білім беру кешенін жағымды құбылыс ретінде санауға болады. 

Оның үстіне ұрпақ тәрбиесінде ортағасыр мұраларын пайдалану қажеттілігін 

ұғыну байқалады. Сондықтан тәрбиеші баланы ерте жастан халық туындылары 

әлемімен таныстырып, оларды баланың адамгершілік, эмоциональдық 

саласына айналдыруға тырысса, онда баланың халықтық әлемге енуінің ең 

бастапқы кезеңі табиғи ортасымен үйлесімін табар еді.  

Балабақша педагогі балаларды төл мәдениетінің рухында тәрбиелеу үшін 

үлкен мүмкіндікке ие. Өйткені бала балалық шағының әрбір күнін тәрбиешімен 

өткізеді. Ал ортағасыр мұралары зерттеу пәні емес, оны ерекше байыта 

отырып, осы күнделікті өмірдің бөлігі бола алады. Бірақ болашақ тәрбиеші 

баламен жұмыс істеуді бастамас бұрын, ол өзі үшін қазақ мәдениеті деген не 

және ол өзін оны тасымалдаушы ретінде сезінеді ме, осыны анықтауы қажет. 

Яғни С.Балашованың қазіргі кездегі педагог даярлаудың әлемдік тәжірибесінде 
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(студенттік партада да, оның біліктілігін арттырудың әртүрлі формаларында 

да): студент білімін, антропология, әлеуметтік ғылымдар, әдеп, әдебиет, өнер 

және коммуникация ғылымдарына тарту арқылы кеңейту (Германия); оны 

шебер педагог, педагогика тарихының қысқасы, өнегенің, педагогикалық 

антропологияның, этнографияның білгірі ретінде тәрбиелеу (США) міндеттері 

қойылады деп санауы кездейсоқ емес. Ол педагогтің этнопедагогикалық 

даярлығын – балаларды халықтық педагогикаға, оның «синкретикалық негізін 

бұзбай шығармашылық әрекет ретінде қосу үшін қажет» деп санайды [161]. 

Ғылыми зерттеулерді талдау және педагог-тәрбиеші қызметін кез-келген 

басқа кәсіби және тәрбиелеу әрекетімен салыстыру негізінде, педагогикалық іс-

әрекетті кәсіби-педагогикалық дамытудың белгілі бір деңгейін бейнелейтін, 

динамикалық білім беру ретінде анықтауға болады. Оның негізін болашақ 

МДҰ педагогінің тұлғалық-мотивациялық деңгейін халықтық педагогика 

құралдары арқылы тәрбиелеу мен даярлаудың төмендегі сипаты құрайды:    

- тұлғаны педагогикалық іс-әрекетке халықтық педагогика құралдарын 

енгізу негізінде тәрбиелеу және өнегелік білім берудегі міндеттерді табысты 

шешу қажеттілігі; 

- тұлғалық және кәсіби сапаларды тәрбиелеуде халық туындыларына, 

соның ішінде Шығыстық педагогикалық идеяларға деген қажеттілік. 

Болашақ МДҰ педагогі тұлғасын У.Кайқауыстың тағылымдық идеялары 

негізінде тәрбиелеудің нәтижелілігі педагогтің педагогикалық іс-әрекетін, 

мақсаттарға жетудің практикалық біліктері кешенін, тиімді тәсілдері мен 

құраладарын меңгерген жағдайда мүмкін болады деуге болады.  

Болашақ МДҰ педагогінің тұлғасын дамытудың тұтас педагогикалық 

үдерісін «Қабуснамадағы» педагогикалық идеяларды және тәрбие мен білім 

беру жолдары негізінде әртүрлі іс-әрекетте ұйымдастыру мынадай біліктерді 

қалыптастыруды көздейді:  

- У.Кайқауыс іліміне жүйелі талдау жасау және олардың ерекшеліктері 

мен мүмкіндіктерін ескеріп, тәрбие бағыттарына қарай орынды іріктей білу;  

- тұлға дамытуда «Қабуснамадағы» У.Кайқауыс идеялары мен тәрбие 

құралдарын жүзеге асырудың ең тиімді тәсілдерін анықтау;   

- тәрбиеленушілердің тұлғалық тәрбиелік деңгейіне баға беру;  

- тұлға дамыту үшін У.Кайқауыс іліміндегі тәрбие құралдарын жүзеге 

асырудың тиімді тәсілдерін (өз бетінше іс-әрекет, сабақтар, т.б.) анықтау; 

- тәрбие нәтижелерін алудың қалаулы деңгейін жоспарлау; 

- педагогикалық үдерісті У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларын 

тұлғаны жан-жақты дамыту бағыты ретінде пайдалану арқылы ұйымдастыру; 

- студенттердің тұлғалық сапалары мен адамгершілік дамуының алғашқы 

деңгейін салыстыру нәтижелеріне талдау жасау және баға беру.  

У.Кайқауыстың педагогикалық ілімі негізінде болашақ МДҰ педагогі 

тұлғасының тәрбиесі мәселелері міндеттерін шешуде студенттерді кәсіби 

даярлаудың табыстылығы бұл үдерісті өзін-өзі жетілдіруге, өзіңнің кәсіби 

еңбегіңе шығармашылық көзқарасыңды тудыру және оларды МЖДБ-мен 
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жұмыс тәжірибесінде қолдануға бағытталған әрекеттерді меңгеруге қатысты 

педагогикалық «нұсқаулар» жасауды білдіреді. 

Жоғарыда айтылғандар негізінде біз ЖОО-ны жағдайында болашақ МДҰ 

педагогінің тұлғасын У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары арқылы 

тәрбиелеу оның мынадай құрылымын құрайды дейміз:  

- У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларын оқу-тәрбие үдерісіне қосудың 

нұсқауларын немесе мақсаттарын қалыптастыру;  

- теориялық даярлық;  

- әдістемелік даярлық;  

- практикалық даярлық.   

У.Кайқауыс иеяларын болашақ МДҰ педагогтерімен жұмыс барысында 

пайдалану тәжірибесін меңгере келе, У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары 

негізінде болашақ МДҰ педагогтерін даярлаудың әдіснамалық тұғырларын 

қазіргі тұғырлармен үндестігі тұрғысында қарастыру мәселесіне көшеміз.  

 

1.3 Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін У.Кайқауыстың 

«Қабуснамасындағы» педагогикалық идеялары арқылы даярлауды 

әдіснамалық тұрғыдан негіздеу 

Тұлға тәрбиесінде У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларын 

пайдаланудың мәнін талдау оны жүзеге асырудың бағыттарын және болашақ 

МДҰ педагогін даярлауды ұйымдастырудың әдіснамалық тұғырларын 

анықтауды талап етеді. Біздің зерттеуімізде құбылыстар мен процесстерді 

күрделі жүйелер ретінде қарастыратын, олардың өзара байланысты және өзара 

әрекеттес жағдайындағы тиісті элементтерін құрайтын тұлғалық іс-әрекеттік, 

антропологиялық, ізгіліктік және жүйелік тұғырлар У.Кайқауыстың 

педагогикалық идеяларымен үндестігі тұрғысынан негізге алынды.   

Бүгінде педагог кадрларды даярлау әлемдік білім беру кеңістігіне ену 

жолында өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Педагоикалық кәсіптің өзіне 

тән ерекшелігі – ол тұлға дамуында әрі өзгертуші әрі басқарушылық қызмет 

атқарады. Сондықтан, тұлға дамуын басқару үшін педагогтен алдымен 

адамгершілік, тұлғалық сапалар талап етіледі. Педагогтің тұлғалық сапасы 

оның жалпы кәсіби іс-әрекетке даярлығының маңызды бөлігі болып табылады. 

Сол себепті, У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары негізінде болашақ МДҰ 

педагогтерін кәсіби іс-әрекетке даярлауда тұлға теориясы негізге алынды.  

«Адам» барлық қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар саласына тән мәселе. 

Сондықтан «тұлға» ұғымы бәріне ортақ қолданылады. Бірақ әрқайсысы әртүрлі 

қырынан зерттеп, оның мәніне өзіне тән танымдық ұғым бергенімен, 

барлығының зерттеу нәтижелері өзара ықпалдасады. Тұлға және оның мақсатты 

ұйымдастырылған жағдайда дамуы қазіргі педагогиканың теориясы мен 

практикасында да ең күрделі де өзекті мәселелердің бірі.  

Т.Әбдіқадырованың еңбегінде тұлға қоғамда өзінің орны бар, ерекше 

қасиет иесі деп анықталады [162].  Біз осы айтылғандарды қорыта келе, тұлға – 

жеке адамның өзіндік адамгершілік, әлеуметтік-педагогикалық қырларын 
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ашып, адамды саналы іс-әрекет иесі, қоғам мүшесі ретінде жан-жақты 

сипаттайтын ұғым деп түсінеміз.  

Бүгінде білім беру парадигмаларының өзгеруіне орай бірінші кезекте 

тәрбиеленушіде пәндік білім, білік, дағдылар емес, тұлға қалыптастыру 

мәселесі қойылып, тұлғаға бағдарланған білім беру мен тәрбиелеуді іске асыру 

көзделуде. Негізі, тәрбие үдерісінде кез-келген тұғыр адамды дамытуға, оның 

мәнін жетілдіруде ізгілікті көзқарастарды біріктіретін, өзіндік санаттық 

бағыттарын қолданады. Ал тұлғаны іс-әрекеттік тұрғыдан қарау бағыты оның 

жеке белсенділігінің нәтижесінде қалыптасқан әлеуметтік сипатын түсінуге 

негізделіп, нақты ғылыми-әдіснамалық ұстаным ретінде танылуда.  

Елбасы Жолдаулары және «Рухани жаңғыру: Болашаққа бағдар» [163] 

атты бағдарламалық мақаласы мен аталған мақаланың жалғасы «Ұлы даланың 

жеті қырында» [82] білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламаларында 

айқындалған міндеттерді іске асыру жолы жеке тұлғаны ұлттық құндылықтар 

негізінде тәрбиелеуді және тұлғаның рухани-адамгершілік дамуы ұлттық 

дәстүрлер мен тарихи-мәдени туындыларды меңгеруі мен құрметтеуінен 

туындайтынын ескертеді. Біз де болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың 

педагогикалық идеялары негізінде даярлаудың әдіснамалық негізін тұлғалық іс-

әрекет тұғыры тұрғысынан қарастырып, тарихи-мәдени еңбектер мен ортағасыр 

ойшылдарының тәрбие тұжырымдарын негізге алдық. Ал ортағасыр 

ойшылдарының тағылымдық ілімінің өзегі тұлға тәрбиесіне, яғни ізгі адам 

қалыптастыруға негізделгенін ғалымдар ғылыми тұрғыда дәлелдеген. 

Педагогика оқу-тәрбие үдерісінде тұлғаның жан-жақты, үйлесімді 

дамуының тиімді жолдарын анықтап, зерттесе, философия адамды «адам» 

ретінде тануға, яғни оның рухани-адамгершілік, ділдік, мәдени қырларына аса 

назар аударады. Психологияда тұлға өзінің өмір жолын белгілей алатын, 

даралығын сезінетін субъект ретінде танылса, әлеуметтану ғылымы тұлғаның 

әлеуметтік қырларын, қоғамдық саналы әрекеті мәселелерін қарастырады.  

Жеке тұлға қалыптастыруға байланысты әл-Фараби: «Әрбір адам, өзінің 

дүниеге келген күнінен бастап, табиғатынан, қабілетімен ерекшеленген, соның 

салдарынан оның іс-әрекеті, жан қозғалысы мен дұрыс ойлауы қажет болуы да 

мүмкін, қажет болмауы да мүмкін» [5] дей келе, адам ойлы, парасатты болуы 

қажет, адам деген атқа лайық болу бақыт екенін айтады.  

У.Кайқауыстың да педагогикалық ілімінің негізі адам болу мен тұлғалық 

қалыптасуға қатысты идеялардан құрылған деп айта аламыз. Бұл ойымызға 

««Қабуснама» мазмұны бастан-аяқ жеке тұлғаны қалыптастыру адамның 

адамдық сипатын білдіретін белгілерден құралған» деген Қ.Әтемованың 

ойлары дәлел болады [51,б. 351]. Бұл өз кезегінде болашақ МДҰ педагогтерін 

даярлауда, олардың тұлғалық сапаларын қалыптастыруда У.Кайқауыстың 

педагогикалық идеяларын пайдаланудың маңыздылығын танытады.   

Тұлғалық іс-әрекеттік тұғырға қатысты ресейлік психологтар Л.Божович 

[164], С.Рубинштейн [120,б. 112], Л.Выготский [123,б. 196], А.Леонтьев [121,б. 

304], б.Ананьев [122,б. 288] т.б. еңбектерінде тұлға іс-әрекет субъектісі және ол 

өзге адамдармен қарым-қатынас әрекетінде қалыптасады деп сипатталған.  
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Мысалы, Л.Божович психикалық дамуында белгілі бір деңгейге жеткен 

адамды тұлға деп айтады [164]. Оның пікірінше «тұлға» адам ұғымынан гөрі 

нақты мағынаға ие. Өйткені, адам тұлғалық сипатты иеленуі үшін өз «Менін» 

өзге «Меннен» ажырата алатын, дербес әрекет ету мүмкіндігін аша алуы тиіс.  
Л.Выготскийдің тұлғаны белгілі бір функцияларды атқару үшін пайда 

болатын психикалық жүйе дей келе [123,б. 196], «Бірлескен іс-әрекеттің әртүрлі 

формаларын қолдану сыртқы практикалық іс-әрекеттің ішкі іс-әрекетке 

ауысуы» [165] деген тұжырымының мәні бірлескен іс-әрекетті білдіреді.  

А.Леонтьев болса адамзат мәдениетінің жетістіктерін іс-әрекет үдерісінде 

игеруде одан әрі жетіле түсетіндігін айта келе, білім алушыларды өмірге және 

іс-әрекетке жан-жақты дайындауда, өмірін әлеуметтік-адамгершілік тұрғыда 

ұйымдастыруда олардың мүмкіндіктерін ескеруді айтады [121,б. 304].  

Біздің бұл анықтамалар негізінде ұққанымыз, тұлға дамуында тұлғаның 

белсенді іс-әркетінің маңызы ерекше екен. Өйткені еңбек – педагогикалық 

үдерісті қайта құру немесе өзгеріс енгізудің алғашқы формасы. Адамның 

материалдық және рухани мәдениетті меңгеруі мен жасау іс-әрекеттері еңбек 

үдерісінде жүзеге асырылатын болса, оқу-тәрбие үдерісінде оның субъектілері 

шығармашылықпен өзгеріске түседі. Сондықтан тәрбиені тұлғалық іс-әрекет 

тұрғысынан қарастыру ғылыми-зерттеу жұмыстарында кеңінен қолданылатын 

тұғырға жатады. Ал тәрбие үдерісінің мәні адамның тұлғалық қалыптасуына 

бағытталуында дей келе, балаға ерте бастан жеке тұлға деп қарау, оған құрмет 

көрсетіп, қоғамдық-әлеуметтік мәндегі істерге араластыру У.Кайқауыстың 

педагогикалық іліміндегі маңызды мәселелердің бірі екені дәлелденіп қана 

қоймай, өткен дәуірлердің өзінде баланың тұлғалық қалыптасуы аса назарда 

болғандығы анықталды. Сондай-ақ баланың өзін-өзі тануы, өзін-өзі жетілдіруі 

мен әлеуметтік белсенділігін дамытуда неғұрлым кеңірақ мүмкіндік жасау 

мақсатында әртүрлі іс-әрекет түрлерін, формаларын жетілдіріп отырған. Әрбір 

баланың қоғамдық және тұлғалық-адамгершілік құндылықтарын байыта отыра, 

оларды қоғамдық білімдер қорын жинақтаушы ғана емес, жоғары мәдениетті 

және тәрбиелі мінез-құлықты, өзіндік идеясы мен қызығушылығы бар азамат 

етіп қалыптастыруға тырысқан. Мұндай ойдың туындау себебі «Қабуснама» 

мазмұны бастан-аяқ адамның адами сипатын білдіретін белгілерден құралып, 

жеке тұлға қалыптастыруға бағытталғандығында. Осылайша У.Кайқауыстың 

тағылымдық идеяларының қалыптасуы мен олардың негізінде болашақ МДҰ 

педагогтерін даярлау мәселесін қарастыруда тұлғалық тұғырды қолданудың 

мәні артады. Ол болашақ МДҰ педагогінің рухани-адамгершілік қасиеттері 

қалыптасуы жағдайында бақылауға алынып, ортағасырлық өмір сүру тәсілдері 

мен көзқарастары тұрғысында талданады.  

Жоғарыдағы ой-тұжырымдарды зерделей келе, біз: «тұлғалық сапалар 

қашанда өзбетінше ізденушілік іс-әрекет нәтижесінде қалыптасып, 

қоғамдағы пайдалы әрекеттер арқылы сипатталады, ал тұлға өзін қоршаған 

ортамен өз білімі арқылы қаншалықты тығыз байланыста, тиімді іс-

әрекетте болуымен айқындалады» деп тұжырымдадық. Демек Н.Назарбаевша, 

тұлға болу дегеніміз – жауапты болу, ал тұлғаның қызметі қоғамдық тәжірибені 
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шығармашылықпен меңгеру және адамды қоғамдық қатынастар жүйесіне 

ендіру екен [113]. Тұлға іс-әрекет, қарым-қатынас барысында қалыптасып, өмір 

сүреді, өзін-өзі көрсетеді. Ал адамзат баласы адам болып туып, тұлға болып 

қалыптасады дей келе, «тұлға – нақты бір іс-әрекет түрімен айналысатын, 

білімді, өзіндік дүниетанымы мен өмірлік тәжірибесі қалыптасқан, өз 

әрекетіне сенімді адам» деп анықтадық.  

Қазіргі күнде педагогикалық ой ізгілік теориясы мен практикасының 

бағытында дамуда. Ізгіліктік педагогикасының ұстанымдарын ескергенде ғана 

білім беру өзінің шынайы мағынасына ие болады. Баланың шығармашылық 

әлеуетін азат етеді және оның өз болмысын көрсетуге, өзін-өзі танытуға, өзін-

өзі тәрбиелеу қабілетін дамытады. Бұл міндеттерді шешу педагогикалық 

идеяларды антропологиялық біліммен үйлестіргенде мүмкін.  

Педагогикалық антропология балаға табиғаттың бірегей құбылысы ретінде 

жаңаша қарауға, оның ішкі әлемінің артықшылықтарының тұтастығын 

нығайтуға, оның өздігінен дамуы мен өзін-өзі танытудағы шынайы күштері мен 

шығармашылық әлеуетін ұғынуға жол ашады. Оқу-тәрбие үдерісіндегі 

анторопологиялық тұғыр өсу үстіндегі адамның болмысын ұғынуға, ішкі 

дамуының жаратылысы мен заңдылықтарын ескеруге, оның өз болмысын 

көрсетуін белсендіруге ықпал етуге мүмкіндік береді. Ал МЖДБ-ны рухани 

және денелік дамыту үлкен әлеуетке ие. Ендеше баланың ата-анасынан кейінгі 

күтушісі балабақша тәрбиешісі болғандықтан, тұлға тәрбиесіндегі У.Кайқауыс 

идеяларының тәрбиелік әлеуетінің құндылығын ескере келе, бізге олардың 

негізінде болашақ МДҰ педагогтерін даярлау қажеттілігі туындайды. 

У.Кайқауыстың идеялары болашақ МДҰ педагогінің тұлғалық және кәсіби 

дамуына ықпал ете отырып, практикада бала тұлғасының өз болмысын 

көрсетуін белсендіруге ықпал ету мүмкіндігін ашады. Оның негізі баланың, 

когнитивтік, эмоциональдық және мінез-құлықтық аспектілерінің бірлігін 

талдауы мен оның тұтас жаратылысының ғылыми-теориялық тұжырымдамасы 

бола алады. Баланың әртүрлі іс-әрекет (сөздік, қимыл, шығармашылық т.б.) 

үдерісінде өз болмысын көрсетуінің педагогикалық парадигмасын іздеуде 

антропологиялық тұғыр болашақ МДҰ педагогінің педагогикалық іс-әрекетінің 

табысты болуын қамтамасыз етеді.  

Антропологиялық педагогиканың негізі сонау ортағасыр ойшылдары әл-

Фараби [5,б. 163], М.Қашқари [7,б. 178], У.Кайқауыс [8,б. 157] Ж.Баласағұни 

[9,б. 613] т.б еңбектерінде қаланған. Мысалы, әл-Фараби «Тәрбиесіз берілген 

білім адамзаттың қас жауы ...» [5,б. 163] дей келе, тәрбие мен оқытудың 

тұтастығына меңзесе, У.Кайқауыс та замандасын қолдап, тәрбие мен білім 

беруді және кәсіпті меңгеруді тұтастықта қарастыра келе, «... адам текті 

асылзада әулетінен болса да, өнері болмаса, халықтың ізет-құрметінен мақұрым 

қалады. ... Ұлы дәрежелі болу ..., ақыл-біліміңе байланысты» десе, енді бірде: 

«... өнеркәсіп шындығында барлық мәдениеттің ұлығы» [8,б. 20] дейді.  

Осылайша У.Кайқауыс бала тұлғасын тәрбие мен оқыту және белгілі бір 

кәсіп түрін меңгерту арқылы жан-жақты, тұтас қарастыру мәселесін көздейді.  
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Антропологиялық педагогиканың ғылыми негізін қалаушы К.Ушинский 

тәрбие мәнін «даму» және «организм» ұғымдары арқылы анықтайды [166]. 

«Даму» ұғымын педагогикалық үдерістің мәнін түсініп, анықтауда қолданады. 

Болашақ педагогтерді тәрбиеленушілерді тұлғалық және рухани-адамгершілік 

дамытуға даярлауды ол тұлғаның рухани дамуындағы даярлық үдерісі ретінде 

қарастырды. Арнайы педагогикалық білімді, халықтың мәдени-тарихи 

дәстүрлерін, ерекшеліктерін, адам туралы басқа да ғылыми білімдердің 

философиялық, педагогикалық негіздерін зерттеп үйрену арқылы меңгеруді 

ескертеді. Ол педагогтерді даярлауда тұлғалық, рухани-адамгершілік және 

кәсіби дамытуды жүзеге асыру үшін адам анатомиясын, физиологиясын, 

патологиясын, педагогиканы, дін тарихы мен психологияны зерттеуге кеңес 

берді. Сонымен бірге діни және тұлғалық-адамгершілік білімдерді меңгеру 

педагог даярлаудың міндеті болуы тиіс. Ғалымның пікірінше, болашақ 

педагогтерді даярлауда тұлғалық және рухани-адамгершілік дамыту, яғни 

рухани өмірге даярлау «өмірдің осындай әдет-дағдыларының білім беруге 

күшті ықпал етуінен» тұруы керек [167,б. 85]. У.Кайқауыс та баланы рухани 

өмірге даярлаудың негізі халықтық тәрбие мен діни білімдерді меңгеруден 

басталуына ерекше көңіл бөледі. «Қабуснаманың» алғашқы тарауларының 

ислам қағидалары мен бастан-аяқ мақал-мәтелдер, даналық әңгімелермен 

байланыста берілуі осы айтқанымызға дәлел болады. 

Болашақ педагогті жүйелі даярлау туралы айта отыра, К.Ушинский, оның, 

денелік (тәндік), әлеуметтік және ішкі сезімдік жаратылысқа ықпал ету 

қабілеттерін дамытуды ескертеді [167,б. 85]. Бұл үшін ол, адам және педагогтің 

қоғамдық рөлін көтеру туралы барлық ғылымдарды меңгеруді талап етті. 

У.Кайқауыс та «Қабуснамада» білім мен тәрбиенің жан-жақтылығы туралы 

айта отыра, тәрбиелеу дәстүрін дамыту мақсатында «тән құмарлығы үшін дене 

шынықтыру мен салауатты өмір сүруді, ал жан құмарлығы үшін ғылым мен 

кәсіпті» меңгеруді насихаттайды [8,б. 30-36].   

Енді бірде, У.Кайқауыс адамды өз ойын үнемі жетілдіріп отыру үшін: «... 

сөз тыңдаудан жалықпа. Адам сөзді тыңдай білген жағдайда ғана шешен бола 

алады» деп, [8,б. 30-36] адамның үнемі ақыл-ойын жетілдіріп отыруын 

ескертеді. К.Ушинский де педагогикалық білімді, бала тұлғасын біртұтастықта 

ашып көрсетуге көмектесетін педагогикалық такт негізінде қарастырады. 

Педагогтің адамгершілік нанымдарын, рухани-дүниетанымын, ғылыми-

педагогикалық ой-өрісін дамыту арқылы оның жоғары қоғамдық маңызын 

арттыруға кеңес береді [166,б. 357]. Осылайша екі ғалым да антропологиялық 

ұстанымы тұрғысынан, арнайы педагогикалық білімді (ақыл-ой, физикалық 

қабілеттері мен тұлғалық-адамгершілік сапалар) тәрбиеленуші тұлғасын 

тұтастықта дамытуға қажетті педагог даярлығының маңызды белгілері санап, 

үнемі өз ғылыми ой-өрісіңді кеңейтуге, өз-өзіңді жетілдіруге шақырды.  

К.Ушинский идеяларын жалғастырушы П.Каптеревтің антропологиялық 

педагогикасында да педагогтің даярлығы оның тұтастығын дамыту үдерісі 

ретінде сипатталады [168]. П.Каптерев: «Педагогтің, тәртіпті орнатушы 

оқытушы ретіндегі және адам ретіндегі іс-әрекеті өте күрделі және байыпты әрі 
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тыңғылықты даярлықты талап етеді» [169] деп, педагогті адамгершілік 

тәрбиеге даярлаудың қиындығы мен маңыздылығын, оның педагогикалық іс-

әрекетке даярлығы мен оқыту әдістемесіне, практикалық даярлығына аса назар 

аударады. Ал бұл мәселенің маңыздылығы У.Кайқауыс ойларында анық 

беріледі. У.Кайқауыс: «Теория мен практика тән (дене) мен рух (жан) сияқты» 

екеуі де бірлікте, тәнсіз (денесіз) жан және жансыз тән толық емес» [8,б. 30-36; 

100,б. 540] деп, теория мен практиканың бірлігі кез-келген кәсіп иесінің 

жетістіктерінің кепілі болып табылатынын алға тартып, маманның теориялық 

даярлығы мен практикалық даярлығының маңызын арттырады.  

У.Кайқауыс ілімінен педагог пен ата-ана беделі туралы идеялар негізін де 

байқаймыз. У.Кайқауыс ұстаздары өнер-білім үйретуде баланы жазалап жатса 

араша түспей, керісінше бала әдепсіздік жасаса оны мұғалімдер арқылы жөнге 

салуды ескертеді. Себебін бала көңілінде әке-шешеге деген кек қалмауы үшін 

деп түсіндіреді. Сондықтан «Аюға білім үйреткен таяқ» [170,б. 552] дегендей 

«... ілім үйретуде ұстаздары тағлым беру үшін ұрып-соқса да, сен перзентіңе 

араша түспегін. ... өйткені жас бала ілім-әдепті таяқпен үйренеді, ... Алайда, 

перзентің әдепсіздік жасаса, ... өз қолыңмен ұрма, лажы болса, ... оған әдеп 

үйретуді мұғалімдерден талап ет. Оның көңілінде саған қарсы кек қалмасын» 

[100,б. 73]. Одан әрі: «... перзентіңнің көзіне өзіңді айбатты көрсет, сені аяқ-

асты қылмасын, ...» деп [100,б. 73], ата-ана беделіне ерекше көңіл бөледі. 

Дегенмен, У.Кайқауыстың бұл айтқандарынан ойшыл мәжбүрлеу әдісін 

қолдады деген ой туындамауы керек. Өйткені У.Кайқауыс: «... мен саған 

ешқашан күштеп ақылды бол дей алмаймын, ... ақылды күшпен үйренуге 

болмайды» [8,б. 154] дей келе, күштеп оқытуға қарсы болады. Бұл пайымдаулар 

У.Кайқауыстың көрегендігін немесе өнегелі әкелік қана емес, тамаша ұстаздық 

қырын танытады. П.Каптерев те педагог беделін даярлықтың маңызды 

аспектілерінің бірі ретінде қарастырған [169,б. 602-611].  

Демек, бұл екі ғалым ойларына сүйене отырып, біз педагогикалық бедел 

педагогқа тәрбиеленушіден адамгершілік мінез-құлықты талап ете алуы үшін 

қажет әрі осы жағдайда ғана ол бала дамуына ықпал ете алады деп ой түйдік.  

Адам өмірінің мәні оны жүзеге асыру үдерісінде ашылады, педагогика 

әрбір адам өмірінің мәнін түсініп, жүзеге асыруы тиіс болды. Сөйтіп ХХ ғ. 70-

80 жж. педагогикалық антропологияда жаңа тақырыптар мен бағыттарды іздеу 

қарқынды белең алып, оның пәні анықталады. Мәселен, баланың біртұтас 

дамуы құрылу үдерісі ретінде оның мектепке дейінгі балалық шағының табиғи 

немесе жас ерекшелік кезеңдерін, мезгілдерін, сатыларын қамтиды. Баланың 

сөздік, танымдық, қимыл мәдениеті саласында құрылуына мұндай тұғыр 

анықтаушы болады. Ендеше болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың ілімі 

негізінде даярлауда антропологиялық тұғырдың құндылығы артады.  

Тұлғаның рухани-адамгершілік кемелденуі жолдарын ХІХ ғ. 20-30-

жылдары қазақтың ағартушы-ғалымдары Ы.Алтынсарин (1841-1889) [11,б. 78], 

А.Құнанбаев (1845-1904) [12,б. 312], М.Жұмабаев [14,б. 160] және т.б зерттеп, 

оны шешу үшін құнды білімдік-тәрбиелік мазмұндағы еңбектер ұсынды. Олар 

жас ұрпақтың рухани-адамгершілік дамуы мәселесін педагогикалық аспектіде 
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қарастырып, дүниетанымдық идеяларын, тұлғаның дамуы туралы өмір бойы 

қалыптасатын, өзіңнің ішкі жан-дүниеңді, яғни қазіргі ғылымдағы өз «Меніңді» 

анықтайтын үдеріс ретінде ұсынды. Демек қазақ ағартушылары тұлғаны 

рухани-адамгершілік дамыту үдерісін – бұл ақиқатты ұғыну, мағынаны табу – 

бұл рухани «Меніңді» тану деп түсінді. Олардың әрқайсысы ақиқатқа өз 

жолымен келді, бірақ барлығын бір мақсат, яғни өскелең ұрпақ мінезінің 

кемелденуіне ықпал ету қажеттілігі, «ақиқат» тұлғаның рухани кемелденуінің 

негізі деген түсініктері біріктіреді. ХХ ғ. педагог даярлауда тұлғалық-

адамгершілікті дамыту мәселесінде П.Блонский [124], А.Макаренко [125,б. 

179], С.Шацкий [126,б. 416] және т.б. үлесі ерекше.  

А.Макаренко (1888-1939) ұжымдық тәрбие туралы идеяларында болашақ 

мұғалімнің педагогикалық даярлығын қалыптастыруға қатысты [125,б. 179] 

оқушылар мен педагогтер мүддесінің бірлігі мен жалпылығын қарастырды. Ол 

педагогикалық даярлауды мұғалімнің болашақ іс-әрекетіне және шеберлікке 

қатынасы тұрғысынан қарап, педагогикалық шеберліктің негізгі ережелеріне 

сәйкес, оқушы тұлғасының рухани әлемін ашуға, олардың адамгершілік 

кемелденуге қажеттіліктерін, сенімдерін қалыптастыруға, жан-жақты дамуына 

тәжірибелі мұғалімсіз ықпал ету мүмкін еместігін ашып көрсетті.  

У.Кайқауыстың да бала тәрбиесі туралы идеяларында ұстаз-тәрбиешілер 

қызметі маңызды фактор болып табылады. Ұрпақ тәрбиесін білікті мамандар 

мен өнегелі тәрбиеші-ұстаздар қатысынсыз елестету мүмкін емес. Өйткені адам 

бойында жақсы адамгершілік қасиеттердің қалыптасуы, өнер-білімді игеруі 

тәрбиеге, өскен ортаға ғана емес, үлгі-өнеге берер ұстазға байланысты. 

Сондықтан У.Кайақуыс бала тәрбиесіндегі педагог-тәрбиеші рөліне еркеше мән 

беріп: «... перзентіңді ақылды, мейірімді тәрбиешіге тапсыр» дегенді алға 

тартады [8,б. 77]. Осылайша екі ағартушы да баланы ерте жастан арнайы 

маманға тапсыру мен арнайы педагогикалық даярлықты қолдайды.  
С.Шацкий (1878-1934) педагогті даярлауды дербес, өзін-өзі басқара алатын 

адамгершілікті тұлғаны қалыптастыру үдерісі ретінде қарастырады. Өз тәрбие 

тұжырымдамасының негізіне қарым-қатынас теңдігі, балалармен серіктестік, 

баланы «қандай болса, солай қабылдау» ұстанымдарын ендірді. Баланың 

рухани өмірін қоғамның, халықтық педагогиканың мүмкіндіктерін барынша 

көп қолдану барысында, отбасының, мектептің, туған жерінің, елінің 

«әлеуметтік тәрбиесімен» байланыстыру керек дейді [126,б. 3]. У.Кайқауыстың 

педагогикалық идеясы да тәрбиенің халықтық принципі негізінде қалыптасты. 

Оған У.Кайқауыстың идеяларында мақал-мәтелдер мен әңгімелерді, даналық 

сөздерді шебер қолдануы дәлел болмақ. Мысалы «Сыналмаған адамнан сыннан 

өткен бөрі жақсы» [8,б. 103];  «Надан молда иманыңды алады, надан тәуіп 

жаныңды алады»; «Жақсы сөз жанға қуат...» [8,б. 112] және т.б. 
Біздің бұл тұжырымдардан түйген ойымыз, болашақ педагогті даярлау 

мәселесін шешуге қатысты әр ғалымның тұжырымы әртүрлі. Бірақ барлық 

ғылыми көзқарастардың түйіні – педагогтің даярлығындағы маңызды сапа – 

балаға деген сүйіспеншілік және оның рухани тұтастығын дамыту.  
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У.Кайқауыстың өз ілімінде педагогтерді даярлау жүйесін құра алуы, оның 

даярлаудың теориялық және практикалық зерттеулерге өзіндік үлес қоса 

алатындығын білдіреді. Оның тұлға дамуын ортамен байланыстыру идеясын 

бүгінде даярлау негізіне алуға болады. Бұл идея болашақ педагог даярлау 

мәселесін дамытуда, ізгілікке, әрбір тұлғаның өз құндылығына қатынасында 

мәжбүрлемеу принциптерін сақтауға ықпал етеді. Демек тарихи-мәдени 

мұралар бізді жалпыадамзаттық құндылықтарға бағыттайды. Оның маңызын 

өмірде сезіну әрбір болашақ педагог үшін борыш болып саналады. Болашақ 

педагогтің тұлғасын дамытудың негізгі міндеті бұл белсенді өмірлік, рухани-

адамгершілік ұстанымымен үйлесімді, шығармашыл тұлғаны дамыту.     
Сонымен антропологиялық тұғыр педагогикалық даярлық мазмұнын 

іріктеуге ал, педагогикалық пәндердің мазмұнын антропологияландыру 

болашақ педагогтің жалпы мәдени деңгейін дамытуға ықпал етеді. Оның 

негізінде олардың құндылықтық жүйелері (жалпыадамзаттық, әлеуметтік 

педагогикалық, рухани-адамгершілік т.б.), рефлексияға қабілеттері, балаға 

сүйіспеншілігі мен әділетті қатынас жасай алу білігі, бала тұлғасына құрмет, 

ынтымақтастық т.б. антропологиялық мәдениетін, яғни педагогтің тұлғалық, 

рухани-адамгершілік сапаларының негізін қалауға мүмкіндік береді.  

1960 жылдар басында тұлғаның еркін даму идеясын В.Сухомлинский 

жалғастырды. Ол тұлғаның еркіндігі ұстанымын мойындап, «ойшыл тұлға» 

қалыптастыру мәселесін зерттейді. Ұжым тарапынан бағындыру мен 

бақылауды абсолюттендіруден бас тартты [127,б. 48]. Сөйтіп, педагогикада, 

адамды ұжымнан арымен биіктететін ізгіліктік тұғыр қабылданды.  

Білім беруді ізгілендіру – бұл білім беру үдерісіне енгізілген педагог пен 

оқушы тұлғасын үйлестірудің құрылымдық өзіндік өзгеру үдерісі. Ізгілендіру 

болашақ педагогтің рухани-адамгершілік көзқарастарының, ой-пікірлері мен 

қажеттіліктерінің қалыптасуына себеп болады. Сондықтан педагогиакалық 

даярлаудың барлық компоненттері (мақсат, міндеттері, мазмұны, әдістері, 

ұйымдастыру формалары) білім беруді ізгілендіру ұстанымына сәйкес іске 

асырылуы тиіс. Осы жағдайда оның педагогикалық іс-әрекетінің мазмұны, 

құралдары, әдіс, тәсілдері ізгі болады. Ізгілікті педагогикалық үдерістің 

ұстанымдарына сай, болашақ педагог балада шынайы адамдықты дамытуға, 

оның жалпыадамзаттық құндылықтарды анықтау үшін шынайы жаратылысын, 

өзін-өзі тануы, даралығын дамытуға жағдайлар жасауға дайын болуы тиіс.  

Ізгіліктік педагогика бағыттарының бірі ынтымақтастық педагогикасы. Ол 

ХХ ғ. 80 жылдары кеңінен танылды. Негізін қалаушы педагог-жаңашылдар  

Е.Ильин [131,б. 224], С.Соловейчик [171], Ш.Амонашвили [172], С.Лысенкова 

[173], В.Шаталов [174], О.Газман [175], Н.Михайлова [176], ал отандық 

ғалымдардан Н.Хмель [145,с. 386], А.Бейсенбаева [147,б. 225], А.Калюжный 

[148,с. 328], В.Ким [149,с. 328], Г.Хайруллин [150,б. 288], Р.Төлеубекова [151, 

б. 315], Р.Мұқажанова [152,с. 167] және т.б. Ынтымақтастық педагогикасының 

идеясы білім беруді ізгілендіру ұстанымын зерттеумен байланысты болды және 

тәрбие әрекетінде оқытуға сүйенеді. Бірақ студент болашақ педагогтің 

ынтымақтастық дағдылары ЖОО-ны жағдайында ынтымақтастық ұстанымына 
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сай оқып үйренуде қалыптасатынын түсінуі тиіс. Болашақ педагогтің даярлығы 

олардың үздіксіз шығармашылығы мен рухани дамуындағы бірлескен қызметін 

білдіреді. Демек,  ЖОО-да болашақ педагогті ізгілендіру тұғырын жүзеге асыру 

арқылы даярлау педагогтің қоғамның білім беру жүйесін ізгілендіру бойынша 

әлеуметтік тапсырысын орындауға дайындығын қалыптастыруды көздейді.    

У.Кайқауыстың педагогикалық ілімі халықтық педагогика құралдарының 

бірі саналады. Ал халықтық педагогиканың тәрбиелік әлеуетін пайдалану 

қажеттілігін халықтық тәрбие тәжірибесін оң бағалап, оны өз іс-әрекеттерінде 

табысты пайдаланған педагогикалық теориялардың классиктері Я.Коменский 

[176,б. 449], И.Пестолоцци [177], А.Макаренко [125,б. 179], С.Шацкий [126,б. 

416], В.Сухомлинский [127,б. 48], К.Ушинский  [166,б. 357], т.б. 

Сөзсіз халықтық педагогиканың әлеуетін балабақшаның оқу-тәрбие іс-

әрекетінде пайдалануға ерекше мән берген, ХХ ғ. бірінші жартысындағы 

мектепке дейінгі білім берудің педагог-практиктері еңбектерінің орны бөлек: 

П.Блонский [124], Е.Водовозова [179], Д.Менджерицская [180], А.Нечаев [181], 

А.Усова [182], Е.Тихеева [183], Е.Флерина [184], А.Байтұрсынов [13,б. 319], 

М.Жұмабаев [14,б. 160], Ж.Аймауытов [15,б. 72], Н.Құлжанова [18,б. 384].  

Бұл авторлардың МДҰ тәрбиешілеріне арналған педагогикалық 

ұсынымдары МЖДБ тәрбиесінде халық шығармашылығы мен қолданбалы 

қолөнер туындыларын пайдалануға негізделген. Осы мәселе аясында оны 

ғылыми негіздеуге талпына отырып, «халықтық педагогика» ұғымын ендірген 

Г.Виноградов [52,б. 30], этнопедагогиканың негізін жасаған Г.Волков [53,б. 

386], отандық ғалымдар Қ.Жарықбаев [45,б. 348], К.Қожахметова [185], 

С.Қалиев [186], Қ.Бөлеев [187] т.б. зерттеулері тұжырымдамалық маңызға ие.  

Қазіргі тәрбие үдерісінде ортағасырлық ойшылдардың педагогикалық 

еңбектерінің тәрбиелік әлеуетінің маңыздылығы мен мәнін түсініп, оларды 

ғылыми педагогиканың негіздерінің бірі ретінде қарастырған Қ.Жарықбаев [45, 

б. 348], С.Қалиев [45,б. 348], Ә.Көбесов [44,б.152], К.Ыбыраева [49,б. 266], 

Қ.Сарбасова [50,б. 243], Қ.Әтемова [51,б. 351] т.б. еңбектері ерекше көңіл 

аудартады. Бұл еңбектер ортағасыр ойшылдарының педагогикалық идеяларын 

болашақ педагогтерді даярлау үдерісінде пайдалануға бағытталмағандығын, 

еңбектерде оның құралдары, формалары мен әдістерінің тәрбиелік ықпал етуіне 

қатысты мәселелерді ашуға басымдық берілгендігін атап өткен жөн. 

Жүйелілік тұғырға келетін болсақ, оның мәнін әлеуметтік ғылымдар 

саласында ашып көрсететін теориялық негіздер Б.Афанасьев [188], И.Блауберг 

[189], А.Юдин, Ф.Королев [190], В.Караковский [191], А.Куракин [192], 

Л.Новикова [192,б. 51], В.Садовский [193], т.б. еңбектері. Педагогиканы да 

осында жатқызуға болады. Аталған авторлар аталған тұғыр негізінде жүйелілік 

ұстанымы жатқанын айтады. Бұл өз кезегінде ортамен өзара әрекеттесіп, өзара 

байланысты компоненттер кешендерін білдіретін кез-келген құбылысты жүйе 

шеңберінде қарауға мүмкіндік береді. 

Біз болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары 

негізінде даярлау мәселесін осындай құбылыстардың бірі ретінде қарастыра 

отыра, болашақ тәрбиешілерді даярлауда оның біртұтас педагогикалық үдеріс 
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құрылымындағы орнын анықтаймыз. Бұл мәселені ғылымның эмпирикалық 

қолданбалы тұрғыдан педагогикалық теориялық білімдер тұрғысынан 

қарастыруға көшуіне ықпал етеміз.Біздің В.Садовский еңбегін негізге алу 

сбебіміз ол кез-келген нысанды немесе құбылысты жүйелі сипаттауды 

ұстануды және кез-келген тәртіптегі жүйені бес түрлі көрсеткіштерді 

пайдаланумен сипаттау қажеттілігін дұрыс деп санайды: мақсат, қызметтері, 

құрамы (нысанды құрайтын элементтер), құрылымы (элементтер арасындағы 

қатынастар), сыртқы жағдайлар [193]. Бұл орайда У.Кайқауыстың 

педагогикалық идеяларын пайдаланудың да кез-келген әлеуметтік құбылыс 

сияқты өзінің құрылымы, ұйымдастыру формалары, қызмет ету тәсілдері бар. 

Ал Ф.Королевше педагогикалық жүйелер үлкен және күрделі жүйелерге 

жатады. Осыған орай автор оның өзіне тән белгілері, бөліктері, компоненттері 

жалпы жүйелі мақсаттағы қызметі мен оның сыртқы ортамен байланысынан 

көрінетінін анықтайды [190,б. 320]. Бөлінген белгілер У.Кайқауыстың 

педагогикалық идеяларын пайдалану құбылысын да толық сипаттайды. Өйткені 

«Қабуснамадағы» барлық тәрбие құралдары, формалары мен әдістері бірыңғай 

мақсатқа – кемелденген немесе жан-жақты үйлесімді дамыған тұлғаны 

тәрбиелеуге негізделген. Біз МДҰ педагогтерін даярлау жағдайында 

У.Кайқауыс идеяларының тәрбиелік әлеуетін жүзеге асырудың тиімділігін 

анықтауда осы көзқарастарды зерделеп, назарға алдық. Сөйтіп жүйелілік 

тұғырдың мәні мен оны педагогикалық зерттеулерде қолданудың 

мүмкіндіктерін ашатын авторлардың еңбектері негізінде болашақ МДҰ 

педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары арқылы даярлауды 

күрделі жартылай функциональды жүйе ретінде қарастырдық. Біз жүейені өзара 

байланысты және тәуелді компоненттер кешені дей келе, Н.Кузминаның [135, 

б. 114] педагогикалық жүйе құру тәжірибесіне жүгіндік. Болашақ МДҰ 

педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары негізінде даярлауды осы 

жүйе аясында қарастыруға тырыстық (мақсат, мазмұн, педагогикалық 

байланыс, тәрбие субъектілері мен объектілері). Егер мәселені шешуге 

логикалық тұрғыдан келетін болсақ, онда қатынастардың осы жүйесінде қандай 

да бір үдеріс қасиеттерінің сыртқы көрінісін функция ретінде анықтауға 

болады. Жүйенің құрылымдық анықтамасына сай кез-келген үдеріс, оның 

қасиеттері тек мақсатқа жету үшін қолданылған жағдайда ғана жүйе ретінде 

қаралады. Яғни жүйе қызметі оның мақсатқа жетуге әкелетін динамикалық 

қасиеті. Бұл мәнде болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық 

идеялары негізінде даярлау өзінің мақсаттық нұсқауын, тәрбиеленушілерге 

ұсынылған талаптар түрінде қалыптасқан қызметтер арқылы жүзеге асырады.  

Мысалы И.Суханов халықтық педагогикада нақты өмірдегі қарым-

қатынастардан ерекшеленетін тәрбие құралдары жоқ дейді [194], олар халыққа 

түсінікті болғандықтан, халық шығармашылығы бұл құралдардың жүйесін 

емес, алдымен халықтық педагогиканың идеалын, оның мақсатын, тұлғаның 

рухани-физикалық келбетін білдіретін талаптарды қамтиды дей келе, біз 

У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларындағы болашақ МДҰ педагогтерінің 

адамгершілік қасиеттері мен кәсіби құзыреттіліктерін жетілдіру және бала 
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тұлғасын жан-жақты дамытуға қатысты талаптарын қорыта келе, 

«Қабуснамадағы» тәрбие мазмұны мен білім беру қызметтерінің жүйесін 

төменде 2-сурет түрінде анықтадық. 
 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сурет 2 – «Қабуснамадағы» тәрбие мазмұны және тәрбиелеу  мен оқыту  

жүйесі 
 

Осылайша, У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларын толықтай біртұтас 

педагогикалық жүйеге жатқызуға болады. Онда барлық компоненттері өзара 

байланысты және өзара тәуелді, тәрбие мақсаты қызметтерді, ал тәрбие 

мазмұны оның құралдары мен формаларын анықтап негіздейді. Демек 

У.Кайқауыс идеяларының тәрбиелік әлеуеті жүйелі жүзеге асырылатын болса, 

ол болашақ педагог пен бала тәрбиесінің күрделі де өзекті міндеттерін шешуге 

және олардың рухани-адамгершілік қасиеттері мен кәсіби құзыреттіліктерін 

жетілдіруде тиімді жағдайлар жасауға үлес қоса алады. Ал болашақ МДҰ 

педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық ілімі негізінде даярлау мәселесі – 

педагогикалық проблема ретінде педагогтер даярлау жүйесінде студенттің 

тұлғалық сапаларын арттыруға сұраныс артқанын білдіреді дей келе, 

жұмысымыздың келесі бөлімінде болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың 

педагогикалық идеялары негізінде даярлаудың мазмұнына тоқталамыз.  

Тәрбие мақсаты 

Жан-жақты және үйлесімді дамыған тұлға қалыптастыру 

Тәрбие мазмұны 

Еңбек 

тәрбиесі 

Экономикалық 

тәрбие 
Отбасы 

тәрбиесі 

Ақыл-ой 

тәрбиесі 

Адамгершілік 

тәрбиесі 

Имандылық 

тәрбиесі 

Кәсіби тәрбие Салауатты 

өмір салты 

Тәрбие қызметтері 

Мотивациялық 

ынталандырушылық 

Адамгершілік 

өнегелік идеал 

қалыптастыру 

Интеллектульды 

шығармашылық 

дамыту 

Ақпараттық 

танымдық 

Тәрбиелеушілік 

әлеуметтендіруші

лік 

Ұйымдастырушылық 

тәртіптік 

Ұйымдастырушылық 

коммуникативтік 

Тәрбие әдістері Тәрбиені 

ұйымдастыру 

формалары  

Тәрбие құралдары  

У.Кайқауыс 

даналығы; 

Даналық сөздер; 

Мақал-мәтелдер; 

Тәрбиелік әңгімелер 

Сендіру; 

Мадақтау; 

Жазалау; 

Өнегелік эстетикалық 

әңгімелер 

Жеке; 

Топтық; 

Өз бетінше білім 

алу 

Құқықтық 

тәрбие 
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2 БОЛАШАҚ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМ ПЕДАГОГТТЕРІН 

У.КАЙҚАУЫСТЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАРЫ НЕГІЗІНДЕ 

ДАЯРЛАУДЫҢ МАЗМҰНЫ 

 

2.1 У.Кайқауыстың педагогикалық ілімінің идеялық бастаулары 

Елбасы: «Егер жаңғыру елдің рухани тамырынан нәр ала алмаса, ол 

адасуға бастайды» [195] деді. Бұны – дінімізге, халықтық салт-дәстүріміз бен 

әдет-ғұрыптарымызға, мәдениетімізге, әдебиетімізге, тарихымызға сабақтасып 

келе жатқан асыл құндылықтарымызға деген мемлекет қамқорлығы деп 

түсінеміз. Ендеше зерттеуімізге арқау болып отырған, әлемдік педагогикалық 

ойлар тарихында өзіндік орны бар У.Кайқауыстың «Қабуснамасы» мен ондағы 

педагогикалық идеялар да елдің рухани тамырларының бірі әрі халықтық 

педагогикадан нәр алған тарихи-мәдени мұра дей келе, болашақ тәрбиешілерді 

У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары негізінде даярлау мазмұнын 

анықтамас бұрын, алдымен У.Кайқауыстың өмірі мен шығармашылығына және 

оның ілімінің бастауларына тоқталамыз [196].  

У.Кайқауыстың өмірі мен оның мұрасы туралы жазу біраз қиындықтар 

тудырды. Бұл мәселені шешуде авторға әлемдік атақ әперген жалғыз еңбегі 

«Қабуснамадағы» өз нұсқаларын негізге аламыз.  

Толық есімі – Унсурулмаоли Кайқауыс ибн Искандер ибн Кабус ибн 

Вошимгир ибн Зияр. «Қабуснама» авторы – Табаристанның ұсақ феодалдық 

билеушілері әулетінен шыққан. Саманилер әулетінің қарамағында қарапайым 

қолбасшы қызметін атқарған У.Кайқауыстың бабасы Мердавидж 931-936 жж. 

басқыншылық жолмен Иранның солтүстігінен ірі тәуелсіз иелік құрады. 

Алайда ол тек әскери күшіне сенгендіктен, оның хандығының шекарасы өзінің 

әскери жетістіктері мен сәтсіздіктеріне қарай жиі өзгеріп отырады. Мердавидж 

өзінің жауынгерлерінің қолынан қаза болады. Кейін ол құрған тұрақсыз 

мемлекеттік бірлестік ыдырап, иелігінің батыс бөлігі Бувейхидамға өтеді. 

Хандық зиярлық Вошимгир тұсында (935-967 жж.) Саманилер қарауына қалады 

[59,б. 248]. Ортағасырлық тарихшы Бахоуиддин Мухаммад ибн Хасан ибн 

Исфандиер деректерінде Вошимгир кездейсоқ қазаға ұшырайды: «Бірде 

Вошимгир атпен шапқысы келеді. Астроном: «Бүгін сәтсіз күн, әмір атпен 

серуендемеуі керек». Вошимгир түске дейін күтіп, ... атқа отырады. Орта жолға 

жеткенде, астроном сөзін есіне алып, ... атын кері бұрады. Кенет, қамыс 

арасынан жабайы қабан жүгіріп шығып, аттың қарнын жарады. Вошимгир 

аттан құлап, оның мұрнынан, көзі мен құлағынан қан кетеді... ол 357 ж. қаза 

болады» [100]. Осы оқиға туралы У.Кайқауыс ұлына: «Аң аулауға шыққанда 

атпен босқа шаппағын, ... атпен босқа шабу ессіздер мен баланың ісі. ...» деп 

ескертеді [8,б. 62].  

Мердавидждің немересі Қабус, У.Кайқауыстың атасы, тек кішігірім 

Жүржанның билеушісі болады. Оның өзінде Қабусқа көп жылдар бойына 

қуғында жүруге тура келеді. Тек 17 жылдан кейін Сабуктегіннің көмегімен 

бүкіл Табаристанды жаулап, туған жері Жүржанды астанаға айналдырады.  
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У.Кайқауыстың әкесі Искандер жайлы ешбір жерде айтылмайды. Бұдан 

Искандер еш жерде билеуші болмаған деп қорытынды жасауға болар еді, бірақ 

«Қабуснамадағы» нұсқаулар бұған қайшы келеді. У.Кайқауыстың айтуынша, 

әкесінің сарайы да, қызметшілері де болған. У.Кайқауысты жүзу өнеріне үйрету 

керек болғанда теңізшілерді Абескуннан алдырады. Искандер Табаристанның 

таулы аймағының бірінде отырса, У.Кайқауыс қайда жүзген болар еді? Демек, 

Искандердің өмірін Жүржанда жалғастырғаны анық, ал жүзу жаттығулары 

Горгенде болған. Бірақ сөзсіз, зиярилер әулетінде ең танымал, 40 жылдай 

билеуші болған Қабус ибн Вошимгир (976-1012 жж.).  

Тарихи деректерде У.Кайқауыстың атасы – зиярилік Вошимгир ұлы 

Шамсулмаоли Қабус билеуші бола тұра, өте сауатты адам болған. Өзіне қажетті 

ғылымдардың барлығын меңгерген, классикалық араб тілді «Намалар» авторы, 

әдебиетке жақын, араб, парсы тілдерінде өлеңдер жазған әйгілі тұлға. Оның 

трактаттарын араб тілінде «Шешендікті жетілдіру» атауымен табаристандық 

әдебиетші А.Яздоди жинақтаған.  

Ағартушы-билеушінің келесі ерекшелігі ол өзінің сарайын ірі мәдениет 

орталығына айналдырады. А.Крымский: «Қабус ибн Вошимгир уақытында 

оның Каспий маңындағы сарайы Х-ХІ ғғ. Парсының танымал әдеби 

ошақтарының бірі болған ...» дегендей [63,б. 525], ол сол кездегі әйгілі 

ғалымдар мен ойшылдарды, әдебиетшілерді жинап, оларға қолайлы жағдай 

жасайды. Осы жағдайларды ескеріп, ғалым-энциклопедист әл-Беруни мен ибн 

Сина оған аса мейіріммен қараған. Әл-Беруни Қабусқа «Өткен ұрпақтың 

хронологиясы» еңбегін арнайды, ал екіншісі еріксіз ел аралауында Қабустан 

пана табады. Осы ғылыми-әдеби ошақ дәстүрлері У.Кайқауыстың ағартушылық 

тұлғасының қалыптасуына игі ықпал еткен десе болады. Қабус бұл ұнамды 

жақтарынан бөлек, қиын мінезді адам болған. Оның бұл қасиетін А.Крымский: 

«Қабус ибн Вошимгирдің мінезінде жабайы, тік, қатыгез әрекеттері көп 

болғандығын жоққа шығаруға болмайды. ... бірақ осыларға қоса, бұл адамның 

парасаттылығы мен ой-өрісі де кең болды» деп білдіреді [63,б. 529]. 

У.Кайқауыс «Қабуснамада» атасын қайғылы қазаға душар еткен жөнсіз 

қылықтары туралы ашық жазады. У.Кайқауыстың ағартушы ретіндегі негізгі 

мақсаты – бірінші кезекте өзінің зиярид бабаларының әулетіне қатысты 

шыншыл тарихи деректер және оқиғалар негізінде адамның жүріс-тұрыс, 

мінез-құлқындағы қаскөйлік, ұнамсыз қылықтары мен қасиеттері оны 

жағымсыз нәтижелерге әкеледі деген педагогикалық тұжырымдамасын 

қалыптастырады және өз ұлын әдептілік ережелерінің жаңашыл 

дәстүрлерінің рухында тәрбиелейді.  

Келесі назар аударатын мәселе, У.Кайқауыс шығарманы жазу барысында 

үнемі ұлына оның шыққан тегі жайында айтып отырады. Бірде: «Менің әкем, 

ұлы әмір, Алла разы болсын оған, ешқашан қашқанның соңынан қумаған және 

ешкімге қууға жол бермеген, ...» дегеннен хабардар етсе [8,б. 129], келесі 

тұсында: «... Рейде әйел патшалық құрды, оның есімі Сайида, ... Ол менің 

анамның жиенінің қызы әрі Фахруддавланың әйелі болатын» дейді [8,б. 129]. 

У.Кайқауыстың Сұлтан Махмудтың қызына үйленгендігі де белгілі. Ол 
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еңбегінің әрбір тарауында ұлына оның атасы ұлы әскербасы әрі құдіретті 

Сұлтан Махмуд ибн Сабуктегін екенін ескертіп отырады. Бірақ У.Кайқауыстың 

тектілігі «Қабуснаманың» алғысөзінде анық жүйелі баяндалады.   

Сонымен У.Кайқауыстың айтуынша ол ақсүйектер өкілі. У.Кайқауыс өзі 

падишалар әулетінен болған және сол кездегі барлық қажетті білімді үйреніп, 

әкімшілік қызметтер атқарады. С.Долимов дерегі бойынша да У.Кайқауыс аса 

оқымысты, білімді, сауатты адам болған. «Қабуснаманы» жазбас бұрын Бұхара, 

Самарқанд, Хорезмде болып, танымал ғалымдармен танысады. Педагогикалық 

еңбектерді зерттеп-талдаумен шұғылданады [81,б.  5].       

У.Кайқауыстың бабасы, атасы, әкесі және өзге де туыстары туралы мәселе 

генеологиялық жақтан біршама дұрыс шешімін тапқан, ал туған және өлген 

жылдарын анықтау едәуір қиындық тудырды. Ғылыми-зерттеулер мен 

библиографиялық әдебиеттерде бұл мәселеге қатысты біржақты пікір жоқ. 

А.Крымский [63,б. 525] мен Т.Гольц [61,б. 148] У.Кайқауысты 1020 ж. 

туып, 63 жылдан аса өмір сүріп, өмірінің соңында ұлына арнап «Қабуснаманы» 

жазған десе, профессор Ш.Хусейнзаде У.Кайқауысты 1083 ж. өлген дейді [197], 

Прозаның антологиясын құрастырушылар У.Кайқауысты 1026 ж. туып, 1069 ж. 

өлген дейді. М.Муллоахмедов У.Кайқауысты ХІ ғ. басында туған дейді [75,б. 5-

9]. С.Нафиси кейбір авторлардың У.Кайқауысты 1069 ж. өлген дегендеріне 

қарсы болады [68,б. 22]. Профессор К. Восъе У.Кайқауысты 63 жас жасады деп 

жазады [76,б. 434].  

Сонымен қолда бар әдебиеттерді талдай келе, У.Кайқауыстың туған және 

өлген жылын 1020-1083 жж. санауға болады, өйткені ойшылдың айтуынша 

«Қабуснама» 475 ж. жазылған, ал барлық авторлардың ұйғарымы бойынша ол 

63 жыл өмір сүрген [198].  

У.Кайқауыстың оқыған жылдары мен оның үйретуші-ұстаздары туралы 

және оның осы уақытта меңгерген кәсіптері, өнерлері туралы да мағлұмат 

жоқтың қасы. Бірақ «Қабуснаманы» талдау барысында оның сол кездегі жаңа 

ғылымдар мен өнерлерді жақсы оқып-меңгергендігін аңғарамыз. Ойшылдың 

балаға бастауыш білім беруге қатысты ұстанымдарынан, өзі де ортағасырлық 

шығыстық ағарту жүйесінің осы бір сатысынан сәтті өткен деп қорытынды 

шығаруға болады. Ал У.Кайқауыс оқуының келесі сатысы әскери өнерлерді 

үйренуі туралы біршама нақты деректер табуға болады.  

Әкесі оның әскери өнерді үйренуіне көп көңіл бөледі. «Менің он 

жасымда,-деп жазады У.Кайқауыс,-Баманзар-ходжид есімді оқытушым болды, 

ол атқа міну өнерін жақсы білетін және осы өнердің шебері Рейхан есімді 

абиссиндік қызметші болған еді... Менің әкем, Алла разы болсын оған, атқа 

мінуді, найза лақтыру ..., бұғалық тастау мен жүзу, ... әскери өнердің түрлерін 

үйренсін деп мені осы екі адамға табыстады» [8,б. 77].  

Әскери өнер және ауызша ғылымдар мен кәсіптерден өзге, У.Кайқауыс, 

әкесі әмір Искандер арнайы жалдаған ұстаздардан философия, медицина, 

математика, мал дәрігерлігі мен ежелгі грек мәдениетін терең оқып үйренеді. 

Өйткені «Қабуснаманың» осы кәсіптерге қатысты тарауларында автор бұл 

пәндерді баяндауда аса білімдарлық танытады. Мысалы, «Дәрігерлік емдеу 
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ғылымының тәсілдері» тарауымен танысуда медицина ғылымы туралы, жалпы 

ежелгі грек ғылымын қоса, У.Кайқауыс білімінің тереңдігіне қатысты жаңа 

мағлұматтарға қаныға түсеріміз анық. Ол ибн Синаға еліктеп: «Сен дәрігерлік 

ғылымы екі бөлімнен: теория және практикадан тұратынын білуің керек» дейді 

[8,б. 105]. У.Кайқауыс аталған тарауда диагностиканың ұстанымдары, емдеу 

теориясы, науқастарға қызмет көрсету ережелері, дәрігерлік өнеге т.б. 

мәселелерді баяндайды. Мұндай шексіз айқын ойлар бізді У.Кайқауыстың, 

медицинаны, шығыстық медицинадан бөлек, ежелгі грек медицинасымен 

жақсы таныс, дайындығы жоғары ұстаздан үйренген деген байламға әкеледі. 

У.Кайқауыс медицинаға жақындығын өзінің: «Мен дәрігерлік ғылымды аса 

жақсы көрдім, бұл пайдалы ғылым. ... адамдар өзіне не ұнаса, сол туралы көп 

айтуды қалайды» [8,б. 113] деген ерекше ықыласымен түсіндіреді. Бұл 

айтылғандар, шындығында У.Кайқауысты оқу-тәрбие үдерісінде өте көп 

нәрсеге қол жеткізген деп айтуға мүмкіндік береді [198,б. 255].  

У.Кайқауыстың өміріне байланысты келесі бір маңызды мәселе – ол және 

оның әкесі Зияридтер әулетінің өкілдері ретінде әйгілі бабаларының дәстүрін 

жалғастырып, падиша немесе әмірлер болды ма?  

С.Нафиси У.Кайқауыс та, әкесі Искандер де падиша болмаған дейді [68, б. 

22]. «Қабуснамадан» байқағанымыз У.Кайқауыстың падиша болмағаны анық, 

әкесі Искандерге қатысты мәселе басқаша сипатқа ие.  

Отандық шығыстанушы ғалым И.Жеменейдің деректері бойынша 

У.Кайқауыстың әкесі патша болған, кітапта да солай, өйткені біріншіден, 

У.Кайқауыс «Қабуснамада» өзінің әкесін әмір деп атайды [92,б. 147]. Бұл 

біздіңше, әулеттік лауазымды жай ғана еске алу емес. Екіншіден, Искандер, 

әмірге тән ұлын жан-жақты тәрбиелеуде мұғалімдерді әртүрлі қаладан 

алдырады. Ал У.Кайқауысқа қатысты түпнұсқадан И.Жеменей аудармасын 

ұсынамыз: «Кайқауыс бен Искандер ибн Ғабус бен Вошимгир бен Заяр – Заяр 

әулетінің данышпан әмірлерінің бірі. Ол Хижраның V ғасырында Мәнәучер бен 

Ғабустен кейін әмірлік таққа отырған. Сәлжұқтар Иранды жаулап алғаннан 

кейін оның дербес тәуелсіз билігі болған жоқ. Тек әмір ретінде Тәбәристанның 

бір бөлігіне билік жүргізді. Ол билеген аймақтар Горган және Тәбәристанмен 

шектелді. Оның әйелі Сұлтан Махмұд Ғазнәвидің қызы болғандықтан көп 

уақытын басқа аймақтарға саяхат жасаумен өткізген. Мысалы, 8 жылын Сұлтан 

Маудуд сарайында, бірнеше уақыт Үндістанның Ғазул және Рум аймақтарында, 

кейін Гянжі қаласында Әмір Абулсауар Шаовар бен Фәзл Шәддоади сарайында 

өткізеді. Біраз уақытын қажылық сапарға арнайды. Оның өлген жылын 

Хаджраның 462 жылы деп ибн Исфандияр жазған. Бірақ кей ғалымдардың 

«Қабуснама» кітабының жазылған жылы 475 жыл деп жазғанына қарағанда, 

өлген жылымен сәйкес келмейді. Егер ибн Искандердің жазғанына сенсек, 

«Қабуснама» 457-462 жылдар аралығында аяқталды деген болжам шындыққа 

жанасады. Унсурулмаоли асқан дана, данышпан адам болған» [199]. 

Шындығында кім падиша болса, оған басқа падишаның нөкерлері қатарында 

және Ганжада, Үндістанда соғысудың немесе басқа бір падишаның кеңесшісі 
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болудың, не қажылыққа барудың қажеті жоқ болар еді. Демек У.Кайқауысқа 

қатыстылардың барлығына С.Нафисимен келісуге болады.  

Сонымен У.Кайқауыс ортағасырлық қоғамның ақсүйектік ортасының өкілі 

болған. Әкесі жағынан ол атақты әскерилер қатарына, шешесі жағынан ұлы 

патшазадалар тегіне жатады. У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларын 

талдауда бұл жағдайларды міндетті түрде назарға алған жөн. Себебі көп 

жағдайда кейбір мәселелер осы ақсүйектік көзқараста қаралады.   

У.Кайқауыстың жалғыз еңбегі «Қабуснама» ұлттық дәстүрде жазылған 

тарихи ескерткіштердің бірі, 44 тарау, 56 әңгімеден тұрады. 1082-83 жж. дари-

тәжік тілінде жазылған. Ол автордың ұлы Гиланшаһты тәрбиелеу мақсатында 

жазылған педагогикалық-дидактикалық стильдегі шығарма. Автор өзінің 

еңбекті жазу мақсатын: «... Тірлікте мәңгі өлмейтіндердің бірі – кітап, оны 

құртып жіберетіндей құдіретті күш жоқ... . Әрбір қиын істі жеңіп, соңғы 

ұрпақтарға үлгі болатындай жақсы атақ қалдыру үшін әрекет жасау жөнінде 

бірнеше әңгіме баяндаймын, сен ғибрат алғайсың, ал мен аталық парызымды 

өтейін» деген жолдармен жеткізеді [8,б. 9]. Ал: «Шығарманы  балаларына өсиет 

етіп қалдыру дәстүрі-деп жазды И.Брагинский,-парсы-тәжік әдебиетінде 

Унсурулмаолиге дейін дамыған. Бірақ ол оның аясын кеңейтіп, балаларға 

өсиетті ерекше жанрға айналдырды. Унсурулмаолиден соң бұл жанр Низами, 

Джами, Ахмед Дониш т.б. шығармаларында дамыды» [106,б. 3-10].  

Кітап – өмірбаяндық. Автор көбіне өзінің және ата-бабалары өміріндегі 

оқиғаларды мысалға алады. Оның баяндаулары бір жағынан, У.Кайқаустың 

өмірлік қызметін қалпына келтіруге көмектессе, екіншіден, осы процесс 

барысында алынған мәліметтер оның педагогикалық идеяларын зерттеуде 

қосымша материал қызметін атқаратын болады. «Қабуснама» педагогикалық-

дидактикалық шығарма ретінде тек Шығыста емес, Батысқа да танымал.  

«Қабуснама» Иран мен Үндістанда 8 рет басылды. Бұл басылымдар 

ішіндегі ең таңдаулысы Риза-Кули-хан-Хидаяттікі. Бұл басылым Тегеранда 

1307-8/1890-91 жж. қайта басылады. Үшінші басылым 1314/1897 жж. 

Бомбейден шықты, төртіншісі – Риза-Кули-хан редакциясын үшінші рет 

қайталап, 1319/1902 жж. Тегеранда шықты. Бесінші басылым 1326/1907-8 жж. 

тағы Бомбейде шықты. Мұның негізінде де Риза-Кули-хан редакциясы жатты. 

Бірақ баспалар өзіне мәтінге бірқатар өзгерістер ендіруге ерік беріп, оны 

әртүрлі аңыз, өлеңдердің үзінділерімен толықтырады. 1331/1912-13 жж. 

Бомбейде кітап бөлігі шығарылады. 1341/1923 жж. Риза-Кули-хан басылымы 

Исфаханда қайталанып, бұл жолы Фетхулла ибн Амулла Вали Урдуни 

Бахтиари редакциялығымен типографиялық әдісте басылады [198,б. 256] 

У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларының тұнық бастаулары деп: а) 

ирантілді халықтардың исламға дейінгі мәдениеті; ә) халықтық педагогика; б) 

Саман дәуірі өркениеті мен араб-парсытілді теориялық ойдың практикалық 

педагогикасының озық дәстүрлері (әр-Рази, әл-Фараби, ибн Мискавейх, ибн 

Сина шығармашылығы); в) ойлау мен өмір бейнесі аясында білдірілген 

исламдық-теологиялық педагогиканы көрсетуге болады [196,б. 225].   
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Осылардың ең негізгісі – исламға дейінгі мәдениет болып табылады. 

Әрине У.Кайқауыстың педагогикалық ілімінің теориялық негіздерінің бірі – 

исламға дейінгі мәдениет, яғни зороастризмнің тағылымдық-өнегелік ілімі деп 

негіздеу түсініксіз көрінуі мүмкін. Дегенмен зороастризмнің өнегелік идеясы 

У.Кайқауыс дүниетанымына ғана емес, бүкіл түркітілдес ойшылдар мен Батыс 

ғалым-ойшылдарының да көпшілігіне ықпал еткенін ескерген жөн. Мысалы, 

«Табиғаттың алғашқы негіздері мен элементтерін құдайға айналдыру және 

оларды құдайлармен тең дәрежеде құрметтеу грек философиясына әсіресе, Кіші 

Азиядағы Милет мектебінің натурфилософтары (Гераклит, Фалес, Анаксимен, 

т.б.) еңбектеріне «Авестаны» үйрену арқылы кірді. Соның арқасында ежелгі 

грек философиясы әлемдік атаққа ие болды» [58,б. 255].  

Расында зороастризмде, мойындаудың онтологиялық ұстанымы негізінде 

«әлемдегі екі бастау: әлемнің өзегі мен мазмұнын құрайтын жақсылық пен 

жамандық күресі» беріледі және тағылымдық ұстанымдардың негізін 

қалаушылардың көзқарасы бойынша, экологиялық және отбасылық бағыттағы 

тәрбие мәселелері қарастырылады. Кіші «Авестада» Заратуштра нағыз ізгі адам 

үлгісі ретінде танылады. Заратуштра ілімі өзінің мәні жағынан дуалистік 

сипатқа ие. Жақсылық пен жарықтың әрі өмірдің әділ құдайы Ахура Мазда мен 

жамандық пен қараңғы түнектің әрі өлімнің әзәзілі Ангра Майню бір-біріне 

қарсы тұрады. Олар әлемді өзара бөліп, бір-бірімен ақырзаманға дейін күреседі. 

Зороастризм ілімінше, өнегелік парыз Ахура және оның аспан әскерилері, 

жақсылықты, әділдікті, пайдалы еңбек пен барлық игілікті қорғауды, зұлымдық 

пен жамандыққа қарсы күресуді, адамды өтіріктен қашуға... және еңбектенуді 

міндеттейді [58,б. 268]. Сөзсіз, зороастризм ілімінің іргетасы «адамның 

парасатты әрекеті шыншылдық, адалдық, әділдіктің логикалық тізбегі ретінде» 

қаланған. Зороастризм ілімінің негізінде бастан-аяқ жақсылық пен жамандық 

идеясы жатыр. Дегенмен «Қабуснаманың» бірде-бір тарауы бұл өнегелік 

категориялармен аталмаса да, педагогикаға тән мәселелер аталған категориялар 

аясында шешілген. «Қабуснамада» «жақсылық пен жамандықты айыра білу» 

мен жақсылық істер У.Кайқауыстың адамгершілік идеалы ретінде аса назарда 

болады. У.Кайқауыс іліміне зороастризмнің ықпалы оның «Авестаның» 

пехлевей тіліндегі мәтінімен таныстығы дәлел. «Және оқыдым мен,-деп жазады 

У.Кайқауыс,-пехлевей жазуымен жазылған парсы кітабында Зардуштрадан: тірі 

жандардың неше түрі бар? деп сұрайды» [8,б. 79].  

Демек, У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларының бірінші бастауы – 

зороастра ілімі. Екіншіден, У.Кайқауыс «Қабуснамада» өз ойларын өзінің 

өмірлік тәжірибелерінен туындаған даналық тұжырымдар мен тәрбиелік 

мәндегі қосалқы әңгімелермен, мақал-мәтелдермен, өзіне дейінгі және өзімен 

тұстас ғалымдар мен ежелгі грек философтарының даналық сөздерімен 

толықтырып отырады. Бұл У.Кайқауыс идеяларының тұнық бастауларының 

бірі – халықтық педагогика болғандығын дәлелдейді. Халықтық дегенді белгілі 

бір халықтың тарихи дамуымен, салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарымен, тұрмыс-

тіршілігімен байланыста қалыптасқан өзіндік ерекшелігі деп түсінеміз. 

Халықтық тәрбие ерекше шығармашылық күштің, баға жетпес тағылымдық 
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құндылықтардың өшпес қайнар көзі. Қ.Жарықбаев: «Халық педагогикасы – 

халықтың тәрбиелеу және оқыту туралы білімдерінің қосындысы» [45,б. 340] 

дейді. Демек білім берудің басты міндеті білімді халықтық тәрбиені негізге ала 

отырып меңгерту. Осылайша «Қабуснама» мазмұны өзіндік өнегелік үштаған – 

ізгі ой, ізгі сөз және ізгі істерден қаланып, У.Кайқауыстың өз заманының озық 

ойлы ойшылы ғана емес, тамаша педагог-ғалымы болғандығын айғақтайды. 

Саманилер дәуіріндегі практикалық педагогика өкілдері идеяларының 

У.Кайқауыс дүниетанымы мен педагогикалық ілімінің қалыптасуына ықпал 

еткендігі еш талас тудыра қоймайтын факт. Солардың бірі – Әбубакр әр-Рази. 

Әр-Разидің (865-925 жж.) бай ғылыми-философиялық мұрасында оның 

педагогикалық идеялары да белгілі бір деңгейде орын алады. Әр-Разидің 

«Рухани медицинасы» мен «Қабуснаманың» кей тараулары аты мен мазмұны 

жағынан бір-біріне жақын [200]. «... ертедегі ақындар олардың алдыңғыларына 

тәуелді болғаны сонша, кейде бәрі бірін-бірі көшіргендей көрінетіні үстірт 

бақылаудан байқалады» деп Г.Грюнебаум [201] айтқандай, мұндай формальді 

әрі мазмұндық жақындық У.Кайқауыстың тағлымдық идеалы әр-Разиге көзсіз 

сенгендігін, «Қабуснамада» оның идеяларын ізбе-із қайталағанын білдірмейді. 

«Қабуснамадан» байқағанымыз, У.Кайқауыс әр-Рази еңбектерін терең, әрі 

жіті оқып-үйренген. Мысалы, отбасы тәрбиесімен байланысты махаббат 

мәселесі туралы ойларында ол: «... Мұхаммад-и-Закарийя «Кеселдер жүйесі» 

еңбегінде ғашықтық дерті және одан айығу еміне қатысты айтады» [8,б. 54] деп 

Закарийя көзқарасынан үзінді-мысал келтіреді.  

Бірақ онтологиялық жақтан У.Кайқауыс пен әр-Разидің дүниетанымдық 

ұстанымдары түйіспейді. Өйткені соңғысы ортағасырлық діни-философиялық 

ағым асхоби хаюло өкілдерінің бірі әрі ислам креационизміне қарсы бес 

негіздің (материя, уақыт, орын, жан, жаратушы) мәңгілігін мойындады [201, с. 

129]. У.Кайқауыстың діни-ағартушылық ойларының негізі ислам теологиясы 

болды. Сондықтан У.Кайқауыс тек жаратушы жалғыз, мәңгілік. Ол материалды 

әлемді қалауымен жоқтан бар етеді деп пайымдайды.  

Шығыстық перипатетизмнің өкілі Әбунасыр әл-Фарабидің (870-950 жж.) 

тәрбие ілімінің У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларының қалыптасуына 

ықпал еткендігі хаһ. Әл-Фараби Аристотель шығармаларына түсініктемелер 

жазып, шығыстық философиялық-педагогикалық ойды еж. грек ғылымымен 

таныстырды. Аристотельдің түпнұсқалық ілімін қалпына келтіруі және 

ортағасырлық схоластикамен күресі әл-Фарабидің әлемдік ғылымға сіңірген ең 

маңызды еңбектерінің бірі. Әл-Фараби ілімінде, әлеументтану, саясат, 

педагогика – үш ғылымның бір-бірімен тығыз байланысы сонша, кейде оларды 

айыру өте қиынға соғары анық, олар бүтіндей өзіндік бірлік – қоғам және жеке 

тұлға тәрбиесі туралы ғылымды құрайды. Әл-Фараби ғылымдарды 

аристотельше жіктеуді қолдады. Педагогиканы, адамның әртүрлі әрекеттері 

мен қалаулары сипатын зерттейтін ғылымдар қатарына жатқызады және іс-

әрекеттің не үшін істелу мақсатын анықтайды. Фарабише, педагогика адам 

мінез-құлқының негізгі нормалары мен ережелерін зерттейді. Ол тек бүкіл 

Әлемді емес, адамды да құдай жаратты  дегенді мойындайды. Бірақ ол адамды 
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әлсіз мақұлық, өмір сүруге қабілетсіз деп санамайды. Фарабише, адам өзіне 

қажеттінің барлығын құдайдың күшімен жасай алатын, өзіндік ақылы бар, 

жаратылыстың ең жоғарғы жетістігі әрі «адам хайуаннан ерекше қасиеттермен 

ерекшеленеді, себебі адамда дене мүшелерінің әрекетімен күш алатын, жан бар, 

бұдан бөлек, адамда дене мүшелерінің қатысынсыз әрекет ететін күш бар: бұл 

күш ақыл ...» [202].  

Нақ осындай идея У.Кайқауыста кездеседі. Бұл жай ғана механикалық 

түйісу емес, идеялық байланыс белгісі деп түсінеміз. Дегенмен Фараби 

мұраларында бұл тезис ғылыми-логикалық түрде мазмұндалса, «Қабуснамада» 

насихат сипатында берілген. «Бізді жаратушы-деп жазады У.Кайқауыс,-ол разы 

болсын, өзінің барлық жаратылыстары ішінде адамды барлығынан артық 

жаратты, және адам барлық хайуандар алдында денесіндегі он сезім түрінде 

артықшылыққа ие: бес ішкі және бес сыртқы... Осы себептен адам – басқа 

хайуандар үстінен қарайтын патшасы әрі ұлығы» [8,б. 20].  

У.Кайқауыс пен әл-Фарабидің педагогикалық ілімдерін салыстыруда, 

олардың идеялық қатынасында көп ортақтық айқындалды. Фарабише, адамға 

өзінің қоғамдық қызметін орындау үшін, ең алдымен өзге адамдармен қатынас 

қажет, екіншіден, ол кәсіптік дағдыларды игеруі керек. Адам қоғамнан тыс 

және қоғамдық еңбексіз өмір сүре алмайды. Адамның әрбір талпынысы, ой- 

арманы, қажеттіліктері, мүдделері тек қоғамда қанағаттандырылуы мүмкін. Бұл 

Аристотельден шыққан ой, бірақ бұл Шығыс жағдайында алдыңғылардың бірі 

болды. Әл-Фараби өнер мен кәсіптің адамға қажеттілігін айта келе, қоғамды 

пайдалы еңбек қызметінсіз елестете алмайды. Қоғамдық пайдалы еңбек – 

қоғамдық дамудың маңызды шарты.  

У.Кайқауыс тұжырымы бойынша да баланы дұрыс дамытудың ең маңызды 

шарты еңбек. Еңбек – материалды құндылықтарды құрудың басты факторы. 
У.Кайқауысша: «Дүниенің рақаты – еңбек ете білуде ...» [8,б. 67].  

Әл-Фарабидің педагогикалық ілімінің У.Кайқауыс дүниетанымы мен 

тағылымдық идеяларына ықпалы: бақыт пен оған қол жеткізу жолдары, рухани 

кемелдену құралдары, әлеуметтік әділдік ерекшеліктері, тәрбие үдерісіндегі 

зайырлы және конфессионалды факторлардың байланысы және қоғамдағы 

басқару әдістері мәселелері туралы пікірлерінен айқын байқалады. Мәселен, 

біздіңше тәрбиенің нәтижелілігін қамтамасыз ету үшін алға мақсат қоя білу 

керек, сол сияқты бақытқа қол жеткізу де мақсат болып табылмақ. 

Фарабише де: «Бақыт – әрбір адам ұмтылатын мақсат, өйткені ол белгісіз 

бір жетілу болып табылады» [203]. Фарабише бақытқа жетудің маңызды шарты 

– ғылымды үйрену. Адам кемелденуге білімді игеру мен ғылымды үйрену 

арқылы қол жеткізеді. Білім адамды қолдап, қорғайды, мейірімді әрі ақылды 

етеді, білімсіз адам өмір сүрудегі мақсатына жете алмайды. Әл-Фараби 

идеялары ағартушы әрі ойшыл-педагог ретінде танылған У.Кайқауысқа да оң 

ықпалын тигізеді. Расында, У.Кайқауыс жоғары білімді, ғалым адам болды, 

сондықтан Фарабиге еліктеп: «адамға жақсы қоғамдық ахуалды жаулап алу 

үшін, білім мен шешендік керек» [8,б. 34] деп санайды.  
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Фарабише бақытқа қол жеткізудің келесі бір қажетті шарты – кемелділік 

дәрежесіне ие болу екен: «Біз жақсы мінез-құлық пен ақыл парасатқа ие болған 

кезде солардың арқасында міндетті түрде бақытқа жетеміз... Бұл екеуі бар кезде 

біз өзіміз және іс-әрекеттеріміз үстем де кемел болады, осылардың арқасында 

біз шын мәнінде қастерлі, қайырымды, инабатты боламыз» [203,б. 173]. 

Байқасақ әл-Фарабидің әлеуметтік-педагогикалық идеялары қоғамдық-

педагогикалық көзқарастар жүйесінде жаңа бағытқа жол ашты. Сөзсіз, 

Саманилер дәуірі өркениетінің жарқын тұлғаларының бірі, озық идеялары 

арқылы У.Кайқауыстың жалпы дүниетанымы мен педагогикалық ілімінің 

қалыптасуына ерекше ықпал еткен, «сол кездегі ұлы ағартушы – бүкіл Шығыс 

пен грек даналығын бойына сіңірген энциклопедист, философ әрі дәрігер» – 

Әбу Әли ибн Сина (980-1037 жж.) [204].  

У.Кайқауыс ибн Сина ілімі мен әл-Берунидің ғылымилығын бағалаған 

ортада өсті. Өйткені кейбір деректер бойынша, ибн Сина Сұлтан Махмұдтың 

қудалауына ұшырап, Қабустың (976-1012 жж.) атасынан пана іздейді. Өйткені 

«Қабус ибн Вошимгир уақытында оның Каспий маңы сарайы Х-ХІ ғғ. 

Парсының ең маңызды әдебиет ошақтары мен әмірліктерінің бірі болды, ...» 

[63,б. 525]. Шамсулмаоли Қабус ибн Вошимгир сарайы маңында ибн Синаның 

келесі замандасы, энциклопедист Әбурайхан Беруни (973-1088 жж.) де өмір 

сүріп, еңбек еткенін әрі Қабусқа, құрмет белгісі ретінде «Өткен ұрпақтың 

естелігі» еңбегін арнағанын атаған жөн. Ойшыл-моролист, ірі өнегелік 

трактаттардың авторы ибн Мискавейх (1030 ж. өлген) те Шамсулмаолидің 

замандасы болды [97,б. 328]. Дегенмен ибн Сина мен У.Кайқауыс белгілі бір 

деңгейде замандас болса да, олардың бір-бірімен жолыққаны туралы дерек 

кездестірмедік. Бірақ А.Абдуллоевтің айтуынша, У.Кайқауыс медицинаны 

Гурганда ибн Сина ілімінің ықпалымен үйренген [77,б. 490]. Ибн Сина мен 

У.Кайқауыс ілімдерінің жақындығы олардың еңбектері «Тадбири манзил» және 

«Қабуснаманы» салыстыруда да анық байқалады.  

Ибн Сина пікірінше, педагогика, бұл – адамның өзін-өзі жетілдіруінің 

жемісі, оның өзін-өзі бақылауының нәтижесі және оның мінез-құлқының 

бағасы туралы ғылым. Демек ибн Сина педагогиканы, адамдардың мінез-құлық 

нормалары мен ережелерін зерттейтін ғылым деп санайды [205].  

Ибн Сина педагогикасы өзінің саяси және қоғамдық-философиялық 

ілімдерімен тығыз байланысты. Оның саяси, қоғамдық-философиялық 

көзқарастарын ескермей педагогикалық идеяларын анықтап, бағалау қиын. Ибн 

Синаның педагогикалық ілімі идеалистік сипатқа ие. Ол психологиямен де 

тығыз байланысты. Ибн Сина ілімінде: жақсылық пен жамандық, зейнет пен 

бейнет, ләззат, рахат, бақыт сияқты педагогикаға да қатысты категорияларға 

үлкен назар аударылады. Мысалы, ибн Сина іліміндегі жақсылық категориясы 

екі мағынаға ие. Біріншісі бұл, шындығында бар нәрсе және өзінің мәніне қарай 

жақсылық болып табылатын құбылыс, ол объективтік құндылық ретінде өмір 

сүреді. «Жақсылық» сөзін бұлай түсіндіру оған жалпыфилософиялық сипат 

береді және ол тұлғаның адамгершілік сапаларымен тікелей байланысты емес; 

екіншіден, бағалаушылық мәндегі, педагогикалық категория ретінде танылады, 
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яғни ол тұлғаның адамгершілік қасиетіне тәуелді. «Жақсылық» педагогикалық 

әрі психологиялық категория ретінде де екі аспектіде анықталады. Біріншіден, 

ол жақсылықты жасаушы адамға қатысты, екіншіден, жақсылықты қабылдаушы 

адамға қатысты. Ибн Сина әрбір адам жақсылықты әртүрлі сипатта жасайды 

деп санайды: жай жақсылық жасау, еріксіз жақсылық жасау. Ол жақсылықтың 

жай, күштеусіз, белгілі бір мақсатқа негізделмей жасалуын нағыз кемелденген 

жақсылық деп санайды. «Адамның өмірде лайықты болуы өте сирек құбылыс, 

ал кімде-кім лайықты болса, ешкім кемелділікке жете алмайды, өйткені оның 

ақылы денеден бөлініп кетпейінше және әрекеттің өзгермелі жағдайынан 

тәуелсіз болмайынша, ешқашан әрекет барысында кемелділікке жете алмайды» 

дей келе [96,б. 162], ол шынайы әлемде қол жетпейтін жақсылықты меңзейді.      

Ойшыл зейнет, бейнет категорияларына да аранайы тоқталады. Ол зейнет 

пен бейнет қабылдаудан туындайды деп санайды. Қабылдау сезім және қиял 

мен ақыл сияқты іштен туындайды. Ал бақыт категориясын: «Бақыт – бұл 

олардың әсемдік пен ұлылық жолындағы үнемі бір нәрселерді қажет етпейтін 

жоғары кемелділік» [99,б. 164] деп тұжырымдайды. Ол адамның зейнеттілік 

шегіне дейін ұлғаятын жағдайы. Адамды жоғары кемелділік ретінде дәріптей 

отыра, ибн Сина, адам дәл осы өмірде бақытты болып, өзінің соңғы мақсатына 

жетуі керек дегенді айтады. Ибн Сина ілімінің У.Кайқауыстың педагогикалық 

идеяларына ықпалы ата-ананы құрметтеу, баланы тәрбиешінің көмегімен 

тәрбиелеу, баланы кәсіпке оның икемін ескеріп үйрету, үй шаруасы туралы 

ұстанымдары, алғашқы оқыту бағдарламасы, отбасын құрудың мақсаты мен 

міндеті, отбасындағы ер азамат рөлі т.б. мәселелерді де қарауда сезіледі. Ибн 

Сина мен Кайқауысша отбасын құру мақсатының негізі – ұрпақ жалғастыру 

болса, екеуінің де алғашқы оқыту жұмыстары ауызша ғылымдар мен Құранды 

және шариаттың негіздерін үйретуден басталуы керек деген пікірлері түйіседі. 

Ибн Сина: «... бала алты жасқа толған соң, оны тәрбиеші мен мұғалімнің 

қолына тапсырған жөн» [96,б. 166] десе, У.Кайқауыс: «... перзентіңді ақылды, 

мейірімді тәрбиешіге тапсыр» [8,б. 77] дейді. Демек екі ойшыл да бала тәрбиесі 

тәрбиешінің басқаруымен жүзеге асуы керек дейді. Бұл айтылғандар расында, 

ибн Сина, көптеген ғасырлар ағымында Шығыс пен Батыстың ақылы мен 

ғылыми-ойларына ықпал еткен және ықпал ете беретін өзінің көпсалалы 

талантымен бүкіл әлемдік мәдениетті елестетеді әрі оны адамзат ойының даму 

тарихында алдыңғы орындардың бірін иеленеді деп айтуға негіз бола алады.  

«... тәрбиенің діни-мәдени аспектілері басты рөлде болуы проваславтық-

мұсылмандық ортаға да тән» дегендей [206], У.Кайқауыстың педагогикалық 

ілімінің негіздерінің бірі, сөзсіз, ислам діні мен оның нормативтік құқықтық 

бастаулары. Себебі У.Кайқауыс еңбек еткен дәуірде қоғамда үстемдік құрған 

идеология ислам еді. Автор «Қабуснаманың» алғашқы тарауларын ислам 

қағидалары мен олардың орындалу тәртібіне арнап, Алланың бірлігі мен 

құдіретін қабылдап, қолдайтындығын оған деген мадақ ету арқылы білдіреді.  

Мадақ сол кездегі діни-ағартушылық мақсат пен діни насихат жүргізуде, 

елдің бірлігі мен ынтымағын сақтауда таптырмас құрал ретінде танылды. Сол 

кездегі барлық танымал ғалымдар мен ойшылдар, данышпандар өз еңбектерін 
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Аллаға, Мұхаммед (с.ғ.с.) мен оның сақабаларын мадақтауға арнады. Мұндай 

ұстаным исі мұслман жұртының, қала берді, бүкіл әлем жұртының бірлікте, 

ынтымақта өмір сүруіне үлкен ықпал еткендігі белгілі болып отыр. 

И.Жеменей «мадақты» сонау Мысыр еліндегі перғауындар заманынан 

келе жатқан өзіндік тәрбиелік мәні бар әдеби тақырыптардың бірі ретінде және 

ол адам баласының бүкіл болмысымен психологиялық ерекшеліктеріне қарай 

біте қайнасып жатқанына тоқталып, мақтау сарынындағы мұндай өлеңдер 

бертін келе, Орта Азияда ислам дінінің кеңінен таралуына орай, араб, сол 

арқылы түркі, парсы әдебиеттеріне еніп, сіңіп кеткенін айтады [92,б. 140].  

Ортағасырлық Ж.Баласағұнидың «Құтты білігі» [9,б. 14] және М.Х.Дулати 

еңбектері «Тарихи Рашиди» мен «Жаһаннамеде» де исламның өркендеуінің 

басты шарты Аллаға иман екенін түсіне білгендіктен, бүкіл түркі халқы бойына 

Алланың иманын, Пайғамбардың (с.ғ.с.) махаббатын, оның сахабаларының игі 

іс-әрекеттері мен қадір-қасиеттерін сіңіру мақсатында мадақты пайдаланады. 

Алланың шексіз құдіретіне илануды, Пайғамбар (с.ғ.с.) мен сахабалардың 

ұлықтығын дәріптей келе, олардың да Алла жаратқан пенделер әрі фәни 

дүниенің қонақтары екендігі ескертіледі [207].  

Сондағы мақсат – олардың өмірін кейінгі ұрпаққа үлгі ете отыра, әлемдегі 

тіршілік атаулының уақытша сынақ екенін еске салу. Бұдан мадақтың 

танымдық қырынан бөлек тәрбиелік, өнегелік, тәжірибелік мәндерін танимыз. 

Біздіңше, У.Кайқауыс дүниетанымы мен педагогикалық идеяларына, оның 

исламдық дін ілімінен Алланың бірлігі мен құдіретін, оның шынайы әлемді 

жоқтан бар еткендігі идеяларын қабылдап, Мұхамммедті (с.ғ.с.) елші ретінде 

және оның төрт сақабаларын мойындап, діни ғылымдарды қолдайтындығы 

исламдық теологиялық педагогиканың ықпалын білдіреді.  

«Ғылымның абзалы – сенім туралы ғылым, өйткені оның негізі үнемі 

Құдайдың бірлігін мойындау, өндірістік пәндер – шариаттың бұйрығы немесе 

«елші «Мұхаммед айтқан, оны алла жарылқап, оған рақымшылық жіберсін: 

ғылымның екі түрі бар: діндер туралы және тәндер туралы ғылым» [8,б. 78] дей 

келе, У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларының бастауларын жинақтап, 

төмендегі 3-сурет түрінде беруге болады [196,б. 229]. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Сурет 3 – У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларының бастаулары 
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Ирантілді халықтардың исламға дейінгі мәдениеті 

Халықтық педагогика 

Саманилер дәуірінің өркениеті: араб-парсы тілді ойдың 

практикалық педагогика философиясының озық дәстүрлері 

(Ә. Рази, әл-Фараби, ибн Мискавеих, ибн Сина) 

 
Ойлау мен өмір бейнесі шеңберінде білдірілген исламдық-

теологиялық педагогика 
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Сонымен У.Кайқауыстың педагогикалық ілімінің бастауларын талдау 

нәтижесі оның әртүрлі идеялық факторлар ықпалында болғанын анықтайды. 

У.Кайқауыстың педагогикалық ілімінің туындауына әртүрлі ағым ойшылдары 

мен философтарының тұжырымдары ықпал еткені жайлы айту сенгісіз болар. 

У.Кайқауыс идеялары бойына адамзаттық өркениеттің озық тенденцияларын 

сіңіріп, түркі халықтарының философиялық, педагогикалық және әдеби ойлары 

ықпалында қалыптасқаны талас тудырмайды. Оның еңбегінің ерекшелігі –

педагогика мен дидактика мәселелерін беру мақсатын ұстанғандығында дей 

келе, жұмысымыздың келесі бөлімшесінде «Қабуснамадағы» тәрбие мазмұнын, 

яғни У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларын халық педагогикасымен 

сабақтастық тұрғысынан ұсынамыз. 

 

2.2 У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары және олардың халық 

педагогикасымен сабақтастығы 

У.Кайқауыс идеяларын педагогикалық тұрғыдан талдамас бұрын, алдымен 

оның тәрбиелік ілімінің негізін қалаған аспектілерін сипаттап өткен жөн. 

Өйткені педагогикалық зерттеудің жалпы тұжырымдамасына қарай, нақ сол не 

өзге ойшылдың көзқарасының маңызды ұстанымдарының негізінде оның 

педагогикалық ілімінің логикалық іргетасы қалыптасады.  

Ол дәуірде исламның теологиялық өнегесі үстемдік етті. Мұсылмандық 

Шығыстың өнегелік дәстүрлері Құран мен Хадистің және олардың әртүрлі 

түсіндірмелерінің негізінде қарқынды дамыды. Мұсылмандық теологиялық 

өнеге миллиондаған адамдардың отбасындағы, тұрмыс пен қоғамдағы мінез-

құлқын реттеуде және олардың адамгершілік мәдениеті мен ар-ұятын 

қалыптастыруда маңызды рөлге ие болды.  

Дін, соның ішінде ислам да өнегенің өзіндік категорияларын шығармайды. 

Халықтық тәжірибе қорынан «ауысқан» ежелден қалыптасқан ұғымдарға 

(жақсылық, жамандық, міндет, ар, игілік, бақыт т.б.) өзінің салыстыруын 

береді. Діни-мұсылмандық өнеге У.Кайқауыстың педагогикалық ілімінің 

туындау жолы болды. У.Кайқауыс «Қабуснамада» ізгілікті адамның өнегелік 

бейнесін анық қалыптастыра білді. Ол ізгілік тек діни ережелерді сақтаудан 

тұрмайды, әрбір адам жақсылықты өзіне ғана емес, жақындарына, сондай-ақ 

бүкіл адамзат баласына тілегенде ғана толық болады деп санайды. Демек 

У.Кайқауыс мұсылман ретінде мұсылмандық өнегенің нормаларын сақтап, 

құрметтеді және ислам теологиясымен жақсы таныс болды, ал оның 

педагогикалық тұжырымдамасы мұсылмандық өнегенің талаптары негізінде 

қаланды деген сөз. Дегенмен бұл У.Кайқауыстың өз ойларын білдірудегі 

өзімшілдігін немесе мұсылмандық өнеге шеңберінен шыға алмағандығын 

білдірмейді. «Қабуснамадағы» педагогикалық идеялар У.Кайқауыстың өмірлік 

даналығының жемісі ретінде танылатын адамгершілік мәселелеріне өзіндік 

жеке қатынасының нәтижесі және бұрыннан бар тағылымдық категориялар мен 

әртүрлі әлеуметтік қабаттарда қалыптасып қойған өнегелік өмір салты туралы 

көзқарастардың бейнесі әрі олардың шығармашылық қайта өңделуі деп қараған 

жөн. Мұның барлығы жеке адамның тәжірибесі арқылы көрінеді. 
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«Қабуснамада» ойшыл-педогог тәрбиелі, жоғары адамгершілікті жеке 

тұлғаның шынайы бейнесін, кез-келген адам еліктейтіндей өнегелік идеалдың 

деңгейіне көтере отырып суреттейді. Егер кез-келген педагогикалық доктрина, 

болашаққа, адамгершіліктік кемелділікке ұмтылмаса өзінің теориялық және 

практикалық маңызын жояды. Демек У.Кайқауыстың педагогикалық ілімінің 

құндылығы да осында жатыр. Кайқауысша, адамгершіліктің кемеліне жеткен 

адам және оның әртүрлі өмірлік жағдайлардағы мінез-құлқы қандай болуы 

керек – міне, «Қабуснама» негізіне қойылған маңызды мәселелер осылар 

болды. У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларының негізіндегі түпкі мақсат 

әрбір жеке тұлғаның өзіндік өмірлік ұстанымын қалыптастыру.  

Оның еңбегіндегі маңызды ерекшеліктері ішінен У.Кайқауыстың жаңашыл 

дәстүрлерге жақындығын, адамның ақыл-ойын, білімі мен өнерін айрықша 

құрметтеуін, теория мен практиканы, сол дәуірдің алдыңғы қатарлы ғылымы 

мен мәдениетінің жетістіктеріне сүйене отырып, байланыстыру талпынысын, 

әсіресе өмірдің әртүрлі жағдайларында туындайтын барлық әлеуметтік 

мәселелерді шешу мүмкіндігін жаңаша қарастыруын айтқан жөн. Мәселен, 

парасатты әрі ақылды адам жомарт, ізгілікті, адамгершілігі жоғары, мейірімді 

болуы керек деген ой У.Кайқауыстың ғана педагогикалық ілімінің негізі болған 

жоқ. Шығыстың көптеген озық ойлы ойшылдары көтерді. Оның 

тұжырымдауында жомарттық пен адамгершілік қасиеттерге ақылсыз әрі 

парасаттылықсыз қол жеткізу мүмкін емес. Сондықтан педагогиканың негізгі 

мәселелерін қарастыру үдерісіндегі У.Кайқауыстың өнегелік идеалын өзінше 

білдіре отыра, Аристотель қалыптастырған және шығыстық философияға 

ортағасыр перипатетиктері ықпалымен ауысқан алтын орта идеясының жіпке 

тізгендей өтуі де кездейсоқтық емес. Шығыстық ортағасыр педагогикасы үшін 

бұл идея жаңалық та емес. Дегенмен мәселенің мәні, автордың бұл идеяны 

қолдануы, бір жағынан педагогикалық дәстүрлерді мойындап, келешек ұрпақ 

тәрбиесінде қолдануға болатынын, және бір қыры, оның одан әрі өзгеше 

деңгейде дамуын дәлелдейді. Сондықтан У.Кайқауыс ұлына мынадай талап 

қояды: «істе шектен шықпа және есепсіздікті кесір деп сана. Кез-келген істе 

ортасында жүр, өйткені біздің шариғаттың мырзасы: «Істің жақсысы, олардың 

ортасы» деп айтқан» [8,б. 78]. Біз осылай, У.Кайқауыстың педагогикалық 

идеяларының қалыптасуына жалпы сипаттама бере келе, «Қабуснамадағы» 

тәрбие мазмұнын халықтық педагогикамен сабақтастықта қарастырамыз. 
Халық даналығындағы «Өткеніне ие, болашағына да қожа» дегендей, 

«бүгіннің ертеңмен арасындағы байланыс кешегіні» меңгеру арқылы жүзеге 

асқан жағдайда ғана өзін-өзі жүзеге асыру генетикалық тұрғыдан мақсат пен 

тұлғалық тәжірибенің бірлігі болады. Қоғамның іргесін нығайту мақсатында ең 

алдымен адамгершілік, ізгілік, имандылық тәрбиесіне аса мән беру кажеттілігі 

де күн озған сайын артуда. Бұл игі істе халықтық тәрбие тәжірибесінен нәр 

алатын өткеннің тағылымдық мұраларын уақыт талабына сай пайдалана білу 

маңызды. Өйткені халықтық педагогика ертеден қалыптасқан ұлттық тәрбиенің 

асыл қазынасы әрі рухани өмірлік тәжірибе. Бүгінде осы ұлт тәжірибесінің 

ұрпақ тәрбиесінің негізіне алынуы өркениетті елдің мүддесі, заман талабы. 
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«Қабуснама» шығыстық-ортағасырлық мәдени-ағартушылық бағыттағы 

туындылар қатарынан болғандықтан, ондағы педагогикалық идеялардың 

халықтық педагогикамен сабақтастығына назар аудармау мүмкін болмады. 

У.Кайқауыс идеяларының сол дәуірдің тәрбиелік ой-пікірлерімен және халық 

даналығымен сабақтастығын, айтылған ойға дәлел ретінде танып, шынайы 

тарихи құбылыс деп түсінген жөн. Автор «Көргеніңді елестетуге үйренсең, 

ойыңдағыны жүзеге асыруға көшу де оңай болмақ» дегендей, қанатты сөздерді, 

мақал-мәтелдерді еңбегінің мазмұнына қарай шебер қолдана отырып, 

педагогикалық ойларын тамыры тереңнен тартатын философиялық оралымдар 

түрінде баяндайды. Зерттеу нәтижесі У.Кайқауыстың идеяларының халықтық 

педагогикамен сабақтастығын ғана анықтап қоймай, халықтық туындылар 

У.Кайқауыс ілімінің қайнар көздерінің бірі болғандығын дәлелдейді. Ал білім 

берудің басты міндеті білімді халықтық тәрбие негізінде меңгерту. 

У.Кайқауыс тәрбиенің тұтас философиялық ойлардан тізілген кең көлемді 

мазмұнын ұсынды. Тәрбиенің қоғамдық құрылыммен байланысын ашты. 

Педагогикалық іс-әрекет У.Кайқауыс өмірі мен ой-толғаныстарының ажырамас 

бөлігіне айналды. У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары оның адам-әлем 

және олардың байланысы туралы философиялық көзқарастарынан туындады. 

Оның бәрі «Қабуснамадан» көрініс тапты. У.Кайқауыс тәрбиені адам өмірінің 

маңызды іргетасы ретінде бағалап, оны ерте жастан бастағанды жөн санады. Ол 

тәрбиені құдіретті күш ретінде қарастырды, бірақ тұлғаны қалыптастыруда 

бәрінен күшті тәсіл ретінде санамады. Өйткені Кайқауысша, педагогикалық 

ықпал ету адамның күн мен түн, жақсылық пен жамандық сияқты күрделі де 

қайшылықты жаратылысымен шектеулі. Тәрбиеші мұндай қайшылықтарды 

ескеріп, тәрбиеленушіні жағымсыз әрекеттер мен өмірлік қиыншылықтарды 

жеңе білуге даярлауы қажет. 

Кайқауысша, тәрбие баланың өмір мектебіне біртіндеп енуін қамтамасыз 

етуі керек. Мұндай тәрбиені тәлімгер мен тәрбиеленуші арасындағы тығыз 

рухани байланыс негізінде тәжірибелі тәлімгер жүзеге асырады. У.Кайқауыс 

барлық адамдар үшін, мейлі ақылды данышпандар не әскерилер болсын, 

тәрбиенің жан-жақтылығын талап етті. Дегенмен Кайқауысша, нағыз бағалы 

білім (даналықтану, пәлсапа) бәріне бірдей бағынышты емес. Әсіресе, білімді 

қажетсінбей, өздерінің қараңғылығын түсінгісі келмейтін надандардың қолы 

жете беретін нәрсе емес деп санады. «Қабуснамада» У.Кайқауыс білім мен 

тәрбиенің жан-жақтылығы туралы айта отыра, ортағасырлық дәстүрді дамыту 

мақсатында «тән құмарлығы үшін дене шынықтыру мен салауатты өмір сүруді, 

жан құмарлығы үшін ғылым мен кәсіпті» меңгеруді насихаттайды [208,р. 81].  

У.Кайқауыс білім беруді өмірлік тәжірибеден өтуге даярлау деп қарады. 

Сөз, құрамына теориялық пәндер шешендік, геометрия, астрономия, музыка, 

медицина, диқаншылық, саудагерлік, ел басқару, ұстаздық т.б. ғылымдары 

ендірілген, өмір бойғы тәрбие жайында болып отыр. Ендеше У.Кайқауыс 

идеяларының өміршеңдігіне қайран қаламыз. Өйткені әлемдік педагогика 1960 

жылдан бастап тәрбиенің өмірбойғы (үздіксіз) идеяларын қарқынды дамытуда 
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[209]. Байқасақ, аталған идеяның тамыры тереңде жатыр және «Тал бесіктен, 

жер бесікке» дегендей [170,б. 552], халықтық ұғымда көрініс берген.  

Қазіргі өркениетте бұл идеялар өндіріс құрылымының өзгеруімен, 

қоғамдық өмірді интернациолдандырумен, жаңа технологиялардың дамуымен, 

ақпараттық, сандық бағдарланған әлемге бет алумен байланысты әлемдік 

бірлестіктегі түбегейлі өзгерістерге жауап ретінде, үлкен мәнге ие. Сондай-ақ 

адамдардың білім мен тәрбиенің, біліктің тағатсыз жаңарып отыруына 

сұраныстары артты. Өмірбойғы тәрбие астарында тұлғаны өмір бойына 

дамытуды ынталандыру мен мектептік (институттық) және мектептен тыс 

(бейресми) тәрбие мен оқытудың өзара байланысы жатыр. Өмірбойғы тәрбие 

мектепке дейінгі, мектептен тыс және мектептік мекемелердің арасындағы 

сабақтастықты, өз бетімен білім алуды, қоғамның әлеуметтік-экономикалық 

өмірінің белсенді мүшелерін даярлау мен қайта даярлауды білдіреді. Ол 

оқытудың кезең-кезеңмен қайталайтын жүйесін дамытуды, мектептен тыс білім 

бағдарламаларын байытуды қарастырады. 

Өмірбойғы тәрбиенің алға қойған стратегиялық мақсаты – өздігінен 

білім алуға бағытталған қабілеттілік пен мотивация қалыптастыру. Отбасы 

тәрбиесін айтпағанда, балабақша өмірбойғы тәрбиенің алғашқы алаңы ретінде 

қарастырылады. Оған тек базалық білім беру емес, өздігінен әрекет етіп және 

ойлана алуға, бастамашылдыққа даярлау да жатады.  

У.Кайқауыс тәрбиенің әлеуметтік қызметтерін де бөле білді. Мақсаты – 

әділ бағына алатын немесе басқара алатын кемелденген азаматты тәрбиелеп 

шығару. Ізгілікті қоғамда тәрбие «дұрыс» болуы керек. Ол тәрбие мен баланы 

күтіп-баптауды ажырата білді. 

Біздіңше, тәрбие деп балаларда жігерлілікті оятып және оны дамытуға 

бағытталған қызметті атауға болады. Ал тәрбиеші бала болашағын ойлай 

отырып, олардың саламатты өмір салтын жүргізуіне аса мән беруі қажет. 

«Саламатты» сөзінің астарында деннің саулығы ғана емес, адам жанының, 

рухани әлемінің тазалығы, мықтылығы меңзелетінін ескертеміз.  

У.Кайқауыстың, «алтын ортаны» сақтай отыра, ортағасырлық шығыстық 

тәрбие мен ежелгі грек тәрбиесінің жетістіктерін біріктіруге талпынғандығын 

да байқауға болады. Әскери өнерлері арқылы дене тәрбиесі мен еңбекке және 

дәрігерлік кәсібіне аса көңіл бөледі.  

«Қабуснамада» адамгершілік нормалары мен қағидаларына ерекше мән 

берілген. Ал жалпыадамзаттық құндылықтар негізін құрайтын адамгершілік 

нормалары мен қағидалары бұдан бұрын халықтық ілімде жоғары бағаланып, 

баса назар аударылған. Өйткені «Ақылды болсаң арыңды сақта, ар-ұят керек әр 

уақытта» [170,б. 552] деп сөйлеген дана халқымыз ар-ұят тазалығын дәріптей 

келе, адамгершілік құндылықтарын мәңгі өшпес мұра санаған. У.Кайқауыс 

ілімінің өзегі де адамгершілік құндылықтарының компоненттері жақсылық пен 

жамандық, ар-ұят, достық, жомарттық, мейірімділік, әділдік және т.б. десе 

болады. Демек У.Кайқауыстың адамгершілік тәрбиесінің негізі халықтық 

дәстүр. Мысалы, ойшыл: «... Жақсылықтың бастапқы шарты – ар-ұятты 

сақтауда, жамандықтың бастапқы шарты – ар-ұяттан айрылуда» деп өтірік пен 
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ұрыстан, жаман істер мен қанағатсыздықтан аулақ болуды ескертсе, достыққа 

байланысты: «Жақсы дос – ол да бір дәулет» [100,б. 540] деп достың көп 

болғандығын дұрыс көреді. Бұл ойы халықтың «Жүз сомың болғанша, мың 

досың болсын» [170,б. 552] деген мақалымен үндес. Халық даналығындағы 

«Жақсы жаныңа жолдас, жаман – малыңа жолдас» дегенді ескеріп, «Нан 

достары ар-намыс достарынан болмайды» [8,б. 157] дегенді ескерте келе, 

достық қарым-қатынастың адалдығына аса мән береді. У.Кайқауыс: «Адамның 

адамдық қасиетінде үш нәрсе бар. Бұл үшеудің бірі – ақыл, екіншісі – туралық, 

үшіншісі – жомарттық. .... бұл үш қасиет болмайтын адам жоқ, ...» дей келе, «... 

тән – жанмен, жан – деммен, дем – ақылмен тірі. Әрбір адам жансыз емес, жаны 

бар адам демсіз емес, демі бар адам ақыл-ойсыз емес... » [100,б. 540] деп 

ақылдың құндылығын насихаттайды, әрі ақылды жомарттық, данышпандық, 

кемелділік, қайырымдылық, ұлықтық дегеннің бәрінің негізі санайды. 

Осылайша халық даналығы мен У.Кайқауыс идеяларының бір арнада тоғысуы 

екі арна ойларының заманауи талаптарға сай өміршеңдігін танытады.  

«Ақыл арман, ой өріс» дегендей, арманға қол созбайтын, ал өрісін кеңге 

жайып, көкке самғағысы келмейтін адам жоқтың қасы. Сондықтан болар, қазақ 

қашанда ұрпағының болашағына алаңдап, бала тәрбиесіне үлкен жауапкершілік 

танытқан. «Ақыл жастан, асыл тастан» [170,б. 552] деп баланың ақыл-ой 

тәрбиесін ерте бастан жолға қоюды дұрыс деп ұққан. Бұл өз кезегінде, 

ағартушы-ғалым У.Кайқауыстың ақыл-ой тәрбиесіне қатысты тұжырымдары 

мен халықтық педагогика сабақтастығын білдіреді. Өйткені ол: «..., малмен бай 

болғаннан гөрі, ақылға бай болу жақсырақ. Ақылмен байлық табуға болады, ал 

байлықпен ақылды жинай алмайсың. ..., аңдасаң ақыл деген бір қымбат нәрсе 

...» [8,б. 157] деп, ақыл-ойды баға жетпес құндылық ретінде танытады. 

У.Кайқауыстың бұл ойлары халықтың «Ақыл азбас білім тозбас» деген 

мақалымен үндесіп жатыр. Дегенмен ойшыл ақыл-ойды үнемі дамытып отыру 

керектігін түсінеді. Сондықтан «Үйрене берген дана болар», «Оқусыз білім 

жоқ, білімсіз күнің жоқ» деген [170,б. 552] халықтық ұғымдағыдай, ақыл-ойды 

біліммен, өнермен байланыстыра келе, оны дамыту жолын да көрсетеді: «... 

Егер ақылды болғың келсе даналық сөздерді үйрен, .... Шамаң келгенше оқы, 

ақылдылардың бірі болмасаң да, ... ақылсыздың бірі болма» [100,б. 540] деп 

адам өміріндегі білім мен оқыту жұмыстарының маңыздылығына назар 

аудартады. Ол ойын мына жолдардан да анық байқаймыз: «Егер ақылың болса, 

өнер үйрен, өйткені өнерсіз ақыл – киімсіз дене, ... «Білім – ақылдың ажар-

көркі»-деп босқа айтылмаған» немесе «... Ұлы дәрежелі болу шыққан тегіңе 

емес, ақыл-біліміңе байланысты» я болмаса «... өнерсіз жан – өнегесіз, ... » [8,б. 

157] деген сияқты. Бұл ойлар, әрине, халықтың «Кісінің кісілігі киімінде емес 

білімінде», «Ілім іштегі нұр, Өнер сыртқы салынған түр» деген сияқты 

даналықтарымен үндес. Халық «Наданнан ғалым ғибрат алыпты» [170,б. 552] 

десе, У.Кайқауыс та: «Ей, перзентім, сен де өнерді данадан үйренбесең де, 

наданнан үйрен» деп, өнердің маңызын арттырады. Ойшылдың: «Кім де кім 

өзін-өзі билеп, ілім мен білім үйренген жағдайда ғана баянды бақытқа жетеді» 
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[8,б. 157] деген кеңесі халықтың «Қараған қарап қалар, Іздеген өнер табар», 

«Өнерлі қол бақытқа жол» [170,б. 552] мақалдарымен үндес. 

Қазақ халқы өнер атаулының ішінде сөз өнерін ерекше құрметтеген. Соған 

орай, «Өнер алды – қызыл тіл» деп сөз өнерінің құнын арттыра білген. «От 

тілді, орақ ауызды» шешендердің өсиет сөздері мен табан асты тақпақтап 

айтқан өлең-сөздерін, ұтқыр ойлы мақал-мәтелдерін, терме, толғауларын 

жаттап, ұрпақтан-ұрпаққа бүгінге дейін жеткізіп келген. Бұл әрине, халқтың тіл 

мен сөз өнері құдіретін бағалай білгенін білдірсе, екіншіден, тәрбиелік мәні зор, 

тағылымдық өресі кең аталы сөздердің өміршеңдігін танытады. 

«Ақылдың көзі – аталы сөз» деп түсінген халқымыз сөз өнерін өнер 

атаулының тұғыры санаған. «Шешеннің сөзі мерген, шебердің көзі мерген» деп, 

ұтқыр да ұшқыр ойлы шешендерге үлкен құрметпен қараған [170,б. 552]. 

У.Кайқауыс та бар өнердің ішінде тіл мен сөз өнерінің қасиеті мен 

құдіретін жете түсініп, оған адамгершілік қасиеттердің жоғары дәрежелі 

көрсеткіші ретінде қарайды: «... шешен бол, сөйлей білгін, бірақ жалған 

сөйлеме, сөйлесең шындықты сөйлеп, туралықты айтумен атағың шықсын» 

деп, шешендікпен қатар әділдікті, шыншылдықты насихаттайды. «Алдын ала 

ойлану – асыл қасиет» немесе «Жақсы сөйлей білуге үйрен: сыпайы, анық 

сөйлеуді әдет қылғайсың, ... қандай сөзді айтуды әдеттенсең тіл соны айтады» 

деп, айтылар ой мен сөздің дәлдігі мен мәнділігін, қысқалығы мен нұсқалығын 

дұрыс санайды. Ал: «... бос сөз – ол да ессіздік» [8,б. 157] дей келе, 

білімдарлықпен айтылған сөз даналықтың, ал мағынасы жоқ көп сөзділік – 

мисыздықтың белгісі деп «тура сөзге» қатысты әділ баға береді. Автор: «Халық 

адам парқын сөйлеген сөзі арқылы біледі, керісінше, сөз дәрежесін адам 

арқылы білмейді» дей келе, айтылуға тиісті сөз тыңдаушысын елітіп 

әкететіндей әсерлі, ойлы болуын талап етеді. Осыған орай, автор мынадай 

мазмұндағы әңгіме ұсынады. Харун Рашид атты халифа түс жорушыны 

шақыртып, түсінде аузындағы барлық тісі түсіп қалғандығын айтып, жорып 

беруін бұйырады. Сонда түс жорушы: «Ей, әміршім, сенің жақын ағайын-

туыстарыңның бәрі өліп, сенен басқа ешкім де тірі қалмайды» дегенді 

айтады. Патша өзінің бетіне қаралы сөз айтқан түс жорушының қылығына 

ашуланып, оның жонына жүз дүре соғуды бұйырады. Бірақ мұнымен 

тынышталмай, келесі түс жорушыны шақыртады. Ол: «Ей, әміршім, барлық 

ағайын-туысқандарыңнан сенің өмір жасың ұзақ болады екен» дейді. Сонда 

Харун Рашид: «Жалпы ақылдың жолы біреу-ақ, екеуінің де жоруы бір жерден 

шықты. Бірақ алғашқы жору мен соңғы жорудың парқы аспан мен жердей» 

деп, кейінгі түс жорушыға жүз ділда беруді бұйырған екен [8,б. 157]. Ойшыл 

бұл әңгімені тілге тиек етіп, мағыналы сөйлеуге үйрену керектігін ескертеді. 

У.Кайқауыстың: «Сөздің құнын дұрыс бағалай біл. Өйткені сөз жай нәрсе 

емес... Әрдайым шындықты сөйле, мәнсіз сөйлеуге әдеттенбе, білмейтін 

ілімнен сөйлеп, нан талап етпе» [8,б. 157] деген кеңестері халықтың «Көш 

мәнісін білмеген көшсе көлік өлтірер. Сөз мәнісін білмеген сөзді өзіне 

келтірер» немесе «Әуелгі сөзің шын болса, соңғы сөзіңе жол ашық» [170,б. 552] 

деген мақалдарымен үндес. Енді бірде: «... сөз тыңдаудан жалықпа. Адам сөзді 
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тыңдай білген жағдайда ғана шешен бола алады» дей келе: «... Даналар сөзінде 

ізгі ниет, үлгілі өсиет мол» [100,б. 540] деген ақыл айтады.  

Халықтың «Көп сөйлеген білімді емес, дөп сөйлеген білімді», «Көп 

сөйлесең «тақылдақ» дейді, Аз сөйлесең «ақымақ» дейді», «Көп біл, аз сөйле» 

[170,б. 552] деген мақалдарындай, У.Кайқауыс та: «Көп біліп, аз сөйле. ... 

Өйткені көпсөзділік – ақылсыздықтың нышаны. Аз сөйлеу сау-саламатыққа тән 

қасиет» [100,б. 540] деп сөзге тоқтай білуді ақылдылыққа балайды. Демек 

У.Кайқауыс Шығыста ғана емес, Батыста да өз өрнегін тапқан осы бір тарихи 

қалыптасқан дәстүр сабақтастығына байыппен келе білгенін танытады. 

Ағартушы ғалым У.Кайқауыстың отбасы тәрбиесі туралы идеялары 

халықтық педагогикамен біте қайнасып жатыр. Ол бала тәрбиелеуде табысқа 

жетудің: үлгі көрсету, ойын және еңбек арқылы, кеңес беру, дағдыландыру 

(баулу) және сендіру, түсіндіру және әңгімелесу, мадақтау және алғыс айту, 

айыптау және сөгіс беру, жазалау сияқты әртүрлі әдістерін ұсынған. Дегенмен 

У.Кайқауыс іліміндегі тәрбиенің ең құнды әдісі ретінде ата-аналардың үлгісі 

мен беделі, әңгімелесу, жазалау, мадақтау, кеңес беру, түсіндіру болып 

табылады. Әсіресе, ертедегі бала тәрбиесінде отағасының жеке бас үлгісі мен 

оның бала алдындағы беделіне ерекше мән берілген. Отағасы отбасының үлкен 

мүшесі ғана емес, ең ақылды, дана және еңбекқоры болып саналған. Оның ең 

басты әрі маңызды қасиеті – әділдік. Оған даулы жағдайларда тіпті отбасының 

өзге ересек мүшелері де ақыл сұрап, жүгінетін болған. Өкінішке орай бүгінде 

көп отбасында әкенің тәрбиесі мен беделі шет қақпайлана беретіндігі жасырын 

емес. Бұл ойланатын мәселе. Демек баланың тұлғалық қалыптасуында әке 

рөлінің басымдығына аса мән берген жөн [210].   

Еңбекте автор ұл мен қыз бала тәрбиесіндегі өзіндік ерекшеліктерге 

тоқтала келіп, баланың қандай адам болмағы ата-анаға байланысты деп ұғады. 

Сондықтан: «Шешеге қарап қыз өсер, Әкеге қарап ұл өсер» [170,б. 552] 

дегендей, У.Кайқауыс: «Ата-ананың міндеті тәрбиелеу және жақсылық үйрету» 

[8,б. 157] деп, ата-ананың өзіндік өмір салты, үлгі-өнегесі баланың мінез-

құлқының дұрыс қалыптасып, адамгершілік дағдыларын игеруіне, күнделікті 

қарым-қатынаста қолдана білуіне үлкен ықпал етеді деп пайымдайды. Баланың 

тәрбиелі, мәдениетті де білімді, ұлтжанды болып өсуінің негізі отбасы тәрбиесі 

деп ұққан дана халқымыздың «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің», 

«Атаның салған жолы бар, Ананың тіккен тоны бар» [170,б. 552] деген 

мақалдары У.Кайқауыс пікірлерімен біте қайнасып жатыр. Автор әсіресе, ұл-

қыздың уақытылы отау құрып, үй болуына, отбасылық өмірге даярлауға ерекше 

көңіл аударғанын байқаймыз. «Әйел – үйдің ұйытқысы» дегендей, отбасының 

беріктігі әрқашанда әйел затына байланысты деп түсінген дана халқымыз: «Ер 

– елдің иесі, әйел – үйдің иесі» [170,б. 552] десе, У.Кайқауыс та: «... Жақсы әйел 

– өміріңнің рахаты болар ...» дей келе, әйелдің тәрбиелілігі мен еңбекқорлығын 

игі қасиеттер қатарынан санап: «Тілі ұзын, шайпау қатыннан без, өйткені егер 

қатының адал болмаса шаруаң тез тарқайды. ... Қатынды таза, тәрбиелі 

отбасынан алу керек және кімнің қызы екенін білуің керек, ... Әйел әке-

шешесінің шаруасын көрген, балиғатқа жеткен әрі ақылды болуы керек»  дейді 
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[100,б. 540]. Ойшылдың ойлары халықтың «Атасы жақсының ұлы да жақсы, 

Анасы жақсының қызы да жақсы», «Ата көрген оқ жонар, Ана көрген тон 

пішер», «Атадан – өсиет, анадан – қасиет» [211] деген мақалдарымен үндес.  

У.Кайқауыстың белгілі бір кәсіп түрлеріне қатысты идялары да халықтық 

тәжірибеден нәр алады. «... өнеркәсіп, шындығында барлық мәдениеттің 

ұлығы» деп санаған У.Кайқауыс үшін, баланы қабілетіне қарай белгілі бір кәсіп 

түіне бейімдеу, әрі соған сай жаңа әлеуметтік-психологиялық көзқарасын 

қалыптастыру маңызды мәселелердің бірі болды. Сондықтан: «Егер ұлың 

жаман болса, сен бұған қарама, әкелік парызыңды өте және ..., білім беруде де, 

тәрбие беруде де қателікке жол берме» дей келе, білім үйрету мен кәсіпке 

баулуды ата-ана міндетіне артады. Мысалы, У.Кайқауыстың диқаншылық 

кәсібіне қатысты: «.... Егістің уақытын өткізіп алмау үшін әрекет істе» деген 

кеңестер ұсына келе, «... Уақытынан он күн бұрын еккенің екі күн кейін 

еккеніңнен әлдеқайда жақсы өнеді» немесе «Ендігі жылдың қамын ойланып, 

болашақ өнімнің негізін осы жылда қалау керек» [100,б. 540] деген ақыл-

кеңестері халықтың «Ертеңіңді бүгін ойла» немесе «Жаздың қамын қыста 

ойла» [170,б. 552] деген даналығына пара-пар.  

Негізі У.Кайқауыстың кәсіби өнер туралы идеялары перзентін сол дәуір 

кәсіптерінің барлық түрінен хабардар ету мақсатында туындайды. Ойшылдың 

бұл мәселені шешудегі қадамы өзінің жаңашылдығымен әрі озықтығымен 

еркешеленеді. Әсіресе мәселенің еңбек қызметінің қалыптасуы мен оның 

адамгершілік сапаларының арасындағы байланысы туралы, әрі өнегелік 

сананың табиғи ортасын қалыптастырудағы еңбек қызметінің рөлі туралы деп 

қойылуының өзі У.Кайқауыстың көрегендігін білдіреді.  

«Қабуснамада» У.Кайқауыс кәсіп түрлерін тізіп қана қоймай, олардың 

ерекшелігін айтады. Кайқауысша кәсіби дағдыларды жақсы, жетік меңгеру өмір 

қажеттілігі. Шындығында, әрбір топтың және тіпті әрбір кәсіптің өзінің өзіндік 

өнегесі бар дейтін болсақ, У.Кайқауыс та әртүрлі кәсіптердің қыр-сырын түсіну 

деңгейіне олардың түрлі өнегелік белгісі бойынша қол жеткізеді. Адамдарды 

олардың қоғамдық жағдайлардағы әлеуметтік рөліне қарай ажыратып, осы 

тұста олардың әрқайсысының рухани-адамгершілік келбетін шығарады. 

Мысалы: «... адам айналысатын әрбір іс – бұл өнеркәсіп. Және ол бұл істі одан 

пайда көретіндей, жақсылап меңгеруі керек. ... барлығының тәртібін білуі шарт, 

ал кәсіп түрі өте көп, және әрқайсысын жеке-жеке баяндау мүмкін емес...» 

дейді [100,б. 83-84].  

У.Кайқауыс қоғамдық өмірдің сұраныстары мен адамдардың өндірістік 

қызығушылықтары арасындағы тәжірибелік іс-әрекеттерін ескеріп: «... 

(кәсіптің) барлық түрлері үшке бөлінеді: қандай да бір кәсіппен байланысты 

ғылым, немесе ғылымға қатысты кәсіп, немесе ақыл-ойға қатысты кәсіп» деп 

[100,б. 84], кәсіпті ақыл-ой кәсібі және еңбек кәсібіне бөледі. Ол жалпы кәсіптің 

ішінде ілімге көңілің ауса, ұқыпты әрі қанағатшыл болуды ескертеді. 

Кайқауысша, бұл кәсіп адамы «... сақ, ұстамды, ғылым сүйгіш, жеңілтек, 

желөкпелерге жаны қас, сабырлы, тез арланбайтын, кеш жатып, ерте тұратын, 

ілімге тойымсыз, жұмыстан қашпайтын, оқығанын жаттап алатын ...» болуы 
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шарт [100,б. 84]. Және қазы болу үшін міндетті түрде: «Ұстамды және сабырлы, 

қу және тапқыр, өте сақ әрі адам тани білетін, мемлекетшіл және діни сауатты, 

әрбір ру топтарының әдет-ғұрпын, жол-жоралғысы мен қауымның өзіне тән 

діни дәстүрлерінен хабардар болуы керек». Ал қазы: «ұстамды, әділ, парасатты 

әрі мудждахид болуы керек» [8,б. 94-95]. Яғни қазақтың «Сабыр түбі сары 

алтын» деген мәтелімен пара пар. 

У.Кайқауыс таза қызметтік сапаларды адамгершілік мінез-құлықтан бөліп 

жармайды. Кәсіби дағдылар мен педагогикалық құндылықтарды тығыз 

байланыста қарап, егер муфтилік кәсібін жаның қаласа: «Ар-ұятты бол, 

жауапқа жылдам бол, есте сақтау қабілетің мықты болсын, көп оқы, ... екі жүзді 

болма» деген өнегелік талаптарды сақтау керегін ескертеді [100,б. 85].  

У.Кайқауыс жалпы адамгершілік нормалар кәсіби іс-әрекетте кәсіби өнеге 

арқылы көрінетінін және соңғысына бір оқшауланып қайшы келмейтінін 

түсінген сияқты. Қайта мұндай жағдайда жалпы адамгершілік нормалары 

қосымша күшке ие болып, адам мінез-құлқына ықпалы арта түседі.  

У.Кайқауыс еңбегінің ерекшелігі – ол кәсіби өнегенің ерекшеліктерін 

түсініп қана қоймай, жалпы адамгершілік талаптарды, кәсіби қызметтердің 

ерекшеліктерін ескере отырып, оларды басқа кәсіби өнеге түрлерімен 

салыстыра анықтай білуінде болды. Ол кез-келген кәсіп өкілдерінің нақты 

міндеттері негізінде жалпыадамзаттық өнегенің нормалары мен кәсіби өнегенің 

өзіндік ерекше талаптары бар екенін де түсінеді. Мысалы, қазылық пен 

муфтидің нақты адамгершілік нормаларында көрсетілген талаптар аса 

қатаңдығымен ерекшеленбейді, тек барлық адам бұл нормаларды сақтауы тиіс, 

бір-біріне өте сақ әрі ілтипатпен қарауы керек және әділ, шыншыл болулары 

қажет. Сөзсіз, мұның бәрі осылай болуы шарт, бірақ әртүрлі кәсіп өкілдерінің 

сақтық, ізгілік жауапкершілік сияқты сапалары бірдей бола бермейтіндіктен 

олардың еркешеліктері болады.  

Қысқасы, У.Кайқауыс пайымдауларынан, нағыз шынайы кәсібилікті кәсіби 

парызсыз, кәсіби ар-ұятсыз, кәсіби жауапкершіліксіз т.б. елестету мүмкін емес 

деген логикалық қорытындыға келуге болады. Сондықтан кез-келген кәсіп 

өкілінің шынайы келбетін анықтау үшін өнегелік пен кәсіби аспектілердің 

байланысын анықтау қажет. Әрі кез-келген дәуірдің кәсіби өнегесінің өзіндік 

критерийлері болатынын ескерген жөн. Ол өнеге рухани шынайылығы, 

тәуелсіздігімен ерекшеленіп, барлық кәсіп өкілдерінің мінез-құлқын реттеп 

отырады. Ал кәсіби өнердің нақты нормаларын сақтап, белгілі бір кәсіптің 

беделін арттыруға байланысты, соған сай жарғы, кодекс, ереже және т.б. 

ортағасырдың өзінде-ақ пайда болған. «Алғашында бұл кодекстер ақыл-ой 

еңбегімен айналысудағы ерекше жеңілдіктерді үстем тап өкілдерінің өздері 

ғана иеленбек болған талпынысын білдірсе, кейін бұл еркін, шығармашылық 

кәсібімен айналысатын адамдар арасында да байқала бастады» [112].  

У.Кайқауыс әртүрлі кәсіптер туралы айта келе, адам өмірінде әртүрлі 

жағдайлар болатынын ескеріп, кез-келген ілім немесе кәсіптің оған болашақта 

пайдасы тиері анық деп пайымдайды. Осыған орай мынадай бір мысал әңгіме 

ұсынады. Әңгіме өте ұзақ, қысқаша мазмұны: бірде Гиштасаб (еж. Иранның 
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аты аңызға айналған падишасы) мал-мүлік салтанатынан жұрдай болған соң, 

Русьтің Кустаната (Константинополь) қаласына барады. Не теңгесі жоқ, не 

ешкімнен сұрамайды. Алайда жас кезінде бір темірші мен оның баласынан 

үйренген теміршілік өнері есіне түсіп, темірші ұстаның дүкеніне жәрдемші 

болып орналасады. Осылай Отанына оралғанша бөтен елде ешкімге тәуелді 

болмай өмір сүреді. Еліне оралып, қайта таққа отырған соң: ақсүйектер 

перзентіне өнер мен кәсіп үйретуден ұялмасын, уақыты келгенде жиған терген 

байлығың пайда бермейді, ал өнер кәсіп үйренсе күндердің күнінде қажетіне 

жарайтын болады деп, баршаға кәсіп үйретуді бұйырыпты [8,б. 79]. 

У.Кайқауыстың ортағасырлық Шығыста танымал кәсіптер: имамдық, 

қазылық, дәрігерлік, астролог, хатшылық, ақындық және музыканттық сияқты 

кәсіп түрлерін жеке-жеке тарауларда жіті талдап көрсетуінің мәнісі осы болса 

керек, әрі ұлы кәсіптердің бірін өз талабына сай таңдай алады деп ұйғарады. 

«Қабуснаманың» 39-тарауында хатшылық пен іс жүргізушілік кәсібінің 

шарттары баяндалады. Қызметтің бұл түрі мемлекеттік іс жүргізушілік және 

редакторлық функцияларын атқаратын дабирлерге тән.  

У.Кайқауыс дабирдің әлеуметтік мәртебесін ел басқаруға қатысты саяси 

мәселелер қатарында түсіндіреді және оны патшалық әкімшіліктегі надим, 

сипахсалар, везирлермен қатар маңызды орынға жатқызып, дабирге тән 

мынадай қасиеттерді анықтайды: біріншіден, сөйлеу өнерін жетік меңгерген 

болуы керек; екіншіден, көркем жазу өнерін жетік меңгеруі керек; үшіншіден, 

өз өнерінің хас шебері болуы шарт [100,б. 540]. Ол хатта ойдың мүмкіндігінше 

қысқа әрі нұсқа баяндалуын ескертеді. Кайқауысша, хаттың ең маңызды қыры – 

оның оқушысына жетімділігі.  

«Қабуснамада» дәрігерлік кәсіптің орны бөлек (33-тарау). Кайқауысша 

дәрігер алдымен сырқаттың басты жанашыры әрі қолдаушысы және кәсіби 

тәжірибесі мол болуы тиіс. Ол диагностика, симптомдар рөлі, физиогномика, 

теория, медицина тарихы, т.б. мәселелер және осыларға тән қасиеттерді 

баяндайды. У.Кайқауыстың дәрігерлікке деген құштарлығы кездейсоқ емес. 

Бұған: «Мен бұл дәрігерлік ғылымын өте сүйемін, бұл пайдалы ғылым», не 

«аллаға сену ғылымынан кейін, дәрігерлік ғылымынан асқан пайдалы да 

құрметті ғылым жоқ» деген сөз дәлел [8,б. 105].  

Дәрігер қызметінің ерекшелігі, оның әрбір әрекеті толығымен қоғам  

қадағалауына алынып, сырқат толығымен дәрігерге тәуелді. Сондықтан 

дәрігерге әділдік, адамдық, мейірімділік сияқты жоғары адамгершілік талаптар 

қойылады. У.Кайқауыс «Қабуснамада» кеселді танып білу мен емдеу әдістерін 

ғана емес, дәрігердің жеке басының сапаларын да сөз етеді.  

Демек, ортағасырлық ойшылдардың бірі – ибн Синаның дәрігердің жеке 

басы сапалары мен қасиеттеріне арналған «Дәрігерлік ғылымының Каноны» 

атты еңбегінің У.Кайқауыс өмір сүрген кезеңде-ақ жарық көргендігі әрі оның 

онымен жақсы таныс болғаны байқалады. Өйткені У.Кайқауыстың дәрігерлік 

ғылымы туралы пайымдауларындағы теория мен практиканың бірлігі туралы 

идеялары ибн Сина идеяларымен сабақтастығын байқау қиын емес. Мысалы 

У.Кайқауыс: «Теория мен практика тән (дене) мен рух (жан) сияқты» екеуі де 



74 

 

бірлікте, тәнсіз (денесіз) жан және жансыз тән толық емес» деп пайымдайды. 

Демек Кайқауысша, теория мен практиканың бірлігі – дәрігер жетістіктерінің 

кепілі болып табылады. У.Кайқауыс «дәрігердің сырқатқа берген күш-қуаты 

табиғи жылулықтың күшін арттырады» дей келе: «ешқашан сырқатқа келгенде 

күмән тудырма және сырқаттың өзіне қарағанда оның сырқаты туралы көп 

ойла, ...» деген кеңес береді [8,б. 105-113]. Сонымен У.Кайқауыс идеяларында 

ортағасырлық дәрігерлік кәсіптің жалпы әрі жеке, теориялық және практикалық 

мәселелері сөз болады. Олар қоғамның даму деңгейін өзінше бейнелейді және 

соған сай дәрігердің кәсіби міндеттері туралы айтылады.  

«Қабуснаманы» оқыған сайын оның авторының асқан білімдарлығына 

көзің жете түседі. Мәселен, ол әдебиеттану ғылымын да терең меңгергендігін 

байқатады. У.Кайқауыстың: «Проза – раият (раият – төменгі тап өкілі) сияқты, 

ал өлең – патша сияқты» [100,б. 540] деген, әдеби жанр түріне қатысты 

тұжырымы да ұлтымыздың бас ақыны Абайдың халықтық ұғымға сіңіп кеткен: 

«Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы» [12,б. 312] деген өлең жолдарымен біте 

қайнасып жатыр. Негізі, кез-келген әдеби туынды өмірдің құр сыртқы бейнесі 

ғана емес, суретті сөз арқылы берілген ішкі мазмұны дейтін болсақ, сол 

мазмұнды айқын, ашық, жинақы да жанды етіп беру үшін әрбір сөздің дәлдігі, 

орынды әрі мағыналылығы жағынан аса байыппен таңдалып алынуы керек. 

У.Кайқауыс: «... өлеңді өзің үшін емес, жалпы халық үшін жазады» дей отыра, 

ақындықты жаның қаласа сөздерің күрделі болғанымен, түсінуге жеңіл, көңілге 

қонымды болғаны дұрыс және бір өлшем, бір ырғақпен шектеліп қалмай, өлең 

жазу мәдениетіне сай аса талғаммен жазу керегін ескертеді [8,б. 105-113].  

У.Кайқауыс еңбектің 36-тарауын жыршылық пен музыканттық кәсіптеріне 

арнап, онда: «Адам мінез-құлқы бірдей бола бермейді, сондықтан жиналғандар 

да әртүрлі болады» деп, өлең, ән-күй жазуда адамдардың жас ерекшеліктері мен 

көңіл-күйлерін ескерудің маңыздылығын меңзеп, осы өнерге қатысты бірқатар 

ереже, шарттары мен талаптарын ұсынады. 

Кайқауысша: алдымен патша қабылдауларында орындалатын арнайы 

әуендер болды, оларды «Хусравани» деп атаса; бұдан кейін қарт адамдар мен 

салмақты адамдардың талғамына сай өлеңдер болуы керек әрі бұл әуендерге 

арнайы өлеңдер жазылып, олар өте баяу сарында орындалатындығын айтады. 

Мұндай әуендер – «рах» деп аталады, ауыр жолды десе де болады; келесі 

жастарға арналған ән-күй, өлеңдер. Яғни жеңіл әуендерге жеңіл өлшемдерден 

құрылған өлеңдер жазылып, оларды «хафиф» деп атайды. Автор балалар және 

жеңіл мінезді әйелдер мен ерлер де болады, бұл топтың да мінез-құлқына сай 

арнайы өлең, әуендер жазылуы шарт деп ұйғарады. Осылайша «тароналар» 

пайда болады. Тарона – халықтық музыкадағы өлең мен ән, яғни халықтық 

әуендер [8,б. 105-113]. Байқап отырғанымыздай, У.Кайқауыс бұл кәсіптің де 

қыр-сырын жетік меңгергенін байқатады.  

У.Кайқауыстың еңбек тәрбиесіне қатысты айтылған идеялары да халық 

даналығының жемісі десе болады: «Дүниенің рақаты – еңбек ете білуде. Бүгінгі 

рақатың – кешегі еңбегіңнің жемісі» [100,б. 540]. Өйткені дана халқымыз 

айтқан ғой: «Рахат түбі кеңіс, Бейнет түбі жеміс» [170,б. 552].  
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У.Кайқауыстың «Қабуснамасындағы» тұжырымдары бүгінгі қолданыста 

жүрген мақал-мәтелдердің түп төркіні іспеттес, ал мазмұндық үндестігі мен 

өміршеңдігі жағынан тұтас бір өнегелік дәстүрдің айқын көрінісі ғана емес, 

көркем ойлау мен шығармашылық сабақтастықты дәлелдейді. 

У.Кайқауыстың ел басқарушының қадір-қасиеті мен арман-мұраттарын 

сипаттайтын тағылымдық өсиеттерінің де орны бөлек. Сөз, ізгілікті ел басқару 

өнері жайында болмақ. Мақсаты аталған тұлғалар бойындағы тектілік пен 

парасаттылық, имандылық пен адамгершілік сияқты адами қасиеттер мен 

құндылықтарды үлгі тұту. Кайқауысша, ел билеушінің негізгі міндеті – халқына 

адал да әділ қызмет етіп, халықтың қадір-құрметіне бөлене білу. Сондықтан 

билеушіге: «... әділ бол және көзің мен қолыңды өзгенің қатын-баласы мен 

табағына салушы болма, таза бол, өйткені көңіл тазалығы – сенім тазалығы» 

десе, мына бір ойларында әділ монарх қоғамды алға жетелейді, ал арам 

пиғылды жан билесе, елде бүлік, заңсыздық, бейберекеттік жайлайды деп: 

«Елде әділетсіздікке жол берме, ... Өйткені, әділдік – гүлдену, ал зұлымдық – 

ойран болу белгісі» [100,б. 540] деген кеңес береді, ойшылдың бұл кеңестері 

қазақтың «Әкім бол халқыңа жақын бол» [170,б. 552] деген мақалымен үндесіп 

жатса, «... әділ де шыншыл патша – мемлекет гүлденуінің кепілі» деп санаған 

У.Кайқауыс үшін басшының жеке басына тән маңызды қасиет – халқы мен 

айналасындағыларға жақсылық жасай білуі: оның бірі – мейірімділік, екіншісі – 

жомарттық. Сондықтан У.Кайқауыстың: «... падишалар – шопан да, бұқара 

халық – қой сияқты. ... шопан өз отарына жаны ашып, жыртқыштардан қорғай 

білмесе, онда ол тез арада жойылады» [100,б. 540] деген түпсіз тұнық ойлары 

«Қарын қамын ойлаған – қаралықтың белгісі, Халық қамын ойлаған – 

саралықтың белгісі» [170,б. 552] деген мақалымен сабақтасып жатыр.  

Еңбекте У.Кайқауыс үнемшілдік, яғни экономикалық тәрбие туралы 

идеяларын да ұсынады: «... мұқтаждыққа душар болмас үшін, шығын кіріске 

сай болуы керек, өйткені мұқтаждық тек кедейлердің үйінде ғана емес, кез-

келген үйде болуы мүмкін. Мысалы, кіріс дирхем болып, ал дирхем және 

хаббэге шығынданар болсаң, үнемі мұқтаждықта боласың. Дұрысында үйіңде 

ешқашан мұқтаждық болмауы үшін, кіріс дирхем болғанда, бір хеббэге кем 

шығындану керек. Қолда барға қанағат ет, өйткені сенің несібеңе жазылған 

несібе талап етпеушілік, молшылық та, және кез-келген игілік те, түбінде өзіңе 

келеді» дей келе [8,б. 105-113], экономикалық тауар айналымына қатысты да ой 

қозғап: «... кім қанағатсыздықтан таулар мен теңіздер арқылы, өмірі мен тәнін, 

дүние-мүлкін де қауіп-қатерге тігіп, қарақшылар мен қаңғыбастардан да, 

жыртқыштардан да, сондай-ақ, қатерлі жолдан да қорықпастан шығыстан 

батысқа барады... ол, әрине, әлемнің гүлденуіне себепкер болады, ал бұл – 

саудагерден басқа ешкім де емес» деген [100,б. 100] жолдар арқылы 

саудагерлердің еңбегін жоғары бағалай отырып, олар өз өмірлері мен дүние-

мүлкін қатерге тіге отырып, мемлекеттер арасында тауар айналымын 

қалыптастыруға ықпал ететінін айтады. Ал мұның пайдасы Шығыс пен Батыс 

халықтары жақындасады. Бұл әрине халықтар арасындағы діни, ұлттық және 
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басқа да ерекшеліктерге қарамастан, У.Кайқауыстың барлық елдер арасында 

бейбітшілік қатынасты қалыптастыруға ұмтылғандығын байқатады. 

Келесі бір назар аударатын маңызды мәселе, У.Кайқауыс сонау, Сасанилер 

дәуірінің өзінде-ақ елшілік қатынастың болғандығы, соған орай арнайы 

«қабылдау грамоталары» қолданылғандығы жайлы мағлұмат береді. Ол сол 

кездегі қабылдау тәртібін баяндайтын кішігірім әңгіме береді. Әңгіменің мәнісі 

мынадай: бірде Хосрау патшаға Румнан елші келеді. Патша елшіні парсы 

билеушілеріне тән таққа отырып қабылдап, оның уәзірі Бузурджмихр арқылы 

елшіге  «қабылдау грамотасын» береді [8,б. 105-113]. Бұл айтылғандардың 

барлығы Кайқауыстың ағартушылық қырынан бөлек, жоғары интеллектуальды 

саясаткер, мемлекет ісі мен заң мәселелерінің қыр-сырын жетік меңгергенін 

байқатады. Сондай-ақ «Қабуснамадағы» кәсіби өнерге қатысты мәселелерді 

талдау барысында, автордың педагогиканың аталған бөлімінің негізгі 

қасиеттері мен ерекшеліктері жалпыадамзаттық адамгершілік құндылықтар мен 

кәсіби өнегенің байланысы ескеріліп: мәдениет, қарым-қатынас, кәсіби ар мен 

өнегелік парыз, тәрбиенің субъектісі мен объектісінің байланысы, кәсіби 

педагогиканың теріс және оң қырлары, бедел, кәсіби өнердегі мақсаттылық, 

кәсіби дағдылардың өзара себептестігі мен өзара ықпалдастығы т.б. сияқты 

маңызды педагогикалық мәселелерге аса көңіл бөлгендігі анықталып отыр. 

Әрине мұның бәрі дәстүр сабақтастығының көрінісі мен жемісі. Ата- 

бабаларымыз ұрпағын шешендік, ұшқыр ойлылық, тапқырлық, әділдік пен 

парасаттылық, инабаттылық сияқты адамгершілік қасиеттерге тәрбиелеуде 

халықтың даналық сөздері мен ізгі ниетті ақыл насихаттарына жүгінгеніндей, 

бүгінгі ата-ана баланы мақал-мәтел, жұмбақ, жаңылтпаш, қисса-дастандар мен 

өлең-жырларды жаттауға баулып, дұрыс тәрбие беріп отыратын болса ұрпақ 

болашағына дәл бүгінгідей алаңдамас пе едік деп ойлайсың?! Өйткені бүгінге 

дейін халқымыз баланы адал еңбекке, өнер-білімге, басқа да адами қасиеттерге 

тәрбиелеуде өткеннің бай тәжірибесі мен халықтық тәрбие құралдарына 

сүйенген. Міне, осылайша мың жылдық тарихы бар У.Кайқауыс мұрасы өзіне 

әлі күнге дейін педагогиканың назарын ерекше аудартып отыр. «Өткенсіз бүгін 

жоқ» дегендей, өткеннің мұраларын саралай отыра, ұрпақ тәрбиесінде тиісінше 

пайдалансақ, ұтпасақ ұтылмасымыз анық [208,р. 81] деуге болады. 

Мектепке дейінгі педагогика ғылымы қарастыратын келесі бір күрделі 

мәселе оқытудың теориясы. «Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, 

ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрсемен оздым ғой 

демектің бәрі бекер» деп, хакім Абай айтқандай [12,б. 312], ақыл-ойы озық, 

білімі мен білігі жоғары, ұлттық рухы күшті жастарды тәрбиелеу қажеттілігі 

күн озған сайын артып отыр.  Бұл қажеттілік оқу үдерісінің мазмұнын 

жетілдіруді талап етеді. Өйткені оқыту тұлғаны оның тәрбиесіне ықпал ете 

отырып, қалыптастырады. Оқытудың тәрбиелік рөлі ғылымның мәнінен 

шығады. Ғылымның негізін үйрене отыра, студенттер алдыңғы ұрпақтың 

әлеуметтік тәжірибесінің бөлігін меңгереді [113] дей келе, «Қабуснамадағы 

дидактика мәселелеріне тоқталамыз.У.Кайқауыс мұрасының біз үшін және 

болашақ үшін құндылығы – оның озық идеялары болашаққа ұмтылдырады 
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және ақыл-ойды жетілдіріп, білім алуға шақырады. Сондықтан автордың ақыл-

ой, білімділік, өнер мәселелерінің мәнін қалай түсінгені, оларға қатысты өзіндік 

көзқарасы қандай болғаны аса үлкен ғылыми-педагогикалық қызығушылық 

тудырды. Білім беру көптеген ортағасыр ойшылдары көтерген өзекті 

мәселелердің бірі. Дегенмен білім феодалдық ортағасыр жағдайларында үнемі 

өз дәрежесінде бағаланбады. Адамдар алдымен байлығына, шыққан тегіне, 

билік өкілдерімен туыстық және басқа да қатынастарына қарай бағаланды. 

Автор осындай жөнсіздікті көре білді. Осылайша адамның біліміне сеніп, 

білімнің теориялық және танымдық әлеуетінің пәрменділігі У.Кайқауыс 

идеясының негізгі бөлігіне айналады. 

Жоғарыда айтылғандарға қарап, «Қабуснамада» дидактиканың негізгі 

мәселесі білім беру мазмұнына аса мән берілгенін байқауға болады. Ол белгілі 

бір кәсіптің (ғылымдардың) әрқайсысын жеке-жеке саралап, мазмұнын толық 

баяндауды көздейді. «Қабуснамада» қамтылған кәсіп түрлерінің бәрі пайдалы. 

Өйткені кімде-кім қандай да бір ғылымды терең меңгеруді қаласа, алдын-ала 

нені, не үшін үйренуді, одан қандай пайда, абырой атақ алатынын білуі керек. 

Бұл орайда, «Қабуснама» аталған мәселені шешуде жас талапкерге көмекші 

бола алатынына сеніміміз берік. У.Кайқауыс өзі айтқандай, «Қабуснамада» 

әрбір ғылымның мазмұны, кәсіби және өнегелік талаптары толық ашып 

көрсетілген. Және әрбір кәсіптер негізінде білім берудің мазмұны ұсынылып 

отыр. У.Кайқауыс білім беру мазмұнын қарастыру барысында дидактиканың 

негізгі компоненттерін білім беру, білім, білік, дағды, танымдық іс-әрекет және 

т.б да ашып көрсетеді. «Қабуснамада» білім беру ақыл-ой, таным, даналықпен 

байланыста қаралады. Сондай-ақ аталған ұғымдарды қарастыру барысында іс-

әрекет мәселесі де назардан тыс қалмайды. У.Кайқауыс ақылды іс-әрекетті 

адам өмірінің мақсаты мен мәні деп санады. Адамның ақылын табиғи қасиет 

ретінде, ал танымды адам бақытының маңызды шарты, әрі адамның 

кемелділікке жету тәсілі, яғни парасаттылықтың белгісі саналатын, жанды 

тыныштандыру ретінде қарады. Егер біз «парасатты» жаңа білімдерді қорыта 

және шындықтың мәнін терең танып біле алатын ойдың жоғарғы жасампаздық 

қабілеті дейтін болсақ, «қабілет» ойлаумен тікелей байланысты құбылыс.  

Осы айтылғандар негізінде «Қабуснамада» дидактика мәселелеріне ерекше 

мән берілгенін аңғару қиын емемс. Сондықтан педагогикалық ойлар тарихында 

У.Кайқауысты оқыту теориясын анықтауға алғаш талпыныс жасаушылардың 

бірі деп тануға толық негіз бар. У.Кайқауыс: «Кәрі де жас та шамасына қарай 

білім алуы қажет» дей келе [214,б. 191], оқытудың жалпыға ортақтығын 

міндетті деп санады. У.Кайқауыс ұсынған білім беру мәселелеріне 

сауаттылыққа үйрету, бастауыш білім беру, «қарапайым құралдармен – 

бүгінгіні жаңғырту» арқылы еңбекке даярлау бастамалары ендірілді.  

«Қабуснамада» «оқыту», «білім» және оқыту үдерісінегі басты әрекет 

«таным» сияқты дидактикалық ұғымдардың мәні анық көрсетіледі. Мысалы 

У.Кайқауыс: «Ұлы дәрежелі болу ..., ақыл-біліміңе байланысты» дей кeле, 

«білім» мен «танымға»: «Білім [маърифат] парсыша – таным деген сөз, ал 

тану, ... бір нәрсені тануды білу деңгейіне өткізу... » деген анықтама береді. 
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Осылайша У.Кайқауыс дидактикалық ұғымдар «білім» және «білім беруді» 

анықтап алғаннан кейін, осы меңгерілген білімнің жүзеге асырылуын 

сипаттауға талпыныс жасайды. Ойшыл бұл талпынысын мына тұжырымы 

арқылы білдіреді: «Даналық [дониш] парсыша – білім [илм], жақсылық деңгейі 

мен жамандық деңгейін анықтау үшін, сенің таныс пен бөтенді, таныстығы 

мен бөтендігі бойынша толығымен ажырата білуің ...» [100,б. 540]. 

Яғни Кайқауысша «білімді [маърифат]» қазіргі МДП және педагогика 

ғылымдарындағы «білім беру» ұғымына баласақ, «тану» бұл «білік», ал 

«даналықты» «дағды» деп түсінсек болады. Дидактикалық ұғымдардың мәні 2-

кестеде берілген.  

 

Кесте 2 – «Қабуснама» және «Мектепке дейінгі педагогикадағы» дидактикалық 

ұғымдардың анықтамасы 
  

Қабуснамада Мектепке дейінгі педагогика және 

педагогикада 

Ұғымдар Анықтамасы  Ұғымдар Анықтамасы  

Білім 

(білім 

беру)  

Білім [маърифат] парсыша – 

таным деген сөз [100,б. 540] 

Білім Білім – адамзаттың жинақтаған 

тәжірибесі, заттар мен 

құбылыстарды, табиғат пен 

қоғам заңдарын тану нәтижесі 

[24,б. 7; 215,б. 340] 

Таным 

(білік, 

іскерлік)  

бір нәрсені тануды білу 

деңгейіне өткізу... [100,б. 540] 

Білік 

(іскерлік) 

... алған білім негізінде 

оқушының практикалық әрекеті 

іске асырылады [24,б. 7; 215,б. 

340] 

Даналық 

(дағды) 

Даналық [дониш] парсыша – 

білім [илм], жақсылық деңгейі 

мен жамандық деңгейін 

анықтау үшін, сенің таныс пен 

бөтенді, таныстығы мен 

бөтендігі бойынша толығымен 

ажырата білуің [100,б. 540] 

Дағды  ... қайта-қайта орындалатын 

практикалық әрекеттерге 

машықтандыру [24,б. 7; 215,б. 

340] 

 

Сонымен «Қабуснамада» дидактика У.Кайқауыстың жеке түсінігі және сол 

дәуірдің талаптары тұрғысынан өте жоғары деңгейде баяндалады дей келе, 

«танымға» қатысты идеясын ашық көрсетуге тырысып көреміз. Өйткені оқыту 

таным үдерісі. Таным процесінің адам санасынан тыс болуы мүмкін еместігін 

ескеретін болсақ, онда адам танымы да белгілі бір қоғамда сол қоғамның 

практикалық қажеттілігіне сәйкес жүреді. Осыған орай танымның қоғамдық 

және тарихи сипатының болуы заңды құбылыс. Ерте замандардан бастап-ақ 

адамзат баласы қоршаған ортаның заңдылықтарын, өзінің табиғатқа және басқа 

да адамдарға қатынасын, әсіресе өзін-өзі танып білуге тырысқан. Таным адам 

санасын дамытудың негізі. Сондай-ақ танымдық іс-әрекет оқыту үдерісіндегі 

маңызды әрекеттердің бірі. Ендеше таным педагогтің жаңа білім, білік, 

дағдыларды меңгере отырып, рухани баю процесі десе болады. Сондықтан 

болар таным – «Қабуснамадағы» У.Кайқауыс көтерген негізгі мәселелердің 
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бірі. У.Кайқауыс әлемді тануға болатынын мойындайды және адамдардың 

танымдық күшіне сенеді. Осыған орай, «Қабуснамада» өз бетінше таным мен 

танымдық күші мәселелері туралы: «... тану, сенің бір нәрсені тануды білу 

деңгейіне өткізуің ...» дей келе [100,б. 540], адамдар танымының шегін 

анықтауға тырысады. У.Кайқауыс өз пайымдауларында жаратылыстың екі 

деңгейін: жаратушылық мәні бойынша жалғыз ғана жаратушының, Құдайдың 

барын және өзара байланысты әрі өзара себептескен бөліктерден тұратын, 

көптік қарама-қайшылық жаратылысы ретінде сипатталатын – Табиғаттың 

барын мойындайды. Кайқауысша, біріншісін тану мүмкін емес, өйткені 

Құдайды, оның қасиетіне қарай адам тани алмайды, ал қалғандарының 

барлығын тануға болады дей келе, таным процесі және оның нәтижесі таным 

объектісі мен субъектісіне тәуелді дегенді ескертеді. Яғни бұл жерде мәселе 

оқытудың объектісі мен субъектісі жайында болып отыр. Сондай-ақ оқыту 

әрекетінде баланың жас және дара ерекшеліктеріне көңіл бөлінуі керектігі 

аңғарылады. Өйткені әрбір оқу әрекетінің мақсаты баланың танымдық 

қабілеттерін дамыту, ал У.Кайқауыс айтқандай танымның нәтижесі танымның 

обектісі мен субъектісіне тәуелді [216]. У.Кайқауыс танымды ақылмен 

байланыстырады. Кайқауысша: «... Ақыл екі түрлі болады: біріншісі тума ақыл, 

яғни табиғи дейді, ал басқасы кәсіби ақыл. Кәсіби ақылды үйренуге болады, ал 

табиғи ақыл – бұл ұлы дәрежелі Алла тағаланың сыйы, оқумен оны үйрене 

алмайсың, егер ұлы дәрежелі Алла тағала саған табиғи ақыл берсе, бұл сен 

үшін үлкен бақыт, онда кәсіби ақылды үйренуге тырысып, екеуін біріктір, 

сонда өз дәуіріңнің нағыз данышпаны (білгірі) боласың» [100,б. 540] деп, 

ақылға байланысты өзіндік пікір ұстанады. У.Кайқауыс кәсіби ақылды – 

білімнің бастауы, оның көмегімен адам заттардың мәнін танып, шындыққа қол 

жеткізеді, жақсылықты жамандықтан, пайдалыны пайдасыздан, көріктіні 

көріксізден айыра алады деп түйіндеп, ол жастарды оқуға шақырады.  

Демек Кайқауысша, ақылдылықтың негізі – оқуда. Сондықтан ойшыл: «... 

шамаң келгенше оқы, ақылдылардың бірі болмасаң да, ... ақылсыздың бірі 

болма» дейді [8,б. 154]. Енді бірде Кайқауыс білімді өнермен байланыстырып: 

«Егер ақылың болса, өнер үйрен, өйткені өнерсіз ақыл – киімсіз дене, ...» дей 

келе [8,б. 19], білім-ақыл-өнерді адамгершілігі жоғары тұлғаның мәңгілік 

құндылығы санайды. Байлық пен ақылды салыстыра отырып: «Малсыздықтан 

жарлы болсаң да, ақылға бай болу үшін жаса. ..., малмен бай болғаннан гөрі, 

ақылға бай болу жақсырақ. Ақылмен байлық табуға болады, ал байлықпен 

ақылды жинай алмайсың. ..., аңдасаң ақыл деген бір қымбат нәрсе. Оны ұры да 

алып кете алмайды, ол отқа жанып, суға батпайды» деп [8,б. 19], адами қасиет 

байлықпен өлшенетін феодализм жағдайындағы ақылдың құнын арттырады. 

У.Кайқауыстың білімді игеру қажеттілігіне қатысты көзқарасы педагогикалық 

бағытты ғана емес, әлеуметтік бағытты да қамтиды. Ал бұл өз кезегінде 

еңбектің құндылығын арттырмаса, кемітпесі анық. Ол ғылымнан еш хабары 

жоқ, байлығын көбейтуді ғана армандаған адамдарды надандықтан арылып, 

білім үйренуге шақырады. У.Кайқауыс білімді болуға шақыра отырып, 

адамның алған білімі қоғамға пайда әкеліп, күнделікті өмірде қолданылып, 
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оның барлық практикалық іс-әрекетінің жақсаруына ықпал етуі тиіс деп 

пайымдайды. Сондықтан: «... өнерсіз жан – өнегесіз, оның ешкімге де пайдасы 

тимейді. Ондайлар бұтасы бар да, көлеңкесі жоқ тікенді шоғайнаға ұқсайды, 

өзіне де, өзгеге де пайдасыз болады» деген ой ұсынады [8,б. 20]. Автор білімді 

адамның парқын анықтайтын маңызды сапа ретінде санап: «... Ұлы дәрежелі 

болу шыққан тегіңе емес, ақыл-біліміңе байланысты» десе, келесі бір жерде: 

«Өнеркәсіпті үйрену – жоғары дәрежелі адамдарға шарт емес. Бірақ өнеркәсіп 

шындығында барлық мәдениеттің ұлығы» деп [8,б. 20], оған өте жоғары баға 

береді. Осылайша У.Кайқауыс өз заманындағы әлеуметтік құбылыстарға аса 

мән бере отырып, білім үйренуді және өнер мен кәсіпті игеруді жарқын 

болашаққа жету жолы ретінде танытады. Кайқауысша, білімді игеру адамның 

шыққан тегіне немесе бай, кедейлігіне емес, қоғамның барлық өкілдеріне тән. 

Сондықтан: «... адамға жақсы қоғамдық ахуалды жаулап алу үшін, білім мен 

шешендік (ділмарлық) керек» дей келе, «Білім мен тәрбие алуға бала құқылы ... 

перзентің нашар, тіпті ақылсыз болған күннің өзінде білім беру, тәрбиелеуде 

қателікке жол бермей, әкелік парызыңды өте, өйткені оны егер сен тәрбиелей 

алмасаң, уақыт өзі тәрбиелейді» деп [8,б. 78], ата-анаға баланың қабілеті мен 

талабына қарамастан, оларға білім үйретуді міндеттейді.Оқыту үдерісінде 

ескеретін келесі бір маңызды мәселе, У.Кайқауыс оқытуда «бала бейімділігі мен 

қалауының еркіндігін» қамтамасыз ету керек деп пайымдайды. Яғни білім беру 

адамның жеке бейімділіктері мен қоғамдық сұраныстарға сай болуы керек. 

Осыған байланысты У.Кайқауыс адам баласы қандай да бір істе табысқа жетуі 

үшін ерте жастан жаттығуы қажеттілігін ескертеді. Мысалы, кім жақсы жер 

игеруші немесе әскербасы болғысы келсе, онда алдымен ойын барысында жерді 

игерумен немесе әскери жаттығулармен, дене тәрбиесімен айналысуы керек. 

Тәрбиеші олардың әрқайсысына дұрыс түсінік қалыптасуы үшін бағыт беріп 

отыруы тиіс. Яғни оларға қажетті білімдер туралы, мысалы диқан жер өңдеу 

мен құралдарын қолдана білуді, әскери қызметкер атта отыру мен әскери 

жаттығуларды және т.б. үйренуін хабардар етуі қажет. Демек Кайқауысша, бала 

қандайда бір кәсіптің шыңына жетуі үшін оларды сол кәсіпке қатысты қалауы 

мен бейімділіктеріне, икемділіктеріне қарай бағыттап отыратын тәлімгер қажет 

деп санайды.Осылайша У.Кайқауыс оқытудың маңызды компоненттерінің бірі 

ұстаздың орнын анықтайды. Кайқауысша, ізгілікті қоғамда білім беру ісінің 

маманы мемлекеттің бетке ұстары ретінде танылды. Адамның өзіндік сөйлеу 

мәдениетін жетілдірмейінше, ол адамда ақыл-ой парасатының да қалыптаса 

қоюы қиын жағдай. Сондай-ақ адам айтпақ ойын тыңдаушысына анық, 

түсінікті етіп жеткізе білуі үшін, сол ойына лайық сөзді орынды таңдай білуі 

шарт. Бұл әрине ұстазға қойылатын маңызды талаптардың бірі. Ендеше бұл 

мәселе де У.Кайқауыс назарынан тыс қалмаған. У.Кайқауыс: «Алдын ала 

ойлану – асыл қасиет» дей келе, адамды ұлық ететін оның тілі, сондықтан, 

адамның айтатын әрбір сөзі мәнді, ойланған, қысқа, әрі анық болғаны дұрыс 

деп пайымдайды. Осыған орай: «Жақсы сөйлей білуге үйрен: сыпайы, анық 

сөйлеуді әдет қылғайсың, ...» дейді [8,б. 30-36].У.Кайқауыс адамды үш түрге, ал 

сөзді төрт түрге бөліп қарайды. Оның пайымдауынша: адамның бірінші түрі 
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«біледі және білген сайын білгісі келетіндер», мұндай адамдарды ғалымдар 

қатарына жатқызып, олардың айтқандарына үнемі құлақ аса жүргенді қалайды; 

адамның екінші түрі «біледі, біле тұра білмеймін» дейтіндер, мұндай жандарды 

нашар адамдар тобына жатқызып, олардан сақтанғанды жөн көреді; адамның 

үшінші түрі «білмейді және білгеннің тілін алмайтындар», бұлардан мүлдем 

аулақ жүруді ескертеді. 

Сөзге келетін болсақ, автор оларды төртке бөліп қарайды: «Біріншісі – 

білуге де, айтуға да қажеті жоқ сөздер; Екіншісі – білуге де, айтуға да қажетті 

сөздер; Үшінші – білуге қажеті жоқ, бірақ айтуға болатын сөздер; Төртінші – 

білу керек, бірақ айтуға қажетсіз сөздер» [8,б. 30-36].  

У.Кайқауыс осылардың ішінде айту және білуге қажетті сөздерге тән 

қасиетті – дүниенің бар жақсылығына теңейді. Мұндай сөздер дүние үшін 

пайдалы әрі айтушы үшін де, тыңдаушы үшін де мәнді де әсерлі болуы шарт. 

Сөздердің төртінші түріне мысал ретінде манапсапқордың немесе досыңның 

айыбын бетіне басуды келтіреді. Кайқауысша, адамның айыбын бетіне басып 

айту ақылсыздықтың белгісі. Себебін мансапқор ашуланып, ал досың өкпелеп 

қалуы мүмкін, соның салдарынан өз басыңды дау-жанжалға ұшыратуың ғажап 

емес деп түсіндіреді. Сондықтан мұндай сөздерді білгенің дұрыс, бірақ айтпай-

ақ қойған жөн деп шешеді. Осылардың ең абзалы «білуге де, айтуға да қажет 

сөздер» дей келе: «Халық адам парқын сөйлеген сөзі арқылы біледі, керісінше, 

сөз дәрежесін адам арқылы білмейді» деп [8,б. 30-36], айтылуға тиісті сөз 

тыңдаушысын елітіп әкететіндей әсерлі, ойлы болуын талап етеді. Осыған орай, 

автор мынадай мазмұнда әңгіме ұсынады. Әңгіменің мәнісі: Хысрау Пәруездің 

патшалығы уақыты мен Абузуржмеһрдің уәзір кезінде Румнен бір елші келеді. 

Патша Абузуржмеһрдің даналығын елшіге білдірмек болып: «Ей, уәзірім, 

дүниеде не нәрсе болса, сен бәрін де білесің ғой» дейді. Падишаның мақсаты 

«иә, білемін» деген жауап есту еді, бірақ уәзірі «білмеймін» деп жауап береді. 

Хысрау патша уәзірінің жауабынан қысылып, елшінің алдында қатты ұялады. 

Ол сұрағын қайта беруге мәжбүр болып: «Дүниедегі барлық нәрсені кім біледі? 

дейді. Cонда уәзірі: «Барлық нәрсені халық біледі, халықтың білгенін білетін 

жан анадан әлі туған жоқ» деген екен. Демек халық даналығындағы «Ұлық 

болсаң кішік бол» дегендей, У.Кайқауыс бұл жерде қанша дана болсаң да өзіңді 

халықтан биік қойма әрі ілімге тоқмейілсіп, мастанбауды, екіншіден ойланып, 

мағыналы сөйлеуді ескертеді [8,б. 29]. У.Кайқауыс Сократтың: «Өнерден 

жақсы нәрсе, білімнен үлкен, ұяттан сұлу нәрсе, қызғаншақтықтан асқан 

дұшпандық жоқ» деген даналығына сүйеніп: «Ей, перзентім сен де өнерді 

данадан үйренбесең де, наданнан үйрен» деп, адамға уақытын бос өткізбей 

өнер, білім үйренуді міндеттейді. Ойшыл білім жолындағы адамды еңбекқұмар 

болуға шақырады және «Кім де кім өзін-өзі билеп, ілім мен білім үйренген 

жағдайда ғана баянды бақытқа жетеді» дегенді алға тартады [8,б. 25]. 

У.Кайқауыстың бұл ақыл-ойды дамытып, білім алуға қатысты ойлары, бала 

тәрбиесінде, оларды қоғамдық өмір мен еңбекке дайындауда және олардың 

жан-жақты жетілулеріне оң ықпалын тигізері анық.У.Кайқауыс «тәрбиеші, ата-

анаға қарағанда құрметке көбірақ лайықты, өйткені соңғылары бізге өмір берсе, 
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ал алғашқылары лайықты өмір сыйлайды» дегендей, ұстаздық қызметті 

қоғамның жоғарғы сатысына қояды. Кайқауысша ұстаздық еңбек 

қызметтерінің ішіндегі маңызды факторлардың бірі саналады. Ал 

У.Кайқауыстың педагогикалық ілімінің негізі халықтық дәстүр. Халық «Ұстазы 

жақсының – ұстамы жақсы» деп ұлағатты ұстаздың еңбегін текке кетпейтіндей 

етіп өсиет етіп, «Ұстазға қарап шәкірт өсер» [170,б. 552] деп, тәрбиенің түп 

қазығы үлгі болар ұстазда екенін ұқтырған. Ұстаздың еңбегін ерекше бағалап, 

аса құрметпен қараған. У.Кайқауыс та: «... егер саған алла тағала ұл берсе, 

алдымен оған жақсы ат қой, өйткені бұл – әкелік парыздың бірі. Содан кейін 

оны ақылды да, мейірімді тәрбиешіге тапсыр, ...» [100,б. 540] деп, бала 

тәрбиесіндегі ата-ана мен ұстаз рөліне көңіл аудартады. 

Осылайша, «Қабуснаманың» өзектілігі, ондағы педагог-ғалымның 

дидактикалық ілімінің бүгінгі күн талаптарымен сабақтастығында, әсіресе 

У.Кайқауыс ұсынған дидактикалық ұстанымдар.  

«Қабуснамада» оқыту ұстанымдары жүйеленген. Ұстаным (принцип) 

латын сөзі, қазақша негіз деген сөз. Ғылымда оқыту ұстанымдары жүйесін 

тұңғыш ұсынған чех ғалымы Я.Каменский деп жүр. Я.Коменский, адам 

табиғаттың бір бөлігі болғандықтан, оқытудың ең басты ұстанымы – табиғатқа 

сай болу, одан кейінгісі көрнекілік ұстанымдары [177] десе, И.Песталоцци 

оқытудың көрнекілік ұстанымын ерекше бағалап, логикалық ойлауды 

дамытатын маңызды құрал санайды [178]. К.Ушинский оқытудың халықтық 

сипатына баса назар аударып, оқыту ұстанымдарын психологиялық тұрғыдан 

қараса [167,б. 166], Ы.Алтынсарин оқыту ұстанымдарын қазақ мектептерінің 

ерекшеліктеріне қарай қолдануды ескертеді [11,б. 78]. Н.Медынский оқытудың: 

ғылым негіздерін жүйелі меңгеру; білімді саналы меңгеру; теорияның 

тәжірибемен байланысы т.б. ұстанымдарын ұсынады [217]. Талданған оқыту 

ұстанымдары тәрбиеленушілерге жүйелі білім беруге бағытталады. Мұның бәрі 

қазіргі оқу үдерісінде кеңінен қолданылып жүр. Ал У.Кайқауыс іліміндегі 

дидактикалық ұстанымдар туралы пікірлерді талдап, оларды: оқытудың 

саналылығы; көрнекілігі; жүйелілік; беріктігі; теорияның практикамен бірлігі 

деп топтастырса болады. У.Кайқауыс, әсіресе теорияның практикамен бірлігіне, 

ақыл-ой операцияларына аса мән береді. Оның салыстыру анализі, логикалық 

операциялар мен басқа да ойлары қазіргі кезең үшін де құнды, өйткені қазіргі 

білім беру негізіне білімді саналы түрде меңгеру жатады [113,б. 73].  

Саналылық ұстанымы білім алушыларға оқыту нәтижесінде олар неге қол 

жеткізуі керегін түсінуге көмектеседі. У.Кайқауыс білім алушы білімдер қорын 

иеленіп қана қоймай, оларды өз бетімен таба білуі және өмірлік тәжірибеде 

қолдана білуіне, адам өміріндегі тәрбие, білім беру жұмыстарының 

маңыздылығына назар аудартып: «тасқа балауызбен өрнек салуға болмайды, 

бірақ балауыз өрнекті оңай қабылдайды. Таста қандай өрнек болса, оны 

балауызға түсіру оңай» дей келе, «Өрнектің түзілу кереметіне таңдануға 

болады, күмәнданып, күдік келтіруге болмайды. Ойлы көзбен көре білу шарт» 

деп [8,б. 143], адам не нәрсені саналылықпен оқып білмейінше көңілге 

қонбайтындығын ескертеді. «Қабуснамада» теория мен практиканың 
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байланысына аса мән беріледі. У.Кайқауыс ғылымның жетілуі теорияға ғана 

емес, практикада қолданылуына да байланысты екенін түсініп,: «Теория мен 

практика тән (дене) мен рух (жан) сияқты» екеуі де бірлікте, тәнсіз (денесіз) 

жан және жансыз тән толық емес» дей келе, «... емдеуші көп тәжірибе жүргізуі 

керек, ...» дегенді ескертеді [100,б. 540]. Байқасақ Кайқауысша, теория мен 

практиканың бірлігі – кез-келген кәсіп иесі жетістігінің кепілі. У.Кайқауыстың 

дәрігерлік кәсіпке қатысты тұжырымдарында бүкіл кәсіп атаулының жалпы әрі 

жеке, теориялық және практикалық мәселелері, кәсіби міндеттер мен парыздар 

туралы ой қорытылады [113,б. 73]. У.Кайқауыс оқытудың көрнекілігінің 

маңызын ерекше атап өтеді. Негізі дидактикада көрнекілік ұстанымының 

негізін салушы Я.Коменский деп айтады. Ол көрнекілікті адамның объект не 

құбылыс туралы ақпаратты сезім мүшелері арқылы қабылдайтын компонент 

ретінде түсініп: «... барлығын тек сезімдік қабылдаулармен, көру, есту, иіс сезу, 

дәм сезу, сипап сезу арқылы сезінуге болады» [177] деп есептесе, 

И.Песталоцци: «... сезімдік қабылдау адамдық танымның жалғыз негізі болып 

табылады» [178] дей келе, көрнекілік баланың ақыл-ой қабілетін арттырып, 

сөйлеу қабілетін дамыту құралы деп ұйғарады. К.Ушинский көрнекілікті көру 

сезімдерімен ғана байланыстыруға қарсы. Ол: «Балалар пішінмен, түспен, 

дыбыспен, сезінумен ойлайды» деп, әсерлі, бейнелі сөйлеуді көрнекіліктің аса 

ерекше әрі маңызды түрі ретінде санайды  [167,б. 566].  

Кайқауысша да көрнекілік оқытуды барынша жетімді, нақты әрі қызықты 

етеді, байқағыштық пен ойды дамытады. Сондықтан ол: «Көргеніңді елестетуге 

үйренсең, ойыңдағыны жүзеге асыруға көшу де оңай болмақ» дейді. 

«Қабуснама» тарауларының көрнекі әңгімелер, мақал-мәтелдермен, өмірлік 

тәжірибелермен байланыста берілуі көрнекіліктің маңыздылығын ғана емес, 

қажеттілігін білдіреді [8,б. 157; 99,б. 137-141]. Осылайша аталған ұстанымның 

тамыры тереңде жатқандығы анықталды. У.Кайқауыс материалды мазмұндауда 

және оны беруде жүйелілікке аса мән береді. Мысалы: «бұлт – жаууға, күн – 

дүниенің нұрлануына, түн – қараңғылануына, жұлдыздардың ағуы – қараңғыда 

жарқырап көрінуге себепші болады. Бұлардың алма-кезек ауысатын 

қозғалысына тән жүйелі заңдылықтар бар. Егер бұл заңдылықтар бұзылса, 

жүйесіздік, тәртіпсіздік белең алатынын» [8,б. 157; 99,б. 137-141] айтады. 

Демек ғалым оқытудың ғылыми негізде құрылуына үлкен мән береді. Ол күман 

тудыратын деректерді анықтап алмай, күдіктіге күдіксізді, белгіліге белгісізді 

араластырып алудан сақтанған жөн деп санады [8,б. 157; 99,б. 137-141]. 

У.Кайқауыс оқыту үдерісіне қажет маңызды қасиет балаға деген ерекше 

сүйіспеншілік пен құрметті талап етеді. Осылайша «Қабуснамада» оқытудың 

ізгіліктік ұстанымының негізі қаланып отыр. Оған дәлел У.Кайқауыстың 

ұлына арналған әрбір кеңесінің «ұлым менің», «перзентім менің» сияқты әкелік 

мейіріммен басталатын сөздері [8,б. 157; 99,б. 137-141]. 

У.Кайқауыс еңбегінде көптеген мысалдар мен әңгімелер келтіре отыра, 

оқытудың мотивтері туралы, көрнекілік пен практикалық әдістер, орындалған 

еңбек пен алынған білімді тексеру мен бағалаудың рөлі туралы да айтады. 

У.Кайқауыс мақсаттылыққа қатысты идеяларын таным теориясымен 
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байланыста қарап: «Дүниеге келмектегі мақсат ... заттарды танып білуді түсіну» 

дей келе, мақсаттылыққа ерекше мән берді [8,б. 157; 99,б. 137-141]. 

«Қабуснамада» айқындалған дидактикалық ұстанымдардың қазіргі МДП және 

педагогикамен сабақтастығы 3-кестеде көрсетілді [113,б. 73]. 

 

Кесте 3 – «Қабуснамадағы» және қазіргі МДП және педагогикадағы 

дидактикалық ұстанымдардың сабақтастығы   
    

Оқытудың 

ұстанымдары 
Қабуснамада МДП және педагогикада 

Мақсаттылық 

 

«Дүниеге келмектегі мақсат ... 

заттарды танып білуді түсіну» [8,б. 

157; 100, б. 137-141] 

Білім беру қоғамның жалпы 

мақсатына байланысты [24, б.85; 

218] 

Саналылық 

 

 «... жақсылық деңгейі мен жамандық 

деңгейін анықтау үшін, сенің таныс 

пен бөтенді, таныстығы мен бөтендігі 

бойынша толығымен ажырата білуің» 

... оқуға ықыласпен, 

шығармашылықпен  қарау, оқу 

материалын өмірде пайдалана білу 

[24, б.86; 215, б. 224] 

Теория мен 

практиканың 

байланысы 

«Теория мен практика тән (дене) мен 

рух (жан) сияқты» екеуі де бірлікте, 

тәнсіз жан және жансыз тән толық 

емес»; «... емдеуші көп тәжірибе 

жүргізуі керек, ...» [100, б. 540] 

... әр пәннен нәтижелі үлгеру 

теориялық ережелер мен 

практикалық жаттығулардың 

ұласуы арқылы қамтамасыз етілуі 

[24, б.86; 219, б.147]  

Оқытудың 

көрнекілігі 

«Көргеніңді елестетуге үйренсең, 

ойыңдағыны жүзеге асыруға көшу де 

оңай болмақ» [100, б. 540]; көрнекі 

әңгімелер, мақал-мәтелдер, даналық 

сөздер; өмірлік тәжірибелер  

Көрнекілік – білудің, танудың, 

ұғынудың басты құралы [24, б.85; 

215, б. 224]  

Оқытудың 

ғылымилығы 

мен 

жүйелілігі 

«бұлт - жаууға, күн - дүниенің 

нұрлануына, түн - қараңғылануына, 

жұлдыз ағуы - қараңғыда жарқырап 

көрінуге себепші. Бұлардың алма-

кезек ауысу қозғалысына тән жүйелі 

заңдылықтар бар. Егер бұл заңдылық 

бұзылса, жүйесіздік, тәртіпсіздік 

белең алады ...» [8,б. 157;]  

Оқу бағдарламалары мен 

тақырыптық жоспарда көрсетілген 

тақырыптар бойынша теориялық 

және практикалық мәселелер 

бірізділікпен жүргізілуі [24, б.85; 

219, б. 145] 

 

Оқытудың 

ізгіліктік 

ұстанымы 

«ұлым менің», «перзентім менің» 

сияқты әкелік мейіріммен басталатын 

сөздері [8, б. 157; 100, б. 137-141] 

Оқу үдерісінде, сабақтарда баланы 

қорқытпай, қысым жасамай, жылы 

қарым-қатынас жасау [219, б. 145] 
 

Осылайша У.Кайқауыс оқытудың негізін қатаң ғылымилықпен құру керек, 

ал оқыту үдерісін көрнекілік, бірізділік пен жүйелілік ұстанымдарына негіздеп 

құруға әрі оқу үдерісінде оқу мақсатының рөліне аса мән берілуін талап етеді.  

Дидактиканың маңызды компоненті оқытудың әдістері. Болашақ МДҰ 

педагогтерін этномәдени және жалпыадамзаттық құндылықтармен таныстыру 

жоғары мектептің білім беру үдерісіне бүгінгі күн тұрғысынан келу 

сәйкестігімен жүзеге асады. Ең тиімділері студенттермен жұмыс істеудің 

интерактивтік формалары мен әдістері. Мәселен, практикалық сабақтарға 

даярлықта «Қабуснамадағы» қазақ халқының дәстүрлері мен мерекелері 

(студенттердің қалауы бойынша) бойынша шағын-хабарламалар; отбасы, еңбек 



85 

 

т.б. арналған мақал-мәтелдерді іріктеу; туыстық байланыстарыңның ағашын, 

сондай-ақ халықтық ойындар картотекасын құру; өз аты-жөнің туралы 

хабарлама даярлау, презентация жасау, жас ата-аналар үшін отбасылық 

мерекелердің үлгілік сценариін жасау (мысалы, баланың туған күніне не ат қою 

рәсімдеріне байланысты), «Сабақтың қорытындысын шығару» рефлексия 

сияқты әдістерді қолдануға болады. Оқытудың мұндай интерактивті әдістері 

мен формалары студенттердің тәрбиелік ықпал етудің маңызды формасы 

ретінде, халықтық педагогика, соның ішінде У.Кайқауыс іліміндегі тәрбиенің 

әртүрлі құралдары туралы білімдерін анықтауға, халық арасында сақталған 

кейбір отбасылық дәстүрлер, салттармен және мерекелермен танысуға көмек 

береді. Алынған білімдер болашақ МДҰ педагогтерінің педагогика салалары 

бойынша жеке танымдық негіздерін қалыптастырудың қоры бола алады. 

Оларды әртүрлі жастағы балалармен кәсіби практикалық іс-әрекетінде 

қолданатын болады [210,б. 564]. Сонымен, У.Кайқауыс «Қабуснамада» тәрбие, 

оқыту, білім беру, тұлғаның қалыптасуы мен дамуы мәселелерін өзара тығыз 

байланыста қарастыра отырып, тәрбие мен оқыту теориясының ғылыми негізін 

жасуға талпынып, өзіндік үлес қосты деуге болады. Ал зерттеу жұмысымыздың 

келесі бөлімшесінде болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың 

педагогикалық идеялары негізінде даярлаудың құрылымдық-мазмұндық 

моделін әзірлеу мәселесіне тоқталамыз.  
 

2.3 У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары негізінде болашақ 

мектепке дейінгі ұйым педагогтерін даярлаудың құрылымдық-мазмұндық 

моделі  
«Модель» сөзі латынның modulus – шама, үлгі, норма сөзінен шыққан 

және кез-келген модельденетін объектінің ойдағы бейнесі немесе белгілік бейне 

ретінде түсініледі. Ал модельдеу мәселені зерттеудің формалары мен 

тәсілдерінің жан-жақтылығына байланысты кеңінен таралған әдіс. Модельдеу 

әдісінің теориялық-әдіснамалық негіздері O.Москаленко [220], Е.Степанов 

[221], Г.Суходольский [222], И.Непрокина [223], О.Мелничук [224], А.Яковлева 

[224,б. 148] және т.б. еңбектерінде берілген. Г.Суходольский модельдің 

құндылығы туралы айта келе, көрнекілік пен айқындылыққа ерекше назар 

аударса [222,б. 120], И.Непрокина пікірінше модель: «... объектінің элементтері 

арасындағы құрылымы мен қасиетін, өзарақатынасы мен тым қарапайым 

қатынасын жинақталған түрде жаңғыртады» екен [223,б. 61]. О.Мелничук пен 

А.Яковлев модельді жүйе болуы керек деп есептей келе, оны ғылыми 

сауаттылықтан, құзыреттіліктен, өзін-өзі ұйымдастыру мен өзін-өзі реттеуден 

көруге тырысады [224,б. 148]. Бұл тұжырымдарға сүйенетін болсақ, біздіңше, 

модель объектінің баламасы бола отыра, білімнің белгілі бір саласындағы 

деректер мен байланыстарды, қарым-қатынастарды талдап, қорытындылау 

үшін қарапайым және көрнекі формада, қолайлы әрі ашық, қол жетімді етіп 

көрсетеді. Сондықтан болашақ МДҰ педагогінің іс-әрекетін аталған саланың 

талаптарына сәйкес жетілдіру оның кәсіби даярлығының моделінің негізінде 

мүмкін. Ал модельдеу тұлғаның үйлесімді көрсеткіштерін, болашақ педагогтің 
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кәсіби іс-әрекетін анықтауды ғана емес, оның қалыптасу үдерісін көрнекі 

көрсетуге мүмкіндік береді. 

Мақсаты: болашақ МДҰ педагогтерінің тұлғалық-адамгершілік 

сапаларын дамытып, кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру.  

Міндеттері: 1) «Қабуснама» негізінде болашақ МДҰ педагогтерінің 

тұлғалық-адамгершілік сапаларын (мейірімділік, еңбексүйгіштік, жомарттық, 

достық, өзінің және өзгелердің денсаулығына қамқорлық т.б) жетілдіру; 

болашақ МДҰ педагогінің У.Кайқауыс мұрасына, соның негізінде жалпы 

тарихи-мәдени құндылықтарға қызығушылығы мен құрметін ояту және дамыту 

нәтижесінде ұлттық білім мен педагогтің ұлттық келбетін қалыптастыруға 

ықпал ету; 2) болашақ МДҰ педагогтерін «Қабуснама» және соның негізінде 

жалпы тарихи-мәдени құндылықтар туралы теориялық біліммен қаруландыру; 

студенттердің тәрбие жұмысын У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары 

негізінде жүзеге асыруға қажетті тәжірибелік білік, дағдыларды қалыптастыру.  

Болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары 

негізінде даярлаудың әдіснамалық негіздері:  

- тұлғалық іс-әрекеттік тұғыр: іс-әркет барысында қалыптаса отырып, 

тұлғаны осы іс-әрекеттің сипатын білдіретін, іс-әрекеттің субъектісі ретінде 

қарастырады. Тұлғаға бағдарланған тұғыр педагогикалық үдерісті, адамға 

бағытталған мақсат, субъект, нәтиже және оның тиімділігінің басты критерийі 

ретінде құрастырады және жүзеге асырады; 

- антропологиялық тұғыр: адамтану ғылымының бағыты ретінде баланың 

және ересек адамның біртұтастығының пайда болуын, қалыптасуын оның 

болашақтағы мүмкін болатын өнімді өмірлік іс-әрекетінің контексінде 

қарастыруға мүмкіндік береді. Мұнда оның өмір сүруінің онтологиялық 

сипаттамаларының уақытша үш бірлігі ұйғарылады: өткеннің, қазіргінің және 

болашақтың. Субъект өткеннің тәжірибесін ескере отырып және болашақты 

болжай отыра, бүгінмен өмір сүріп, дамиды; 

- ізгіліктік тұғыр: білім беруді ізгілендіру – бұл білім беру үдерісіне 

енгізілген, педагог пен білім алушының тұлғасын үйлестірудің құрылымдық 

өзіндік өзгеру үдерісі. Ізгілендіруде педагогикалық қарым-қатынастың стилін 

демократияландыру, оқу материалын, оны оқыту мен меңгерудің құралдарын 

адам санатына қосу жүзеге асырылады;  

- жүйелілік тұғыр: адам – жүйе объектісі. Кешенділік пен жүйелілік 

ұстанымдары бойынша қатынас пен байланыстың көпқырлылығын анықтауға, 

даярлау үдерісін, сатылы құрылымы бар, оның бөлімдерінің жиынтығына сай 

келмейтін, күрделі жүйелі білім беру ретінде зерттеуге мүмкіндік береді. 

Болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары 

негізінде даярлау біртұтас педагогикалық үдерістің жалпы заңдылықтарын 

және тәрбие жұмысының осы бағытының ерекшеліктерін бейнелейтін 

ұстанымдарының негізінде жүзеге асырылады: ғылымилық; жүйелілік; теория 

мен практиканың байланысы; тұлғаны әлеументтендіру мен ізгілендіру. 

Зерттеу мәселесін теориялық тұрғыдан түсіну негізінде болашақ МДҰ 

педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары арқылы даярлауда 
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студенттердің адамгершілік-тұлғалық және кәсіби сапаларын жетілдірудің 

тиімділігін қамтамасыз ететін мынадай педагогикалық шарттары анықталды: 

- У.Кайқауыс және оның педагогикалық идеяларының тәрбиелік әлеуеті 

туралы ақпараттармен қамтамасыз ету;  
- студенттің субъектілік позицияларын қамтамасыз ету;   

- студенттің оқу-тәрбие үдерісінде алған білімдерінің өзектілігін арттыру 

мақсатындағы теориялық және практикалық дайындаудың өзара байланысы;  

- студенттің сабақтан тыс іс-әрекеттерін оқу-тәрбие үдерісінің әртүрлі 

формалары жағдайында ұйымдастыру.  

Сондай-ақ, теориялық талдаудың мазмұны негізінде болашақ МДҰ 

педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары арқылы даярлаудың 

келесі компоненттері айқындалды: мотивациялық-құндылықтық компонент; 

рухани-адамгершілік компонент; рефлексивтік компонент; 

Мотивациялық-құндылықтық компонент болашақ МДҰ педагогінің 

«Қабуснамаға» әрі соның негізінде өзге де ұлттық құндылықтарға ынтасын 

дамыта отыра, өзіне және қоршаған ортаға дұрыс қарауға үйретеді; өзіндік 

дамуына ынталандырады; өмірге қызығушылығын қалыптастырады. Мұның 

бәрі болашақ МДҰ педагогіне өзін-өзі жетілдіруі үшін қажет. 

Рухани-адамгершілік компонент. Болашақ МДҰ педагогтерін 

даярлаудың қажетті компоненті қарастырылып отырған тәрбие жұмысы 

бағытының осы даярлықтың мақсатына байланысты олардың даярлығының 

адамгершілік-педагогиакалық аспектілерін қалыптастырудан тұратын рухани-

адамгершілікке даярлау болып табылады.  

Рефлексиялық (лат. reflexio – артына назар аудару) компоненті болашақ 

МДҰ педагогіне өз іс-әрекетінің және өз дамуының, жеке жетістіктерінің 

деңгейінің нәтижесін саналы бақылай білуімен; креативтілік, алға 

ұмтылушылық, серіктестікке бағытталу, шығармашылық өзіндік талдауға 

бейімділік қасиеттері мен ерекшеліктерін қалыптастырумен анықталады.  

Болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары 

негізінде даярлаудың негізгі әдістері мен формалары:  

Негізгі әдістер: нақты ахуалдарды талдау әдісі (НАТ); сын тұрғысынан 

ойлау технологиясы; дебат әдісі; баспасөз конференция әдісі [225] т.б. 

Жұмыс формалары: тренингтер; пікірталастар; семинар-саяхат, іскерлік 

ойын, рөлдік ойын. 

Болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары 

негізінде даярлаудың 3 компонентіне сәйкес төмендегідей диагностикалық 

әдістемелер іріктелді және олар мазмұндық-құрылымда көрсетілді:  

1) Мотивациялық-құндылықтық компоненті үшін: 

- М.Рокичтің мазмұндық және құралдық құндылықтар тізімі (Қосымша Б); 

- Т.Ильина. ЖОО білім алу мотивациясын зерттеу әдістемесі (Қосымша В); 

2) Рухани-адамгершілік компоненті үшін «Тәрбиелік және адамгершілік 

даму сауалнамасы» стандартты сауалнамасы (В.Цветков, 2014) (Қосымша Г); 

3) Рефлексивтік компонент үшін. Рефлексивтіктің даму деңгейін 

диагностикалау тесті (А.Карпов) (Қосымша Д); 
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Сурет 4 – У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары негізінде болашақ 

мектепке дейінгі ұйым педагогтерін даярлаудың құрылымдық-теориялық 

моделі 

 

Модельдің негізінде жасалған, сабақтарда, оқудан тыс іс-әрекеттерде 

болашақ МДҰ-ның педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары 

У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары негізінде болашақ 

мектепке дейінгі ұйым педагогтерін даярлау 

Мақсаты  

Нәтижесі 

Әдіснамалық 

тұғырлар және 

ұстанымдар 

Мазмұны  

У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары негізінде болашақ МДҰ 

педагогінің тұлғалық-адамгершілік сапаларын дамытып, кәсіби 

құзыреттіліктерін (білім, білік, дағды т.б.) қалыптастыру 

 

тұғырлары: тұлғылық іс-әрекеттік, антропологиялық, ізгіліктік, 

жүйелілік тұғырлар 

ұстанымдары: ғылымилық; жүйелілік; теория мен практиканың 

байланысы; тұлғаны әлеументтендіру мен ізгілендіру 

 

Міндеттері: 1) «Қабуснама» негізінде болашақ МДҰ педагогінің 

тұлғалық-адамгершілік сапаларын (мейірімділік, еңбексүйгіштік, 

жомарттық, достық, өзінің және өзгелердің денсаулығына 

қамқорлық т.б) жетілдіру; болашақ МДҰ педагогінің У.Кайқауыс 

мұрасына, соның негізінде жалпы тарихи-мәдени құндылықтарға 

қызығушылығы мен құрметін ояту және дамыту нәтижесінде 

ұлттық білім мен педагогтің ұлттық келбетін қалыптастыруға 

ықпал ету; 2) болашақ МДҰ педагогін «Қабуснама» және соның 

негізінде жалпы тарихи-мәдени құндылықтар туралы теориялық 

біліммен қаруландыру; студенттердің тәрбие жұмысын 

У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары негізінде жүзеге асыру 

үшін қажетті тәжірибелік білік, дағдыларын қалыптастыру 

 

Компоненттері: мотивациялық-құндылықтық компонент; 

рухани-адамгершілік компонент; 

рефлексивтік компонент 

 
Құралдары: «Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін 

У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары негізінде даярлау» атты 

элективті курсы, осы курс негізінде даярланған дәрістер жинағы 

Формалары: дәріс, семинар, тренингтер, пікірталастар, семинар-

саяхат, іскерлік ойын, рөлдік ойын 

Әдістері: НАТ әдісі, дебат әдісі, миға шабуыл, сын тұрғысынан 

ойлауды дамыту технологиясы, “Баспасөз конференция әдісі” т.б. 

 
...... Болашақ педагогтің У.Кайқауыстың «Қабуснамасындағы» 

педагогикалық идеяларын пайдалана білу даярлығы 

Болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық 

идеялары негізінде даярлау шарттары: У.Кайқауыс және оның 

идеяларының тәрбиелік әлеуеті туралы ақпараттармен 
қамтамасыз ету; студенттердің субъектілік позицияларын 

қамтамасыз ету; теориялық және практикалық даярлаудың өзара 

байланысы; сабақтан тыс іс-әрекеттерді оқу-тәрбие үдерісінің 

әртүрлі формалары жағдайында ұйымдастыру 

 

 

Даярлау 

шарттары 
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негізінде даярлаудың бағдарламасы, студенттермен Абай атындағы ҚазҰПУ-і 

базасында жүргізілген тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың негізіне алынды. 

Бағдарламаның әрбір студенттің тұлғалық сапаларын, кәсіби-шығармашылық 

белсенділігін белгілі бір деңгейде дамытуға мүмкіндік беретіндігі анықталды. 

Болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары негізінде 

даярлаудың құрылымдық-мазмұндық моделі жоғарыдағы 4-суретте берілген.  

Ал У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары негізінде болашақ МДҰ 

педагогтерін даярлау моделінің әдістемелік тұғырлары, ұстанымдары, 

шарттары, даярлық компонентері мен жолдары ғылыми еңбектерге сүйене 

отырып, анықталды. Сондай-ақ аталған моделдің кез-келген дидактикалық 

үдерістегідей өзара байланысты құрамдас компоненттері ретінде анықталған 

мотивациялық-құндылықтық, рухани-адамгершілік және рефлексивтік 

компоненттерінің өлшемдері мен көрсеткіштері 4-кесте түрінде көрсетілді. 

 

Кесте 4 - Болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары 

негізінде даярлаудың өлшемдері мен көрсеткіштері 

 

Өлшемдер Көрсеткіштер 

Кәсіби Тұлғалық 

Мотивациялық-құндылықтық компонент 

1. оқу-тәрбие үдерісі 

құрылымындағы 

У.Кайқауыстың 

«Қабуснамасының» 

педагогикалық әлеуеті мен 

рөлін білу және түсіну 

• 1.У.Кайқауыстың 

педагогикалық 

идеяларын меңгеру 

және оларды өмірлік 

қажеттілктеріне сай 

қолдану  

1. көркемдік талғамы 
мен сөйлеу мәдениеті 

және тарихи 

мұраларға 

қызығушылығы 

 

Рухани-адамгершілік компонент 

1.рухани-адамгершілік 

сапалары мен кәсіби 

құзыреттіліктерін тәрбиелеу 

және дамыту міндеттерін 

шешуде У.Кайқауыс 

идеяларының тәрбиелік 

әлеуетінің маңыздылығын 

білу және түсіну  

1. У.Кайқауыстың 

педагогикалық 

туындысын тәрбиенің 

ерекше құралы ретінде 

(адамгершілік ізгіліктік 

тәрбие міндеттерін 

ескере отырып) сауатты 

талдап, қорыта білу 

дағдыларының болуы 

1. халықтық тарихи мұраларға 

сүйіспеншілігі; 

тұлғаның тәрбиелік 

бағыттылығы: белсенділігі, 

байқағыштық, басатамашылық 

 

Рефлексивтік компонент 

1.У.Кайқауыстың 

педагогикалық идеялары 

бойынша білімдерін 

тәжірибеде шығармашылық 

қолдана алуы  

1. Кәсіби сауаттылық: 

У.Кайқауыстың 

педагогикалық 

идеялары туралы 

баланың 

қабылдауына 

қызықты, жеңіл 

мәліметтер білу 

1. тұлғалық, кәсіби мәдениет 

және қарым-қатынас мәдениеті; 

тапқырлық (жасампаздық) 

 

Сөйтіп, біздің зерттеуіміздің көзқарасы тұрғысынан алғанда, болашақ 

МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары негізінде даярлау 
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сапасын анықтайтын өлшемдердің жиынтығы, біріншіден тәрбиелеудің 

мотивациялық-құндылықтық компонентімен байланыста, тәрбие қызметін 

У.Кайқауыс мұрасы арқылы жүзеге асыруға ұмтылысымен, оның тиімділігіне 

талпынумен, студенттердің тарихи мұраларға қызығушылық деңгейін көтеруге, 

жоғары нәтижелерге қол жеткізуге құштарлығымен сипатталады. Екіншіден, 

зерттеліп отырған тәрбиенің рухани-адамгершілік компоненті У.Кайқауыс 

мұрасының тәрбиелік әлеуетін танып білу туралы теориялық, әдістемелік, 

білімдерінің кешенді жиынтығы, қаралып отырған процестің мүмкіндігі ретінде 

қарастырылады. Үшіншіден рефлексивтік компонент студенттің педагогикалық 

қызыметі барысында жүзеге асырылатын «Қабуснамадағы» педагогикалық 

идеялар негізінде даярлау процесінің практикалық іскерлігі мен дағдыларын 

меңгеруде көрініс табады. Дегенмен, ЖОО-ны студенттерін У.Кайқауыстың 

«Қабуснамасындағы» педагогикалық идеялар негізінде даярлау үшін біз 

ұсынған студенттің адамгершіліктік және кәсіби тұлғасын қалыптастыру 

моделі соңғы нәтиже болып табылмайды, сондықтан, басқа негіздерде өзге 

модельдердің жасалуы мүмкіндігін жоққа шығара алмаймыз. Болашақ МДҰ 

педагогтерін У.Кайқауыстың «Қабуснамасындағы» педагогикалық идеялар 

негізінде даярлау моделі қандай да бір нәтижеге қол жеткізуді көздейді.  

Болашақ МДҰ педагогін даярлау құрылымының бұл компоненттері 

студенттердің өзінің білім, біліктерін тәрбиеленушілерге беруші педагог 

ретіндегі қалыптасуымен ғана емес, баланы адамгершілік-тұлғалық дамыту 

міндеттерін шешетін, тәрбиеші ретіндегі де өзара байланысымен ашылады. 

А.Щербаков көрсеткендей, педагогтің оқу-тәрбие іс-әрекетінің жетістігі 

педагогикалық іс-әрекеттерін (ақпараттық, дамытушылық, жұмылдырушылық, 

бағыттаушылық) орындауға даярлығымен және олардың арасында ішкі 

байланысты орнату, өздерінің іс-әрекеттерінің мазмұны мен оларды жүзеге 

асыру әдістерін анықтау біліктілігіне байланысты [139, б. 52-59].   

Ақпараттық қызметті сәтті орындау үшін, педагогтің өз пәнінен терең 

білімі, оларды сауатты ұсына білуі, сөйлеу мәдениеті болуы керек. Дамытушы 

қызметті егер, педагог өз қабілеттерін дамыту үдерісін жүзеге асыра, 

шығармашылығын белсендіре, ойлау дербестігін үйрене алатын болса жүзеге 

асыруы мүмкін. Жұмылдырушылық қызмет эмоциональды-еріктік сферасына 

мейлінше ұтымды амалмен ықпал ете алуды талап етеді. Бұл белгілі бір 

педагогикалық шарттарды құрумен, педагогикалық іс-әрекетте мүдделік және 

қызығушылық орта құрумен қол жеткізіледі. Педагог орындаушылық іс-

әрекетінде студенттердің сүйсінушілік сезімін оята отыра, олардың 

шығармашылық танытуын белсендіруге ықпал етеді. Нақ шығармашылық 

үдерісінде алынған ләззат, оның маңызды ынталарының бірі болып табылады. 

Бағыттаушылық қызмет тұлғаның құндылықтық бағыттылығының тұрақты 

жүйесін қалыптастыру. Бірақ адамның белгілі бір құндылыққа бағдарлануы 

оларды мойындау, тиімді бағалау нәтижесінде болуы мүмкін.  

Болашақ МДҰ педагогінің адамгершілік тұлғасын біз ұсынған 

У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары негізінде қалыптастыру үдерісінде 

қажетті білім, білік, тұлғаның сапаларының тізімі, болашақ педагогті кәсіби іс-
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әрекетке даярлаудың негізгі міндеті – болашақ МДҰ педагогтерінің рухани-

адамгершілік және кәсіби сапаларын У.Кайқауыстың педагогикалық мұрасы 

негізінде жетілдірумен анықталады.  

Болашақ МДҰ педагогінің педагогикалық қорын, өзінің жеке басы мен 

тәрбиеленушілердің тұлғалық сапаларын қалыптастыру және дамытуда 

У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларын пайдалану тәжірибесімен байыту 

оның тұлғалық сапаларын жетілдіріп қана қоймайды, кәсіби шеберлігін 

арттыруға да ықпал етеді және екіжақты үдеріс болып табылады. Болашақ 

МДҰ педагогтеріне «Қабуснамадағы» тәрбие мазмұнының жетілген үлгілерін 

таныстыру олардың тарихи-мәдени мұралардың тәрбиелік мәні мен әлеуеті 

туралы түсініктерін кеңейтеді, рухани-адамгершілік сапаларын жетілдіріп, 

тұлғалық әрі кәсіби мәдениетін көтереді.  

Болашақ МДҰ педагогін даярлаудың негізгі міндетін жүзеге асыру үшін 

тәрбие үдерісінде олардың рухани-адамгершілік тұлғасын қалыптастыруды 

тарихи мұраларға сүйене отырып, практикалық жүзеге асыруда, оқытудың 

қолданыстағы бағдарламаларына өзгертулер немесе толықтырулар ендіру 

қажеттілігі туындайды. Мәселен, студенттерді тұлғалық-адамгершіліктік 

тәрбиелеу және кәсібиліктің белгісі сөйлеу мәдениетін дамыту мақсатында 

«Мектепке дейінгі педагогика тарихы» және «Балалар әдебиеті» курстарының 

дәріс және практикалық сабақтарының мазмұнын У.Кайқауыстың тәрбиелік 

мәндегі даналық сөздері мен тағылымдық өсиеттерін, әңгімелерінің мейлінше 

құнды үлгілерін өздігінен қолдана алу біліктерінің қалыптасуына ықпал ететін 

тақырыптар және тапсырмалар ретімен байытуға болады. Осыған орай аталған 

курстардың міндеттерін төмендегідей мазмұнда толықтырған ойға қонымды:  

- болашақ МДҰ педагогінің У.Кайқауыстың педагогикалық іліміне 

шығармашылық ынтасын, құрметін, ұқыпты қатынысан тәрбиелеу; 

- У.Кайқауыстың педагогикалық-дидактикалық ілімін меңгеру үдерісінде 

болашақ МДҰ педагогінің тұлғалық, рухани-адамгершілік сапалары мен кәсіби 

мәдениетінің негізін дамыту; 

- болашақ МДҰ педагогін У.Кайқауыстың педагогикалық туындысын 

тәрбиенің ерекше құралы ретінде (адамгершілік ізгіліктік тәрбие міндеттерін 

ескере отырып) сауатты талдап, қорыта білу дағдыларына оқыту;  

- болашақ МДҰ педагогінің У.Кайқауыстың педагогикалық ілімі бойынша 

білімдерін өз тәжірибесінде шығармашылық қолдана алу біліктерін 

қалыптастыру.  

Соңғы міндет, яғни У.Кайқауыстың кейбір педагогикалық идеялары мен 

тағылымдық өсиеттерін, әңгімелерін болашақ МДҰ педагогтері тәжірибеде 

мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасының 

«Қатынас» және «Әлеумет» білім беру салаларының мазмұнын жүзеге 

асыруда пайдалана алады. Мысалы, болашақ МДҰ педагогі «Қатынас» білім 

беру саласы бойынша «коммуникативтік біліктер мен дағдыларды дамытуда 

балалардың түрлі іс-әрекетіндегі ауызекі сөйлеуін, әдебиетке қызығушылығын 

дамытып, сөздік қорын байытуда, тіл дамытудың алғашқы дағдыларына» 

үйрету, сондай-ақ «Әлеумет» білім беру саласы мазмұнында көтерілген 
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«МЖДБ-ның әлеуметтік дағдыларды игеруін, қоғамда, қоршаған ортада өзін-

өзі ұстай білудің адамгершілік нормаларын, жалпы адамзаттық құндылықтарды 

меңгеруі мен баланың ересектермен және құрбыларымен қарым-қатынас жасай 

білуін, отбасы мен құрбыларына жақындық сезімін, оларға деген құрметін, 

қазақ халқының, сондай-ақ басқа халықтардың тарихын, мәдениетін білу мен 

құрметтеуді, еңбек түрлері мен түрлі мамандық иелеріне қызығушылығын 

қалыптастыру» мәселелерін [226] шешуде, адамгершіліктің ең қарапайым 

компоненттері: адалдық, шыншылдық, мейірімділік, жомарттық достық, 

жақсылық, т.б. сезімдерді қалыптастыруда баланың жас ерекшелігі мен 

мүмкіндіктеріне қарай У.Кайқауыстың бала қабылдауына жеңіл даналық 

сөздерін, мақал-мәтелдері мен әңгімелерін іріктеп, қолдануға болады.   

 У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары негізінде болашақ МДҰ 

педагогтерінің кәсіби сапаларын, тұлғалық-адамгершілігін арттыру міндеттері 

оқыту үдерісінде У.Кайқауыс идеяларын меңгере отырып, оларды оқу-тәрбие 

іс-әрекетіне қосу негізінде шешілуі тиіс. У.Кайқауыстың педагогикалық 

идеяларын меңгеру, үйрету мен дамытушылық міндеттерін шешуде болашақ 

МДҰ педагогінің тұлғалық-адамгершілік сауаттылығын меңгерудің дәстүрлі 

қиындықтарынан қашуға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда меңгеру үдерісі оның 

негіздері мен болашақ МДҰ педагогінің шығармашылық жұмысының 

органикалық элементі, сондай-ақ, У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларын 

меңгеру және оларды өмірлік қажеттілктеріне сай қолдану болып табылады. 

Зерттеу жұмысымыздың аталған қолданбалы міндетін шешуде, яғни оның 

нәтижесін оқу үдерісіне ендіру арқылы кәсібилік белгісі студенттердің сөйлеу 

мәдениетін дамытуға ықпал мақсатында 2018 оқу жылынан бастап (28.08.2018. 

Хаттама №1) «Балалар әдебиеті» курсының «Х-ХІІ ғғ. әдеби мұралардың 

рухани құндылықтары» тақырыбы аясында және «Шешендік сөздер» тақырыбы 

аясында дәріс, семинар, СОӨЖ тақырыптары «Түбі түркілік діни өсиетнама, 

нақылдар мен даналық сөздер», ««Қабуснама» және шешендік өнер» деген 

мазмұнда толықтырып, студенттерді У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары 

әрі олардың тәрбиелік әлеуетімен танысу мүмкіндігі қарастырылды.  

Сондай-ақ біз 2020-2021 оқу жылынан бастап Тараз қаласындағы №18 

«Еркежан» бөбекжай-балабақшасында ересектер мен мектепалды даярлық 

топтарының «Асыл мұра» вариативті оқу бағдарламасы аясында және №35 «Ер 

Төстік» бөбекжай-балабақшасыда «Әлеумет», «Қатынас» білім беру 

саласының оқу қызметтері мен «Мирас» үйірме жұмысында балалармен 

жүргізілетін тәрбиелік іс-шараларда У.Кайқауыстың тәлім-тәрбиелік идеялары 

мен даналықтары кеңінен қолданылуда (оқу үдерісіне ендіру Актісі мен сабақ 

жоспары қосымшада тіркелген) дей келе, жұмысымыздың келесі бөлімінде 

«Қабуснамадағы» педагогикалық идеялар негізінде болашақ мектепке дейінгі 

ұйым педагогтерін даярлаудың әдістемесін ұсынамыз. 
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3 «ҚАБУСНАМАДАҒЫ» ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАР 

НЕГІЗІНДЕ БОЛАШАҚ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМ ПЕДАГОГТЕРІН 

ДАЯРЛАУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

3.1 У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары негізінде болашақ 

мектепке дейінгі ұйым педагогтерін даярлау шарттары  

ҚР-ның «Білім туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің басты мақсаты – 

ұлттық және адамзаттық мәдени құндылықтар негізінде жеке тұлғаның 

қалыптасуына жағдай жасау» [4] деп көрсетілгендей, бүгінгі студент ертеңгі 

педагог маманға қойылып отырған таңдау, артылар жүк салмақты әрі ауқымды 

болып отыр. Сондықтан қоғамдық дамудың қазіргі сатысында жан-жақты 

дамыған тұлға қалыптастыру өзекті мәселелердің бірі. Бұл үлкен бағдарламалы 

міндеттің ажырамас бөлігі – білім берудің мазмұнын жетілдіру. Бұл мәселені 

шешудің тиімділігі белгілі бір деңгейде өткеннің педагогикалық жүйесінің озық 

ойларының қаншалықты ебін тауып және шығармашылықты қолданылуына да 

байланысты болмақ. Басты міндет сапалы өскелең ұрпақты тәрбиелеу үшін 

қоғамдық ойлар мен адамгершілік нормалардың және мәдени дәстүрлердің 

орасан мол қорынан нені, қалай пайдалануға болатындығын сұрыптап алу. 

Біздің алға қойған мақсатымыз да болашақ МДҰ педагогтерін ұлттық 

келбетімізді ашатын ата дәстірлеріміз рухында тәрбиелеу, тарихи мұраларға 

көп көңіл бөліп, халқтың тарихы мен әдебиетінен, мәдениетінен ақпарат беру.  

Зерттеу мәселесін теориялық тұрғыдан түсіну негізінде анықталған 

болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары арқылы 

даярлауда студенттердің адамгершілік-тұлғалық және кәсіби сапаларын 

жетілдірудің тиімділігін қамтамасыз ететін педагогикалық шарттары мынадай 

сипатта жүзеге асырылады:  

- оқу курстарының мазмұнын қайта қарап, теориялық және практикалық 

базасын кеңейту, олардың тығыз байланысы, студенттерді даярлау үдерісінде 

ғылыми зерттеу деректері есебінен У.Кайқауыс идеяларының педагогикалық 

әлеуеті туралы ақпараттармен қамтамасыз ету;  

- оқу-тәрбие үдерісінде оқытуды белсендіру, дербестікті дамыту, болшақ 

МДҰ педагогі тәрбиесінде У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларына деген 

танымдық қызығушылығын қалыптастыру үшін студенттердің субъектілік 

позицияларын қамтамасыз ету;   

- студенттің оқу-тәрбие үдерісінде алған білімдерінің өзектілігін арттыру 

мақсатындағы теориялық және практикалық дайындаудың өзара байланысы;  

- студенттердің сабақтан тыс іс-әрекеттерін оқу-тәрбие үдерісінің әртүрлі 

формалары жағдайында ұйымдастыру.  

Жоғарыда аталған шарттар белгілі бір қисынмен қолданылып, 

студенттерді даярлау үдерісінің тиімді өтуіне ықпал ететін, педагогикалық 

құралдар кешені арқылы жүзеге асырылады.  

Бірінші шартты жүзеге асыру – болашақ МДҰ педагогтерін даярлау 

үдерісінде У.Кайқауыс идеяларының тәрбиелік әлеуеті туралы 

ақпараттармен қамтамасыз ету – жоғарыда айтылғандай, «Мектепке дейінгі 
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педагогика тарихы» және «Балалар әдебиеті» пәндерінің бағдарламаларының 

мазмұнын толықтырумен, болашақ МДҰ педагогтері тәрбиесінде оқытудың 

теориялық және практикалық базасын кеңейту арқылы қол жеткізіледі. Бұл 

жағдайда студенттердің У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларын қолдану 

құзыреттіліктерін меңгеруге бағыттылығы ескеріледі.  

Бірінші шарт бойынша студентте болуы керек: 

- оқу-тәрбие үдерісі құрылымындағы У.Кайқауыстың педагогикалық 

идеяларының орны мен рөлін білу және түсіну; 

- болашақ МДҰ педагогтерінің рухани-адамгершілік сапалары мен кәсіби 

құзыреттіліктерін тәрбиелеу және дамыту міндеттерін шешу үшін У.Кайқауыс 

идеяларының тәрбиелік әлеуетінің маңызын білу және түсіну;  

- оқу-тәрбие іс-әрекетін У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларын 

пайдалану арқылы ұйымдастыру тәсілдерін білу. 

Дегенмен болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың тағлымдық ілімі 

негізінде тереңдетіп даярлау үшін аталған пәндердің қажетті сағат сандарының 

шектеулілігін ескеріп, болашақ МДҰ педагогтерінің оқу жоспарының таңдау 

компоненттеріне «Болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық 

идеялары негізінде даярлау» атты элективті курсын ендіруге болады. Оны 

ендіру «Мектепке дейінгі педагогика тарихы» және «Балалар әдебиеті» оқу 

пәндерінің аталған бағыт бойынша ұсынылған мазмұнын кеңейтуге ықпал 

етеді. Элективті курс мазмұны жұмыстың келесі бөлімшесінде ұсынылған. 

Болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары 

негізінде даярлау үдерісінің тиімділігінің екінші шарты – студенттердің 

субъектілік позицияларын қамтамасыз ету болып табылады. Бұл әрине 

болашақ МДҰ педагогінің өз іс-әрекетінің мақсаттарын құруы мен ұғынуын 

білдіреді. Біздің көзқарасымыз бойынша, субъектілік позиция адамның 

шындықтың белгілі бір қырларына қатынасының тұрақты жүйесімен 

сипатталады. Бұл адамның тиісті мінез-құлықтарынан көрінеді.    

Демек болашақ МДҰ педагогінің субъектілік позицияларын қамтамасыз 

ету – бұл педагог пен педагог-тәрбиеленушілер арасында дамитын өзара 

ізгілікті әрекеттесуді білдіреді. Ол қойылған мақсатқа қол жеткізуге 

бағытталып, жағдайды алдын-ала белгіленген өзгеріске, тәрбиеленушілердің 

қасиеттері мен сапаларын өзгертуге әкелетін, педагогикалық үдеріс 

жағдайында жүзеге асырылады. Бұл үдерісте болашақ МДҰ педагогтерінің 

субъектілік позициясы өздерінің мақсатты тұжырымдау белсенділігімен 

анықталады. Яғни өз іс-әрекетінің мақсаттарын құруды, ұғынуды білдіреді.    

Педагогикалық еңбектерде көрсетілгендей, кез-келген іс-әрекет тәрбие 

ұстанымдары мен мазмұны, формалары мен әдістерін анықтайтын мақсат 

болғандықтан туындайды. Іс-әрекеттің тиімділігі, алдымен қойылған мақсат 

тұрғысынан бағаланады және оны дұрыс таңдаумен анықталады. Сонымен 

қатар тәрбие үдерісіндегі мақсатты анықтаудың маңыздылығы оның қалай 

дамитынына байланысты. Бұл жағдайда тәрбие үдерісіне қатысушылардың 

мақсатты тұжырымдаушылық іс-әрекеті туралы айтуға тиіспіз.  

Егер мақсат, студенттер үшін маңызды, соларға арналған болса, онда ол 
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тәрбие үдерісінің қозғаушы күші болып табылады. Мақсатты тұжырымдау 

(қою) пеадгогикалық ұйымдастырылған мақсатты тұжырымдау нәтижесінде 

болады, оған мыналар кіреді: а) мақсаттарды негіздеу және ұсыну; ә) оларға 

жету жолдарын анықтау; б) күтілетін нәтижені жобалау.   

Біз зерттеу мәселеміз жағдайында, ұйымдастырылған педагогикалық 

тұжырымдаудағы мақсатты негіздеу мен қойылуының мәніне педагогикалық 

үдерістің белгіленген бөлігінде қол жеткізіледі. Оны нақты жағдайлардағы 

У.Кайқауыс идеяларының тәрбиелік әлеуетін болашақ МДҰ педагогтерінің 

тәрбие үдерісінде пайдаланудың педагогикалық мақсатын нақты міндеттерге 

айналдырудан көреміз. Бұл кезеңде ұсынылған педагогикалық мақсаттар мен 

студенттер контингентінің нақты мүмкіндіктері арасындағы қарама-

қайшылықтар анықталып, жобаланған үдерісте оларды шешудің жолдары 

белгіленеді. Қойылған мақсаттарға қол жеткізу жолдарын анықтау маңызды 

өзара байланысты элементтерден тұрады:  

- алдағы іс-әрекеттің мақсаттары мен міндеттерін түсіндіру; 

- оқытушы мен студенттердің өзара әрекеттестігі;  

- педагогикалық үдерістің белгіленген әдістерін, құралдары мен 

формаларын пайдалану;  

- қолайлы жағдайлар жасау, студенттердің іс-әрекеттерін ынталандыру 

бойынша әртүрлі шараларды жүзеге асыру. 

Бұл үдерістің тиімділігі аталған элементтердің өзара байланысының 

қаншалықты ойға қонымдылығына, жалпы мақсаттарды практикалық жүзеге 

асыру олардың бағытына және бір-біріне қайшы келмейтіндігіне байланысты. 

Мақсатты тұжырымдауды ұйымдастыруда күтілетін нәтижені жобалау 

маңызды рөл ойнайды. Ол іс-әрекетті талдау мен түзету мүмкіндігіне және 

болуы мүмкін қателіктерді болдырмауға ықпал етеді.  

O.K.Тихомиров субъектінің мақсатты тұжырымдау іс-әрекетін зерттей 

отыра, мақсатты қалыптастырудың мынадай механизмдерін көрсетеді:  

а) іс-әрекеттердің жанама нәтижесін, оны ұғыну мен оның мотивпен 

байланысы негізінде мақсатқа айналдыру;  

б) практикалық іс-әрекетті дайындау сатысында бейсаналық күтпегенді 

(ой елегінен өткізілмеген таңданыстарды) мақсатқа айналдыру; 

в) бастапқы болжанған нәтиже болмаған жағдайда мақсаттардың өзгеруі 

(қайта құру); 

г) белгіленген мақсатты мотивпен байланыстыру арқылы меңгеру; 

д) қойылған мақсаттардың бірін таңдау; 

е) мотивтің мотив-мақсатқа айналуы; 

ж) аралық мақсаттарды бірлескен практикалық іс-әрекет кедергілерінің 

функциялары ретінде бөлу, іс-әрекет мәнінің бірнеше қажеттіліктермен 

байланысы; қажеттіліктерді ішінара іс-әрекетпен қанағаттандыру; 

з) алдын-аладан соңғы мақсаттарға өту;  

и) мақсаттардың иерархиялары мен уақытша жүйелігін құру» [227].  

Біз ұсынып отырған бағдарлама міндеттерін жүзеге асыру болашақ МДҰ 

педагогінің У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларын оқу-тәрбие жұмысында 
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пайдалануын, оның шығармашылық қабілеттерін тәрбиені ұйымдастырудың 

әртүрлі формаларында дамытуды жақсарту үшін, студенттің адамгершілік-

тұлғалық және кәсіби іс-әрекеті деңгейі тұрғысынан келуді білдіреді.  

Болашақ МДҰ педагогтерінің өз іс-әрекеттерін білуі мен ұғынуын алдын-

ала қарастыратын мақсатты тұжырымдаушылық белсенділігі, алдымен 

олардың өзіндік оқу-тәрбиелік іс-әрекетінің негізіне жатады. Оның мазмұны: 

- У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларын оң қабылдауы;  

- өмірлік қажеттілігіне жарата білуі; 

- шығармашылығы; 

- тарихи-мәдени туындыларды тануынан тұрады.   

Бұл жағдайда мақсатты тұжырымдаушылықты өзара байланысты екі 

деңгейде қарастырған жөн: жеке тұлға деңгейінде және топ деңгейінде. 

Бірінші нұсқада өзінің педагогикалық іс-әрекетінің мақсаттарына жетуі 

үшін әр студенттің жеке бағдарламасы құрылады. Ол оның педагогика 

саласындағы жеке мүмкіндіктерін, қабілеттерін, құндылықты бағыттарын 

көрсетеді. Екінші нұсқа, ұйымдастырудың күрделі деңгейін, яғни бірлескен іс-

әрекеттің жалпы бағдарламасын жасауды білдіреді. Бұл шығармашылық 

үдеріске қатысушылардың барлығының педагогикалық іс-әрекеттерінің 

мақсаттарын алдын-ала талдауды талап етеді.  

Мақсаттардың, олардың түрлері мен типтерінің көптүрлілігі болашақ 

МДҰ педагогінің педагогикалық іс-әрекет саласындағы мақсатты 

тұжырымдаушылық белсенділігінің көпдеңгейлі, жартылай нұсқалы сипатын 

қамтамасыз етеді. Педагогикалық зерттеулерге қарап ой қорытатын болсақ, 

көпдеңгейлі мақсатты тұжырымдау – бұл күрделі операциялардан (талдау, 

жинақтау, болжау) тұратын және әрбір кезеңде ашық не жасырын 

болатын... ойлау үдерісі болып табылады.  

Студенттер мен оқытушылардың бірлескен педагогикалық іс-әрекетінің 

жалпы мақсаттары мен міндеттері бірлескен ойлау үдерісінде анықталады. 

Болашақ МДҰ педагогтерінің У.Кайқауыстың педагогикалық туындысына 

қажеттіліктері мен қызығушылықтарын жалпы айта отырып, мотив-мақсаттар 

жекелік маңызды, сондықтан әрбіреуіне саналы, түсінікті болып табылады.  

Мақсатты тұжырымдауды педагогикалық басқару студенттердің 

педагогикалық іс-әрекетінің тәрбие мақсаттырын, ұйымдастырушылық- 

педагогикалық міндеттері мен оларға жету жолдарын анықтауды білдіреді. Бұл 

жағдайда педагогикалық басқарудың тиімділігі білім алушылардың «ішкі 

сферасына» ықпал ету қарқындылығына, тәуелділігіне байланысты.  

«Ішкі сфера» ұғымы біртұтас білім беру ретінде қаралады. Ол тұлғаның 

мотивтерінің, қажеттіліктерінің, эмоциялары мен ақыл-ойы жүйесін білдіреді. 

Студенттердің педагогикалық іс-әрекеттерінде тәжірибе және тұлғаның өз 

қажеттіліктері арқылы тиянақты меңгергендері педагогтің ықпал етуі болып 

табылады. Болашақ МДҰ педагогтерінің педагогикалық іс-әрекетінің мақсаты 

– У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларын өз қажетіне жарата алуы. Болашақ 

МДҰ педагогтері педагогикалық ынталандыру жағдайында өздерінің алға 

қойған мақсаттарын сезініп, қол жеткізуге бағытталған педагогикалық іс-
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әрекеттерін сауатты талдап, түзете білуі олардың белсенділігін тудырады. 

Мақсаттарды тұлғаның өз мотивтеріне, оның ішкі жетістіктеріне өткізеді.  

Болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары 

негізінде даярлау бағдарламасымен ұсынылған негізгі міндеттерді шешуге 

сүйене отырып, болашақ МДҰ педагогтерінің бұл бағыттағы мақсатты 

тұжырымдау іс-әрекетін төмендегідей беруге болады:  

- У.Кайқауыстың «Қабуснамасына», соның негізінде ортағасырлық тарихи-

мәдени мұраларға тұлғаның жалпы дүниетанымын жетілдірудің ерекше құралы 

ретінде саналы (тұлғалық мәнділік) қатынасын қалыптастыру; 

- ұлттық мәдени туынды «Қабуснаманы» педагогикалық іс-әрекет 

үдерісіне қосу барысында, танымдық белсенділіктерін қалыптастыру;  

- У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларын педагогикалық іс-әрекеттің 

түрлі формаларында қолдануға шығармашылық қатынастарын қалыптастыру;  

- ортағасыр мұрасы «Қабуснаманы» меңгеру үдерісінде, құндылықтық 

қатынастарын қалыптастыру; 

- У.Кайқауыстың тағылымдық ілімін педагогикалық іс-әрекет барысында 

қолдануға даярлықтарын қалыптастыру. 

Соңғы мақсатқа қол жеткізу жоғарыда аталған факторлардың жиынтығын 

жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Яғни, У.Кайқауыстың ілімін педагогикалық 

іс-әрекет барысында қолдануға даярлықтарын қалыптастыру – болашақ МДҰ 

педагогінің мақсатты тұжырымдаушылық іс-әрекеттерін, олардың өзара 

үздіксіз байланысын анықтайды.   

Болашақ МДҰ педагогтерінің адамгершілік-тұлғалық және кәсіби 

құзыреттіліктерін У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары негізінде 

жетілдіруге бағытталған іс-әрекет үдерісінде оқытушы өз күшін рефлексияны 

өзін-өзі тәрбиелеу әдісі ретінде жүзеге асыру жағдайын жасауға бағыттайды.   

«Рефлексия» ұғымы тұлғаның өзінің санасында болып жатқандар туралы 

ойлау үдерісі және адамның белгілі бір жағдайда немесе белгілі бір кезеңде 

өзін-өзі тануын білдіреді. Ол үшін тұлғаның өзін-өзі жетілдіруінде барынша 

табыстарға қол жеткізуге мүмкіндік беретін, өзін-өзі дамыту бағдарламасы 

жасалуы тиіс. Сонда ғана рефлексия үдерісінде өзін-өзі тәрбиелеудің маңызды 

әрекеті жүзеге асырылады деп саналады. 

Рефлексияны ұйымдастыруда, оқытушы студенттерге бір жағынан, 

өздерінің тұлғалық-адамгершілік сапаларын, кәсіби құзыреттіліктерін жетілдіре 

отырып, тұлғалық тәрбиелеу мен дамыту міндеттерін шешу үшін У.Кайқауыс 

идеяларының тәрбиелік әлеуеті, екіншіден осы үдерістегі әрбір қатысушының 

орны мен рөлін анықтайтын, тұлғалық әлеуеттер туралы ақпарат береді.  

Студенттерді оқу және оқудан тыс іс-әрекеттің барлық түрлеріне, 

жұмыстың барлық формаларына (эссе жазу, шығармашылық тапсырмалар 

орындау, портфолио т.б.) тартудың қалыптасқан үдерісінде болашақ МДҰ 

педагогтерін тұлғалық-кәсіби тәрбиелеуде У.Кайқауыстың педагогикалық 

идеяларын пайдалану, сондай-ақ өзіндік тұлғалық әлеуеттері туралы алынған 

ақпараттар студенттерді мектепке дейінгілермен осы бағытта жұмыста өзін-өзі 

анықтаудың қажеттілігін түсінуге әкеледі.  
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Үшінші шарт – болашақ МДҰ педагогтерінің сабақ барысында және 

сабақтан тыс іс-әрекеттерде алған ақпараттарды сапалы меңгеруі 

теориялық және практикалық даярлаудың өзара байланысымен анықталады. 

Бұл шарт практикалық/семинар сабақтар (СӨЖ, эссе жазу, шығармашылық 

тапсырмаларды орындау т.б.) туралы танымның негізі ретінде философиялық, 

педагогикалық, психологиялық ережелерге сүйенеді. Практикалық/семинар 

сабақтар танымдық іс-әрекеттің қайнар көзі және оқыту нәтижелерін қолдану 

саласы ретінде мойындалады.  

Оқытудың тиімділігі мен сапасы, тұлғаны қалыптастыру үдерісі (оның 

қажеттіліктері, талпыныстары, қызығушылықтары, сенімдері т.б.) бүтіндей, 

ұйымдастырудың мазмұнына, түрлері мен формаларына тәуелді болады. Ол 

практикалық іс-әрекетпен тексеріледі, бекітіледі және бағытталады. 

Болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары 

негізінде даярлау барысында теория мен практиканың тиімділігі У.Кайқауыс 

ілімінің тәрбиелік әлеуетіне қатысты білімдерді оқыту үшін болжалды 

мазмұнмен, оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастырумен, оқытудың формалары мен 

әдістерін қолданумен, болашақ педагог-тәрбиешінің практикалық сабаққа 

жіберген уақытымен анықталады. 

Болашақ МДҰ педагогтері, практикалық сабақтарда У.Кайқауыстың 

туындысының педагогикалық әлеуетін пайдаланудың әдістері мен тәсілдерін 

меңгеру бойынша теория мен практиканың байланысын жүзеге асыра отырып, 

практикалық іс-әрекетке неғұрылым белсендірек қосылатын болса, оларды 

даярлау сапасы да соғұрлым жоғары; олардың практикалық сабақтар кезіндегі 

кәсіби педагогикалық әрекеті неғұрлым жақсы ұйымдастырылса, болашақ 

МДҰ педагогтерінің қазіргі мектепке дейінгі оқыту жүйесі ұсынып отырған 

жаңа талаптарға бейімделуі де соғұрлым табысты болады. 

Практикалық сабақ барысында болашақ МДҰ педагогтерінің тұлғалық-

адамгершілік сапалары және шығармашылық қабілеттері дамиды. Олардың 

педагогикалық мәдениетінің негізі қалыптасады. Оқыту мақсаттарына жету 

үшін оқу материалын логикалық тұрғыдан қайта өңдеу мен шығармашылық 

пайдалану қабілеттері, яғни педагогикалық құзыреттіліктері жетіледі.  

Болашақ МДҰ педагогтері, тұлғалық рухани-адамгершілік тәрбие 

міндеттерін шешуде У.Кайқауыс идеяларының тәрбиелік әлеуетін пайдалану 

мәселесі бойынша сабақ іскерлік ойындар ұйымдастырады, ата-аналармен 

әңгімелесу нұсқаларын, баяндамалар, эссе, хабарландырулар даярлайды, бейне 

жазбалар, портфолио жасалады, шығармашылық тапсырмалар орындалады. 

Оқудан тыс іс-әрекеттерді болашақ МДҰ педагогтері үшін неғұрлым 

тартымды, қызықты тапсырмаларды шешумен тығыз байланысты сипатта 

ұйымдастыру үлкен мәнге ие. Сонымен қатар «ұйымдастыру» ұғымы оқудан 

тыс жұмыстың қатынастары, шарттары, формалары мен әдістері жиынтығын 

қамтиды. Қолданылатын формалар, құралдар, әдістер қойылған міндеттерге 

неғұрлым сай келсе, болашақ МДҰ педагогтерінің тәрбие жұмысында 

У.Кайқауыс идеяларын пайдалануға бағытталған іс-әрекетті ұйымдастыру ойға 

қонымды, тәрбие үдерісінің тиімділігі жоғарырақ болады. 
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У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары мен оны практикалық іс-

әрекетте қолдану тәсілдерін белсенді меңгерудің қажетті төртінші шарты – 

оқу және оқудан тыс жұмыстардың үйлесімі болып табылады. 

У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары халықтық сипаттағы тәрбие 

құралдарының бірі болғандықтан, оның өзінің пайда болуының алуан түрлігі 

оқу іс-әрекетінің дәстүрлі қалыптасқан шегінен, уақытпен реттелген дәрістік, 

практикалық, т.б. сабақтардың аясынан шығуды талап етеді.  

У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларының маңызды ерекшелігінің бірі 

– педагог пен студент арасындағы өзі үшін, бір-бірімен шығармашылық қарым-

қатынаста әрекет етуі үшін адалдық қарым-қатынастың басқаша, тең, шекті 

ерекше түрінің қажеттілігін тудырады.  

Педагог пен студенттің өзара әрекеттесуі ынтымақтастық және достық 

сипатта болуы тиіс. Бұл үдерісте оқытушының іс-әрекеті әрбір қатысушының 

танымдық, эмоциональдық, еріктік сфераларын жүйелі дамыту негізінде оқу 

ұжымының іс-әрекетін мақсатты ұйымдастыруды білдіреді. Ұжымдық өзара 

әрекеттесуді ұжым мүшелері арасындағы мынадай: жеке, серіктестік және 

ынталандырушылық қатынастар (іс-әрекеттің мотивтері, мақсаттары, іс-әрекет 

нысанына – У.Кайқауыстың педагогикалық тәжірибесіне қатынасы) достық, 

бірлік, ынтымақтастық қарым-қатынас үдерісінде біріктіре ұйымдастыру 

жағымды саналады. Оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастырудың тиісті формаларын 

іздеу де қажетті болады.  

«Қабуснамадағы» тәрбие мазмұны (имандылық, адамгершілік, ақыл-ой, 

еңбек, т.б.) оқу үдерісімен алдын-ала қарастырылған сабақтар жағдайында 

меңгерілуі мүмкін. Шығармашылық белсенділікпен байланысты формаларға 

жүгінуде аудиториядағы уақытпен шектелген сабақтар олармен қарама-

қайшылыққа әкеледі. Бұл қарама-қайшылықты жеңудің әртүрлі сенімді 

педагогикалық тәсілдерінің бар болғанына қарамастан, мұндай формаларды 

меңгеру үшін жұмыстың неғұрлым қолайлы формасы – оқудан тыс іс-әрекет. 

Онда қатаң уақытпен және сабақтың мазмұнды (маңызды) бағдарламасын 

орындаумен міндеттелмеген. Бағдарламаның мазмұнын қалыптастырумен және 

оқу материалын іріктеумен қатар, белгіленген мақсаттарды жүзеге асыру үшін 

оқытудың (дәріс, практикалық сабақтар) және оқудан тыс іс-әрекеттің қандай 

формасы тиімді болатынын педагог шешеді. Өйткені топ құрамының 

ерекшеліктері, оқу мекемесінің жағдайы педагогке белгілі. Оқудан тыс 

жұмысты шақырылған маман да жүргізе алады. Мұндай жұмыстың формалары 

әртүрлі. Бұл дөңгелек үстөл, семинарлар, апталықтар болуы да мүмкін. Ең көп 

тараған түрі апталықтар немесе халықтық мерекелік іс-шаралар және 

эдвайзерлік сағаттар болып табылады. Апталықтарды ұйымдастыру болашақ 

МДҰ педагогтерінің жеке шығармашылық қабілеттерін қарқынды дамытудың 

негізі бола алады. Апталықтар У.Кайқауыстың мәдени мұрасын меңгеруге 

бағытталып, халықтық мәдени туындыларды тасымалдаушы қазіргі педагогтер 

мен болашақ МДҰ педагогтерінің арасын байланыстырушы бөлігі бола алады. 

Апталыққа қатысушылар У.Кайқауыс идеяларының тәрбиелік әлеуетін 

сабақтарда көрсетуді жүзеге асыра алады.  



100 

 

Аптылыққа қатысушылар «Қабуснамада» кездесетін халықтық тәрбие 

құралдарының үлгілерін (салт-дәстүр, әдет-ғұрыптар мен тағылымдық 

әңгімелер, мақал-мәтелдер мен нақыл сөздер т.б.) топтап, оларды оқу іс-әрекет 

үдерісінде студенттерді оқыту тәжірибесіне ендірудің белсенді бастамашысы 

бола алады. Апталық ортағасырлық тарихи мұраларға мейлінше терең 

қатынаста болу мүмкіндігін тудырады дей келе, төменде «У.Кайқауыс 

тағылымдары» атты апталық бағдарламасын ұсынамыз (кесте 5). 

 

Кесте 5 – «У.Кайқауыс тағылымдары» атты апталық бағдарламасы 
 

 

Ал халықтық мерекелік іс-шаралар аясында халықтық тәрбиенің қайнар 

көздері салт-дәстүр, әдет-ғұрыптар мен халықтық шығармашылықтың сөздік 

жанрлары әңгімелерді, мақал-мәтелдер мен нақыл сөздерді («Қабуснаманың» 

мазмұны негізінде, салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарды сахналық сомдаумен, мақал-

мәтелдер жарысын ұйымдастырумен) қайта жаңғыртып, жаңаша сипатта 

ұсынумен айналысуға болады. Бұл жағдайда көркем әдебиет және тіл дамыту 

пәндерімен ерекше байланыс қажет болады.   

Төртінші педагогикалық шартты жүзеге асыруға бағытталған 

жұмыстардың келесі бір түрі – эдвайзерлік сағаттарда осы мәселе төңірегінде 

баяндамалар тыңдау, дискуссиялар, пікірталастар өткізу. 

Болашақ МДҰ педагогтерінің апталықтар мен халықтық тәрбиелік 

мазмұндағы мерекелік іс-шараларға қатысуы және эдвайзерлік сағаттарда сөз 

сөйлеп атсалысуы, оларды үнемі дәстүрлі халықтық шығармашылық әлеміне 

жүктеудің маңыздылығымен түсіндіріледі. Апталықтар, халықтық тәрбиелік 

мазмұндағы мерекелік іс-шаралар және эдвайзерлік сағаттар жұмысына 

студенттерді тартуда олардың жеке қабілеттері, бейімділіктері ескеріледі. 

Болашақ МДҰ педагогтерінің тәрбие жұмысының тәжірибесі У.Кайқауыстың 

педагогикалық идеяларына сүйену мәселесі бойынша педагогикалық 

әдебиеттерді, ғылыми еңбектерді зерттеу болып табылады. Осылайша оқудан 

тыс іс-әрекет болашақ МДҰ педагогтерінің У.Кайқауыс идеяларының тәрбиелік 

әлеуетін пайдаланудағы белсенді ұстанымын қалыптастырады. У.Кайқауыстың 

педагогикалық идеяларын қолдану мақсатын түсінуге және сезінуге ықпал ете 

отырып, оқуға және бағдарлама негізінде ұсынылған пән мазмұнын меңгеруге 

қызығушылығын арттырады. Педагогикалық ынталандырудың әрекеттігін 

қамтамасыз ете отырып, оқытудың мотивациясына тікелей ықпал етеді.   

Іс-шараның атауы Өтетін күні 

Ашық семинар сабағы: «Тағлымы мол тәлімгер» 27.02.2017 

Ашық тәрбие сабағы: «Адамзат ұрпағымен мың жасайды» 28.02.2017 

Дөңгелек үстөл: «Тарихи мұралар –  

тәрбие бастауы» 

01.03.2017 

Пікірталас: У.Кайқауыстың педагогикалық ілімінің болашақ 

педагогтардың тұлғалық және кәсіби сапаларын дамытуға ықпалы 

02.03.2017 

Дәріс сабағы: У.Кайқауыс және халық педагогикасы 03.03.2017 

Эдвайзерлік сағат: У.Кайқауыс ілімі – рухани жаңғыру көзі 04.03.2017 
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Болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары 

негізінде даярлаудың аталған педагогикалық шарттарын талдау олардың өзара 

байланысын, өзарашарттастығы мен оларды оқу-тәрбие үдерісінде кешенді 

пайдалану қажеттілігі туралы қорытынды жасауға және біздің зерттеу мақсатын 

жүзеге асыруға, сол арқылы болжамды тексеруге мүмкіндік берді дей келе, 

келесі бөлімшеде болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық 

идеялары негізінде даярлаудың мазмұнын қарастырамыз. 

 

3.2 У.Кайқауыстың «Қабуснамасындағы» педагогикалық идеялар 

негізінде болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін даярлаудың 

мазмұны  

Бұл бөлімшеде зерттеу жұмысының тәжірибелік-эксперименттік бөлігінің 

қалыптастырушы экспериментін жүзеге асыру мақсатында У.Кайқауыстың 

педагогикалық идеялары негізінде болашақ МДҰ педагогтерін даярлау 

әдістемесінің мазмұны ұсынылады.  

Элективті курсты әзірлеу барысында ҚР Үкіметінің 2018 жылғы 31 

қазанындағы Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандарты талданып [228], білім алушылардың даярлық деңгейіне, 

білім мазмұнына, жалпы білімділікке, әлеуметтік-этикалық құзыреттерге 

қойылатын талаптары назарға алынды.  

Стандартта таңдау компонентіндегі пәндерге қойылатын талаптар негізін 

«білім алушылар бойында ұлттық бірегейлік құзыреттіліктерін қалыптастыруға 

және «Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясын, жалпы мәдени дүниетанымды, 

қоғамдық қатынастарда әлеуметтенуді және ақпараттық-коммуникативтік, 

креативті, инновациялық дағдыларды дамыту мәселелерін толықтыру 

қажеттілігі аталса, білім алу мазмұнына қойылған талаптар реті: қазақстандық 

патриотизм мен азаматтық жауапкершілік; ынтымақтастық; құрмет; ашықтық 

сияқты негізгі құзыреттіліктерден құралған.  

Әлеуметтік-этикалық құзыреттерге қойылатын талаптар қатарынан: 

1) қоғамдық пікірге, дәстүрге, салтқа, қоғамдық нормаларға негізделетін 

әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу және өзінің кәсіптік қызметінде 

оларға сүйену; 

2) іскерлік этика нормаларын сақтау, мінез-құлықтың этикалық және 

құқықтық нормаларын игеру; 

3) Қазақстан халқының дәстүрі мен мәдениетін білу; 

4) әлемнің басқа халықтарының дәстүрі мен мәдениетіне толерантты болу; 

6) ғылым және ғылыми ойлау туралы жалпы түсінігінің болуы; 

7) қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін білу; 

8) түрлі әлеуметтік жағдайларда саналы түрде дұрыс бағыт ұстана білу; 

11) кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылу» [228] сияқты талаптар 

реті негізге алынғанын ескертеміз.  

Өйткені оқыту нәтижесі, яғни студенттің аталған курсты меңгеріп 

болғаннан кейінгі негізгі құзыреттері осы жоғарыда аталған жалпы білім беру, 

әлеуметтік-этикалық құзіреттілікке, ұйымдастырушылық-басқарушылық және 



102 

 

кәсіби құзіреттілікке қойылатын жалпы талаптар негізінде қалыптасады. Демек, 

студенттің оқыту нәтижелері бойынша қажет құзыреттіліктері Дублин 

дескрипторларын ескере отырып анықталады. Дескриптор - тапсырмаларды 

орындау үшін нақты қадамдарды сипаттайтайды. Дублиндік дескрипторлар 

оқытудың негізгі бес нәтижесіне негізделген: түсінуі және білуі (А), білімін 

және түсінігін қолдану (В), пікір қалыптастыру (С), құзыреттілік қабілеттілікті 

көрсету (Д), яғни коммуникативті дағдылар және оқыту дағдысы мен оқу 

қабілеті (Е). Дескрипторлар білім алушыға ұсынылған курста не білуі, түсінуі 

және істей алуы керектігін сипаттау үшін қолданылады. Мәселен, біздің 

жағдайда біз ұсынғалы отырған элективті курстың соңында студенттер 

мыналарға ие болуы тиіс: 

 оқу мақсаты мен оқу нәтижесінің арасындағы айырмашылықты білу; 

 «Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін У.Кайқауыстың 

«Қабуснамасындағы» педагогикалық идеялар негізінде даярлау» атты 

элективті курсына байланысты оқу нәтижелерін түсіну; 

 оқу нәтижелерін олардың жарамдылығын бағалау үшін талдау және 

сынау жұмыстарын жасауды; 

 семинар сабақтарда өз нәтижелерін қайта қарап, ұсыну. 

(нақты мысалдар реті қалыптастырушы эксперимент мазмұнында берілген). 

Келесі атқарылған маңызды іс-әрекет – біз қозғап отырған мәселенің 

қазіргі қолданыстағы оқу пәндеріндегі жеткілікті деңгейде қарастырылуын 

анықтау мақсатында аталған мамандық бойынша, яғни 6В010100 - «Мектепке 

дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығының типтік оқу жоспарына сәйкес 

«Педагогика», «Мектепке дейінгі педагогика», «Мектепке дейінгі педагогика 

тарихы», «Балалар әдебиеті» пәндерінің оқу жоспарларна талдау жүргізілді. 

Нәтижесінде «Мектепке дейінгі педагогика тарихы» курсынан өзге пәндердің 

мазмұнында жалпы адамзаттық құндылықтар мен халықтық дәстүрдегі тарихи-

мәдени мұралардағы тағылымдық идеяларды оқу-тәрбие үдерісінде пайдалану 

мәселесі толық қамтылмағаны анықталды.    

Болашақ МДҰ педагогінің тұлғалық-адамгершілік сапалары және кәсіби 

білімдер мен біліктіліктерді игеруі бүгінгінің жетістіктерін ғана меңгеруден 

тұрмайтындығын ескеретін болсақ, онда тәрбие мазмұнын жетілдіріп, 

толықтырып отыру аса маңызды. Осы негізде біз МЖМББС-ғы әлеуметтік-

этикалық құзыреттерге қойылатын талаптар мен зерттеу жұмысының міндетіне 

сәйкес әрі халықтық дәстүрдегі тарихи мұраларды жастарға таныту, оларға 

деген құрметін қалыптастыру мақсатында «Қабуснама» мазмұнына талдау 

жасап, 15 сағат дәріс, 15 сағат семинар, 30 сағат ОСӨЖ және 30 сағат СӨЖ-ге 

есептелген «Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін У.Кайқауыстың 

«Қабуснамасындағы» педагогикалық идеялар негізінде даярлау» атты элективті 

курс бағдарламасын және аталған бағадарлама негізінде болашақ педагогтің 

рухани-адамгершілік сапалары мен кәсіби әлеуетін дамытуға бағытталған 

«У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары» атты дәрістер жинағын әзірледік. 
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Біз ұсынғалы отырған элективті курс бағдарламасы студенттің рухани-

адамгершілік сапаларының артып, кәсіби әлеуеттерінің дамуына, олардың 

өзіндік белсенділігін арттыруға ықпалын тигізері анық. Элективті курсты оқыту 

студенттерді тәрбиелеу және жан-жақты үйлесімді тұлға ретінде дамыту ісімен 

тығыз байланыста болуы керек. У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары 

болашақ МДҰ педагогінің ғылыми көзқарасының негіздерін қалыптастыруға, 

олардың танымдық қабілеттерін дамытуға, оқу еңбегіне деген белсенділігі мен 

адал көзқарастарын тәрбиелеуге де себін тигізуі тиіс.  

Студенттердің белсенділігін арттыру дегеніміз – сабақта студенттердің өз 

бетімен жұмыс істеуіне мүмкіндік жасау, сабақты үнемі түрлендіріп, 

педагогикалық ойындарды, техникалық және көрнекі құралдарды ұтымды 

қолдану, оларды сабақ барысында орынды пайдалану амалдары. Мұндай 

амалдар студенттердің ақыл-ойы мен рухани өресін кеңейтіп, олардың ғылым 

негіздерін меңгеруін тиянақты етеді. Элективті курсты ЖОО педагогикалық 

пәндер бөлігі ретінде қарастыруға болады.  

Элективті курсты оқытудың мақсаттары:  

- МЖМББС- ты деңгейіндегі білім, білік, дағдыларды меңгеру;  

- «Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін У.Кайқауыстың 

«Қабуснамасындағы» педагогикалық идеялар негізінде даярлау» атты элективті 

курс мазмұны арқылы болашақ МДҰ педагогтерін кәсіби іс-әрекетке, өздігінен 

білім алуға және еңбекке бейімдеу, ата-дәстүр, әдет-ғұрып, салт-сана, халықтық 

және ұлттық болмысты жалпы адамзаттық мәдени мұраларымен үндестіру 

арқылы рухани-адамгершілік қасиеттерін арттырып, тұлға ретінде жетілдіру;  

- болашақ МДҰ педагогінің ақыл-ойының педагогикалық стилін, 

интеллектуальдық және ерік пен сезімге қатысты сапаларын дамыту;   

- оқудың негізгі сатысында оқуға, меңгерген педагогикалық білімдерін            

өмірде қолдануға жан-жақты дайындауды жүзеге асыру.  

Элективті курс алдына мынадай міндеттер қойылды:  

- болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың идеяларымен және олардың 

тәрбиелік мүмкіндіктерімен таныстыру, олардың шығармашылық қабілеттерін 

жүзеге асыруға деген қызығушылықтары мен халықтық тәрбие туындыларына 

құрметін қалыптастыру;  

- У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларын олардың дидактикалық 

мазмұнына қарай өзбетімен жалпылау дағдыларын дамыту;  

- «Қабуснама» негізінде өзге де тарихи мәдени-мұраларды, әдет-ғұрыптар 

мен тұрмыстық дәстүрлерді зерттеу және талдау бойынша өзбетімен жұмыс 

істеу біліктерін қалыптастыру;  

- тәрбиелік іс-әрекетті ұйымдастыру формаларында тұлғаның рухани-

адамгершілік тәрбиесі міндеттерін шешуде У.Кайқауыстың педагогикалық ілімі 

туралы білімін шығармашылықпен сауатты қолдану дағдысын меңгерту. 

 Элективті курстың мазмұны аталған міндеттерге сәйкес әзірленіп, оқу-

тақырыптық жоспарда әрбір тақырып үшін қажетті сағат сандары анықталған. 

 Қоғамның қазіргі даму кезеңінен туындап отырған әлеуметтік сұранысқа 

орай анықталған осы мақсаттар мен міндеттер элективті курс мазмұнын 
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жасаудың, онымен үйлесімді оқытудың әдіс-тәсілдері мен құрал-жабдықтарын, 

ұйымдастыру түрлерін анықтаудың қажеттілігін көрсетеді. 

 Ұсынылып отырған білім мазмұны:  

- оқыту, тәрбиелеу, дамыту талаптары мен мақсатына сәйкес;  

- жас ерекшелік және мүмкіндік өрісіне сай;  

- У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларын қоршаған орта, салт-дәстүр, 

ана тілінің өзіндік ерекшеліктерін бейнелеп, пайдалануға мүмкіндік береді;   

- педагогикалық курс материалдарының пәнішілік үйлесімді байланыста 

болуын, олардың өзара әсерлесуін, бірін-бірі байыта түсуін қамтамасыз етеді; 

- басқа оқу курстары мазмұнымен пәнаралық байланыстар ескеріледі. 

Осы қағидаларға негізделе отырып анықталған элективті курс мазмұны 

біршама кеңейеді. 

Оқу-тәрбие үдерісінің тиімділігі дегеніміз – ең алдымен студенттердің 

танымдық белсенділігін қалыптастыру, олардың оқу-білімге деген белсенді 

көзқарасын біртіндеп өмір қажеттілігіне айналдыру.  

Болашақ МДҰ педагогтерінің танымдық белсенділігін арттыру үшін, 

олардың орындайтын жұмыс түрлері мен ізденімпаздық қабілеттерін ұдайы 

дамыту маңызды. Өтілген тақырыптың практикалық маңызына студенттердің 

көзін жеткізу, тақырып бойынша көтерілетін негізгі идеяны даралап таныту, 

сабақта проблемалы жағдаят туғызу – осының бәрі болашақ МДҰ 

педагогтерінің танымдық белсенділігін көтеретін, олардың білуге, тануға деген 

ынта-ықыласын арттыруға, қабылдау дағдыларын дамытып, нығайтуға қолайлы 

жағдай жасайтын бірден-бір қажетті факторлар. Танымдық қызығуды 

дамытудың үш шарты бар:  

Бірінші – мазмұнның жаңартылуы, бұрын жария етілген фактілерді 

жаңаша сипаттау, хабарланып отырған материалға тарихи бағдар беру, ілімнің 

практикалық мәнін ашып көрсету және ғылымның соңғы жаңалықтарын, 

табыстарын жүйелі баяндау; Екінші – оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастырудың 

түрлеріне негізделген, қолға алған материалды проблемалық тұрғыдан 

зерттеуге және студенттің шығармашылық, практикалық жұмыстарына 

бағытталған оқыту тәсілдері; Үшінші – студенттің қабілетін ұштау, 

оқытушының студентке көмек беруге  дайын тұруы, олардың мүмкіндіктеріне 

қолдау көрсету қабілеті, талап қоя білуі мен адалдығы, көтермелей білу, 

сондай-ақ студенттердің өзара бәсекесіне көмек көрсете білу қасиеті.  

Студенттердің танымдық белсенділігін, ізденімпаздығын арттыру үшін 

оқу-тәрбие үдерісі оларды қанағаттандыратындай ұйымдастырылуы қажет. 

Төменде осы мақсатта әзірленген бағдарлама мазмұнын ұсынамыз.  

Элективті курс бағдарламасының мазмұны 

1. Кіріспе. Элективті курстың мақсаты мен міндеті 

Бүкіладамзаттық өркениет пен тәрбиелік түсініктер тарихын, оның өзіндік 

ерекшеліктерін танып білу маңызы, осы саладағы зерттеу әдістерін жетілдіру 

мен мектепке дейінгі педагогика тарихы, этнопедагогика, этнопсихология 

салаларындағы ғылыми проблемалар туралы көзқарастар; Ғалымдардың, 

ортағасыр ойшылдарының рухани мәдениеті туралы еңбектерінің отандық 



105 

 

тәрбие тарихының алғашқы кезеңдерінің сыр-сипатын танып білудегі маңызы; 

Ортағасыр мұраларындағы тәрбие мәселелерін оқып үйренудің қазіргі ғылыми 

педагогиканың теориясы мен тарихы үшін маңызы; У.Кайқауыстың 

тағылымдық мұрасымен танысу – халқымыздың осы саладағы қайнар 

көздерінің бірі, сондай-ақ осы мәселенің алдағы уақытта зерттелуіне ықпалы.  

ІІ ТАҚЫРЫП. У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларының қалыптасуына 

ықпал еткен тарихи және мәдени-әлеуметтік алғышарттар 

У.Кайқауыс дәуірінің әлеуметтік-мәдени өміріне сипаттама (Саманилер 

империясы құлағаннан кейінгі постсаманилер кезеңінің қоғамдық-тарихи, 

мәдени-әлеуметтік жағдайлары, Самандар тұсындағы ұлттық сананың оянуы, 

Самандар дәуіріндегі сауда-саттық, егіншілік, қолөнер, сәулет өнері, көркемдік 

өнер, жалпы білім мен өнердің дамуы); Унсурулмаоли Кайқауыс – ағартушы-

педагог, ақын, философ, ғалым, саясаткер, сөз зергері; У.Кайқауыстың 

педагогикалық идеяларының қалыптасуына ықпал еткен идеялық бастаулар 

(халықтық педагогика мен араб-парсы классикалық әдебиеті және әлемдік 

ғылымдар дамуына үлес қосқан Шығыс ғұламаларының энциклопедиялық 

еңбектері. У.Кайқауыс идеяларының әл-Фараби, ибн Сина, ибн Мискавейх 

ойларымен және көне грек философтарының көзқарастарымен сабақтастығы). 

ІІІ ТАҚЫРЫП. «Қабуснамадағы» педагогикалық идеялар және олардың 

халық педагогикасымен сабақтастығы 

«Халық педагогикасы» туралы түсінік (халықтық педагогикаға қатысты 

У.Кайқауыстың, ортағасыр ойшылдарының, шетел және отандық ғалымдар 

көзқарастары); «Қабуснамадағы» халықтық педагогика құралдары, әдіс-

тәсілдері; «Қабуснамадағы» педагогикалық идеялар, халық педагогикасымен 

сабақтастығы және олардың болашақ МДҰ педагогтерін даярлаудағы рөлі. 

ІV ТАҚЫРЫП. У.Кайқауыстың имандылық тәрбиесі туралы идеялары 

және оның болашақ МДҰ педагогтерін даярлаудағы рөлі    

«Иман», Имандылық тәрбиесі туралы түсінік (У.Кайқауыс пен қазіргі 

заман ғалымдарының тұжырымдары); Ислам дінінің ғылым мен білімге 

қатысы; У.Кайқауыстың имандылық тәрбиесі туралы идеяларының болашақ 

МДҰ педагогтерін даярлаудағы рөлі. 

V ТАҚЫРЫП. У.Кайқауыстың адамгершілік тәрбиесі туралы идеялары 

және оның болашақ МДҰ педагогтерін даярлаудағы рөлі    

«Адамгершілік», «адамгершілік тәрбиесі» ұғымдарының мәні (У.Кайқауыс 

және өзге де педагог ғалымдар тұжырымдары); «Қабуснамадағы» жақсылық 

пен жамандық, ар-ұят, достық және жомарттықтың мәні; «Қабуснамадағы» ата-

ананы құрметтеу мен қарттарға ізет көрсету мәселелері. 

VІ ТАҚЫРЫП. У.Кайқауыстың ақыл-ой тәрбиесі туралы идеялары және 

оның болашақ МДҰ педагогтерін даярлаудағы мәні 

Ақыл-ой ұғымына түсінік (ортағасырлық Шығыс ғұламалары мен қазіргі 

педагогика ғылымындағы тұжырымдар); У.Кайқауыстың ақыл-ой тәрбиесі 

туралы ой-пікірлері және оның болашақ МДҰ педагогтерін даярлаудағы мәні; 

У.Кайқауыс идеяларындағы сөз өнері және оның мектеп жасына дейінгі 

баланың тілін дамытуға ықпалы («Қабуснама» негізінде). 
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VІІ ТАҚЫРЫП. У.Кайқауыстың отбасы тәрбиесі туралы идеялары және 

оның болашақ МДҰ педагогтерін даярлаудағы рөлі    

Отбасы ұғымына түсінік; У.Кайқауыс түсінігіндегі ұл және қыз бала 

тәрбиесі және олардың айырмашылығы; Бала тәрбиесіндегі ата-ана рөлі; Бала 

тәрбиесіндегі арнайы маманның (тәрбиешінің) рөлі; У.Кайқауыстың отбасы 

тәрбиесі туралы идеяларының балабақша мен ата-ана байланысына ықпалы 

(«Қабуснама» негізінде). 

VІІІ ТАҚЫРЫП. У.Кайқауыстың басқару өнері туралы идеялары және 

оның болашақ МДҰ педагогтерін даярлаудағы рөлі    

«Басқару» ұғымы және теориялық негіздері; У.Кайқауыстың басқару өнері 

мен шарттары туралы идеялары; Падишаға қызмет ету, жәрдемші болу және іс 

жүргізуші немесе хатшылық жұмысы туралы; У.Кайқауыстың басқару өнері 

туралы идеялары және оның болашақ МДҰ педагогтерін даярлаудағы рөлі.   

ІХ ТАҚЫРЫП. У.Кайқауыстың кәсіп түрлеріне қатысты идеялары және 

олардың болашақ  МДҰ педагогін даярлаумен байланысы 

Ежелгі ортағасырдағы кәсіби өнердің қоғамдық сипаты; У.Кайқауыстың 

кәсіп түрлеріне қатысты көзқарастары және олардың болашақ МДҰ педагогін 

даярлаумен байланысы. 
Х ТАҚЫРЫП. У.Кайқауыстың салауатты өмір салты туралы идеялары 

және оның болашақ МДҰ педагогтерін даярлаудағы рөлі.   

«Салауатты өмір салты» туралы түсінік (ортағасыр ойшылдары мен қазіргі 

ғылыми көзқарастар); У.Кайқауыстың салауатты өмір салты туралы (дұрыс 

тамақтану, ішкіліктен аулақ болу, ұйқы, моншаға бару тәртібі т.б.) 

көзқарастары; У.Кайқауыстың салауатты өмір салты туралы идеяларының 

Шығыс ғалымдары көзқарастарымен сабақтастығы; У.Кайқауыстың салауатты 

өмір салты туралы идеяларының болашақ МДҰ педагогтерін даярлаудағы   рөлі   

ХІ ТАҚЫРЫП. У.Кайқауыстың еңбек тәрбиесі туралы идеялары және 

оның болашақ МДҰ педагогтерін даярлаудағы рөлі.    

Еңбек тәрбиесі туралы түсінік; У.Кайқауыстың еңбек тәрбиесі туралы 

идеясы және оның мектеп жасына дейінгі бала тәрбиесіндегі рөлі. 

ХІІ ТАҚЫРЫП. У.Кайқауыстың экономикалық тәрбие туралы идеялары 

және оның болашақ МДҰ педагогтерін даярлаудағы рөлі 

Экономикалық тәрбие туралы түсінік; У.Кайқауыстың экономикалық 

тәрбие туралы идеясы; У.Кайқауыстың экономикалық тәрбие туралы 

идеяларының болашақ  МДҰ педагогтерін даярлаудағы рөлі. 

ХІІІ ТАҚЫРЫП. У.Кайқауыстың педагог-ұстаз туралы идеялары және 

оның болашақ  МДҰ педагогтерін даярлаудағы рөлі 

«Қабуснамадағы» тәрбиеші-ұстаз туралы ой-пікірлер; У.Кайқауыстың 

педагог мәртебесіне қатысты көзқарасы; У.Кайқауыстың педагог-тәрбиеші 

туралы идеяларының болашақ  МДҰ педагогтерін даярлаудағы рөлі. 

ХІV-ХV ТАҚЫРЫПТАР. Унсурулмаоли Кайқауыс мұрасын оқып үйрену 

проблемалары мен міндеттері 

Унсурулмаоли Кайқауыстың өмірі мен шығармасын оқып үйренудің 

білімдік және тәрбиелік маңызы. Оның педагогикалық идеяларының бүгінгі күн 
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талабынан туындап отырған үйлесімді тұлға қалыптастыруға қатысты кешенді 

көзқарасты жүзеге асырудағы мүмкіндіктері. Оларды тиімді пайдалану 

жолдарын іздестіру мен тәжірибеге ендірудің қажеттілігі. 

Семинар сабақтарының тақырыптары: 

І Семинар. Унсурулмаоли Кайқауыстың өмірі мен шығармашылығы 

1. XI ғасырдағы экономикалық-саяси, әлеуметтік-мәдени жағдайлар. 

2. У.Кайқауыстың өмірі, оның педагогикалық идеяларының бастаулары 

3. Педагогикалық идеяларының қалыптасуы. 

4. У.Кайқауыстың ғылым мен мәдениет тарихындағы орны. 

ІІ Семинар. У.Кайқауыс – имандылық-адамгершілік тәрбиесі туралы 

1. У.Кайқауыс – имандылық тәрбиесі мәселелері 

2. У.Кайқауыстың адамгершілікті тұлға қалыптастыру туралы идеялары 

және олардың бүгінгі күн талаптарымен үндестігі 

3. «Қабуснамадағы» адамгершілікке тәрбиелеудің халықтық әдіс-тәсілдері 

ІІІ семинар. У.Кайқауыс және ақыл-ой тәрбиесі мәселелері. 

1. У.Кайқауыстың дидактикалық идеялары. 

2. У.Кайқауыстың ақыл-ой тәрбиесі туралы идеялары және олардың 

бүгінгі күн талаптарымен үндестігі. 

ІV семинар. У.Кайқауыстың отбасы тәрбиесіне қатысты идеялары 

1. Отбасы ұғымына түсінік.  

2. У.Кайқауыстың отбасы тәрбиесі туралы идеялары және олардың бүгінгі 

күн талаптарымен сабақтастығы. 

V семинар. У.Кайқауыстың басқару, кәсіби өнерге қатысты ой-пікірлері 

1. У.Кайқауыстың басқару өнерінің шарттары, әдеті туралы көзқарастары.  

2. Ежелгі ортағасырлардағы кәсіби өнердің қоғамдық сипаты. Ойшылдың 

кәсіби өнер түрлеріне қатысты идеялары.  

VІ семинар. У.Кайқауыстың салауатты өмір салты туралы ой-пікірлері 

VІІ семинар. У.Кайқауыстың еңбек тәрбиесі туралы ой-пікірлері  

VІІІ семинар. Унсурулмаоли Кайқауыс мұрасын оқып үйрену 

проблемалары мен міндеттері 

1. Унсурулмаоли Кайқауыстың өмірі мен шығармасын оқып үйренудің 

білімдік және тәрбиелік маңызы.  

2. У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларының бүгінгі күн талабынан 

туындап отырған үйлесімді тұлға қалыптастыру туралы кешенді көзқарасты 

жүзеге асырудағы мүмкіндіктері. 

Реферат тақырыптары: 

1. У.Кайқауыс – педагог 

2. Ойлауды дамыту және қалыптастыру жайындағы У.Кайқауыс идеялары 

3. У.Кайқауыс – білім мен тәрбие беру жайында 

4. У.Кайқауыс шығармасындағы адамгершілік тәрбиесі мәселелері 

5. У.Кайқауыс – еңбек тәрбиесі жайында 

6. У.Кайқауыс – тәрбиенің халықтығы жайында 

7. «Қабуснамадағы» этнопсихологиялық мәселелер 

8. У.Кайқауыс мұрасын оқып үйрену мәселелері 
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9. У.Кайқауыс пен Абайдың педагогикалық идеяларындағы сабақтастық 

10. У.Кайқауыстың Қазақстандағы педагогикалық ойдың дамуына ықпалы 

11. У.Кайқауыс және әл-Фараби идеяларындағы сабақтастық 

Осы элективті курс бағдарламасы негізінде әзірленген «Болашақ мектепке 

дейінгі ұйым педагогтерін У.Кайқауыстың «Қабуснамасындағы» 

педагогикалық идеялар негізінде даярлау» атты элективті курстың тақырыптық 

жоспары 6-кестеде беріліп отыр.  

 

Кесте 6 – «Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін У.Кайқауыстың 

«Қабуснамасындағы» педагогикалық идеялар негізінде даярлау» атты элективті 

курсының тақырыптық жоспары  

 

№  

Пән тақырыбының атаулары 

А
п

та
  

Аудит. 

сабақтар 

Сабақ 

түрі 

(сипаттам

а) 

Б
ар

л
ы

ғы
 (

с.
) 

Д
әр

іс
 

(с
.)

 

П
р
/с

ем
./

л
аб

/ 

ст
у
д

 (
с.

) 

С
О

Ө
Ж

 

С
Ө

Ж
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

1. Кіріспе. Элективті курстың мақсаты мен 

міндеті 

Ортағасыр мұраларындағы тәрбие 

мәселелерін оқып үйренудің қазіргі ғылыми 

педагогиканың теориясы мен тарихы үшін 

маңызы 

1 1 1 2 2 6 

2  2-дәріс. У.Кайқауыстың педагогикалық 

идеяларының қалыптасуына ықпал еткен 

тарихи және мәдени-әлеуметтік алғышарттар 

2 1 1 2 2 6 

3 3-дәріс. «Қабуснамадағы» педагогикалық 

идеялар және олардың халық 

педагогикасымен сабақтастығы 

3 1 1 2 2 6 

4 № 4-дәріс. У.Кайқауыстың имандылық тәрбиесі 

туралы идеялары және оның болашақ МДҰ 

педагогтерін даярлаудағы рөлі    

4 1 1 2 2 6 

5 

5-дәріс.  У.Кайқауыстың адамгершілік 

тәрбиесі туралы идеялары және оның 

болашақ МДҰ педагогтерін даярлаудағы рөлі    

5 1 1 2 2 6 

6 
6-дәріс. У.Кайқауыстың ақыл-ой тәрбиесі 

туралы идеялары және оның болашақ МДҰ 

педагогтерін даярлаудағы мәні 

6 1 1 2 2 6 

7 

7-дәріс.  У. Кайқауыстың отбасы тәрбиесі 

туралы идеялары және оның болашақ МДҰ 

педагогтерін даярлаудағы рөлі    

7 1 1 2 2 6 

8 

8-дәріс.  У.Кайқауыстың басқару өнері 

туралы идеялары және оның болашақ МДҰ 

педагогтерін даярлаудағы рөлі    

8 1 1 2 2 6 
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6 – кестенің жалғасы 

 

Аталған курс көрсетілген мәселелер бойынша дәрістік, семинарлық/ 

практикалық сабақтар түрінде ұйымдастырылып өткізіледі дей келе, біз 

жұмысымыздың келесі бөлімшесінде зерттеу мәселесі бойынша жүргізілген 

тәжірибелік-эксперименттік жұмыс және оның нәтижелеріне тоқталамыз.  

 

3.3 Зерттеу мәселесі бойынша жүргізілген тәжірибелік-эксперименттік 

жұмыс және оның нәтижелері 

Тәжірибелік-зерттеу жұмысының мақсаты: болашақ МДҰ педагогтерін 

У.Кайқауыстың «Қабуснамасындағы» педагогикалық идеялар негізінде даярлау 

әдістемесінің оқу-тәрбие үдерісіндегі тиімділігін тексеру.  

Зерттеудің мақсатына сәйкес төмендегідей міндеттер қойылды: 

1. У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары негізінде айқындалған 

тұлғалық-кәсіби қасиеттерді анықтауға мүмкіндік беретін әдістер мен 

әдістемелерді іріктеу; 

2. Анықтаушы тәжірибелік-зерттеу жұмысының нәтижелерін сандық,  

сапалық талдау; 

3. «Болашақ МДҰ педагогтерін «Қабуснамадағы» педагогикалық идеялар 

негізінде даярлау үдерісі әдістемесінің тиімділігін тексеру. 

Тәжірибелік-зерттеу жұмыстың анықтаушы эксперименті Абай атындағы 

ҚазҰПУ-нің, ТарМПУ-нің және ҚызМПУ-нің «Мектепке дейінгі оқыту және 

тәрбиелеу» мамандығының студенттерімен, ал қалыптастырушы эксперимент 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» 

мамандығы студенттерімен жүргізілді. Анықтаушы экспериментке 125 студент 

қатысты. Қалыптастырушы экспериментте 60 студент бақылау тобына және 64 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 9-дәріс.  У.Кайқауыстың кәсіп түрлеріне 

қатысты идеялары және олардың болашақ  

МДҰ педагогін даярлаумен байланысы 

9 1 1 2 2 6 

10 10-дәріс. У.Кайқауыстың салауатты өмір 

салты туралы идеялары және болашақ МДҰ 

педагогтерін даярлаудағы рөлі   

10 1 1 2 2 6 

11 11-дәріс.  У.Кайқауыстың еңбек тәрбиесі 

туралы идеялары және оның болашақ МДҰ 

педагогтерін даярлаудағы рөлі   

11 1 1 2 2 6 

12 12-дәріс.У.Кайқауыстың экономикалық 

тәрбие туралы идеялары және оның болашақ 

МДҰ педагогтерін даярлаудағы рөлі 

12 1 1 2 2 6 

13 13-дәріс. У.Кайқауыстың дидактикасы және 

оның болашақ  МДҰ педагогтерін 

даярлаудағы рөлі 

13 1 1 2 2 6 

14

15 

14-15-дәріс. Унсурулмаоли Кайқауыс 

мұрасын оқып үйрену проблемалары мен 

міндеттері 

14-

15 

1 1 2 2 6 

 Барлығы: 15 15 15 30 30 90 
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студент эксперимент тобына, яғни барлығы 124 студент алынды. Элективті 

курстың тиімділігін анықтау мақсатында студенттермен әртүрлі сипаттағы 

тексеру жұмыстары жүргізілді. Тәжірибелік-зерттеу жұмысының 6 кезеңнен 

тұратын бағдарламасы жасалды. Ол төменде 7-кестеде ұсынылып отыр.   

 

Кесте 7 – Тәжірибелік-зерттеу жұмысын жүргізу барысының бағдарламасы 

 
Кезеңдер  Атқарылатын іс-әрекет түрі  Мерзімі   

1-кезең  
 

Зерттеудің мақсаты, міндеттеріне сәйкес педагогикалық-

психодиагностикалық тестілер мен әдістемелер іріктелді  

Қаңтар-мамыр,  

2016 ж. 

2-кезең  
 

Алғашқы ақпарат жинау мақсатында (анықтаушы 

эксперимент) педагогикалық-психологиялық диагностика 

ұйымдастыру және жүргізу, сыналушыларды іріктеу  

Қыркүйек-

желтоқсан,  

2016 ж. 
3-кезең  
 

Зерттеу қорытындыларын сандық және сапалық талдау, 

көрсеткіштердің негізіне сүйене отырып, арнайы 

элективті курс бағдарламасы құрастырылды  

Қаңтар-мамыр,  

2017 ж. 
 

4-кезең  
 

Студенттермен кешенді жұмыстар (тренинг сабақтары, 

ағартушылық жұмысы) ұйымдастыру және жүргізу 
Қыркүйек 2017 ж. 

Желтоқсан, 2018  

5-кезең  
 

Қалыптастырушы эксперименттің тиімділігін анықтау 

үшін педагогикалық-психологиялық диагностиканы 

қайталап ұйымдастыру және жүргізу  

Қаңтар-сәуір  

2018 ж. 

6-кезең  
 

Жасалған бағдарламаның тиімділігін талдау, 

қорытындылар мен ұсыныстарды әзірлеу    

Сәуір-мамыр,  

2018 ж. 

   

Қойылған міндеттерге сәйкес келесі зерттеу әдістемелері таңдалды: 

Анықтаушы эксперимент үшін алдымен У.Кайқауыстың педагогикалық 

идеяларының болашақ МДҰ педагогі тұлғасына қаншалықты ықпал ететінін 

анықтауға байланысты сауалнама (Қосымша А) құрастырылды. Аталған 

сауалнама барлығы 9 сұрақтан тұрады:  

1-4 сұрақ У.Қайқауыс есімі, өмірбаянына байланысты білімдерге 

негізделген. 

5-7 сұрақ У.Қайқауыстың педагогикалық идеяларына қатысты болса, 8-9 

сұрақтар У.Қайқауыстың «Қабуснамасындағы» педагогикалық идеяларын 

балабақша балаларын тәрбиелеуде қолдануға болады ма жоқ па дегенге 

байланысты құрастырылды.  

Болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары 

негізінде даярлаудың мазмұндық-құрылымында көрсетілген 3 компонентке 

сәйкес диагностикалық әдістемелер төмендегідей іріктелді. 

1) Мотивациялық-құндылықтық компоненті: 

- М.Рокичтің мазмұндық және құралдық құндылықтар тізімі (Қосымша Б); 

- Т.Ильина. ЖОО білім алу мотивациясын зерттеу әдістемесі (Қосымша В); 

2) Рухани-адамгершілік компоненті үшін (В.Цветков, 2014). «Тәрбиелік 

және адамгершілік даму сауалнамасы» стандартты сауалнамасы (Қосымша Г); 

3)Рефлексивтік компонент. (А.Карпов). Рефлексивтіктің даму деңгейін 

диагностикалау тесті (Қосымша Д); 



111 

 

2. Алынған мәліметтер Excell (2007) бағдарламасы негізінде өңделді; 

Спирменнің Rs корреляциялық талдауы, Пирсон және Стьюденттің t-

критериясы қолданылды.  

Әдістемелердің қысқаша сипаты: 

1. Болашақ МДҰ педагогінің құндылықтық бағдарларын, оның мақсаттары 

мен мазмұнын анықтау үшін бүгінгі танда кең тараған «М.Рокичтің мазмұндық 

және құралдық құндылықтар тізімі» әдісін қолдандық. М.Рокич сауалнамасының 

теориялық тұжырымы бойынша, құндылықтық бағдарлар жүйесі тұлғаның 

мазмұнды бағыттылық қырларын анықтап, оның әлемге, адамдарға, өзіне деген 

қатынастарының ерекшеліктерін анықтауға мүмкідік береді. Бұл тұлғаның жалпы 

дүниетанымын, өмірлік мақсаттарын, бағыттылығын, талпыныстарын, яғни 

адамның өмірлік тұжырымдамасы мен «өмірлік философиясы» негізін құрайды. 

Болашақ МДҰ педагогтері әдістемені өткізу тәртібі бойынша үлестірмелі 

қима қағаздардағы «Т» және «И» әрпімен белгіленген құндылықтар тізімін 

маңыздылығына байланысты рангілеуі (сандарды өсу ретімен) қажет.  

«Т» әрпімен терминалды, басқаша оларды мазмұндық құндылықтар деп 

атайды, ал «И» әрпімен құралдық құндылықтар көрсетілген. 

Сонымен М.Рокич құндылықтардың екі тобын бөліп шығарады: мазмұндық 

құндылықтар – тұлғаның өмір сүруінің негізгі мақсаты мен оған ұмтылыстарын 

анықтаса, құралдық құндылықтар – кез-келген жағдайда тұлғаның қасиеті немесе 

іс-әрекетінің бейнесін көрсетеді.  

Сыналушыға алфавит ретімен қима қағаз бетіне жазылған құндылықтардың 

екі тізімі беріледі. Тізімде көрсетілген құндылыққа рангілі нөмір қойып, қима 

қағаздарды мәніне қарай орналастырады. Алдымен мазмұндық, содан кейін 

құралдық құндылықтар жинағы көрсетіледі. 

2. ЖОО-да білім алу мотивациясын зерттеу әдістемесі (Т.Ильина).  

Аталған әдістемені құрастыруда автор бірнеше белгілі сауалнамаларды 

қолданған. Әдістеме 3 шкаладан тұрады: «Білімдерді игеру» (білім алуға 

ұмтылыс, қызығушылық), «Мамандықты игеру» (кәсіби білімдерді игеруге 

және кәсіби маңызды сапаларды қалыптастыруға ұмтылыс); «Диплом алу» 

(білімді формальды игеру арқылы диплом алуға ұмтылыс).  

Автор сауалнаманың нақты мақсатын көрсетпеу мақсатында нәтижесі 

кейін өңделмейтін бірнеше сұрақтарды қосады. 

3. «Тәрбиеліктің және адамгершілік дамудың сауалнамасы» стандартты 

сауалнамасы (В.Цветков, 2014). 

Аталған сауалнама 2 блоктан тұрады: «Тәрбиелік» және «Адамгершілік 

даму»: «Тәрбиелік» блогы 14 шкаладан тұрады, ал «Адамгершілік даму» блогы 

6 шкаладан тұрады. Стандартталған тест «Тәрбиелік және адамгершілік даму 

сауалнамасы» 12 жастан 19 жасқа дейінгі жасөспірімдердің тәрбиелік және 

адамгершілік даму деңгейлерін зерттеуге арналған. 

3) Рефлексивтіліктің даму деңгейін диагностикалау тесті (А.Карпов) 

Рефлексивтілік – бұл адамның өз «Менінен» шыға алу қабілеті, өзіндік 

«Мен» бейнесін қандай да бір жағдайлармен, тұлғалармен салыстыру негізінде 

өзін-өзі зерттеу, талдау түсіну. Рефлексивтілік импульсивтілікке қарама-қарсы 
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сипатталады және іс-әрекетке бармас бұрын іштей ойланып, саналы шешім 

қабылдап, саралап, тапсырманы орындаудың түрлі нұсқаларын ескере отырып, 

бір шешімге келу қабілетімен сипатталады. Жоғарыда қолданылған 

әдістемелердің толық мазмұны қосымшаларда ұсынылған. 

Анықтаушы тәжірибелік-зерттеу жұмысын сандық талдауда Спирменнің 

рангілік корреляциялық коэфициенті қолданылды. Математикалық-

статистикалық әдістер ғаламтор желісінде онлайн есептеу негізінде жүргізілді: 

Спирменнің рангілік корреляциялық коэффициентін есептеу кезеңдері:  

1. Сыналушы жауаптарының балдық ұпайларын өсу ретімен ранжирлеу. 

Ранжирлеу – реттік сан. Бірдей екі жауап орын алғанда арифметикалық ортақ 

ранг есептеліп, бірдей рангтік сан беріледі. 

Рангілердің айырмашылығы келесідей есептелінеді:  d = dx – dy. 

 
мұнда n - сыналушылар саны; 

D – әр сыналушы бойынша екі таңдама арасындағы рангілердің 

айырмашылығы; 

2. Екі таңдама арасындағы айырмашылықты анықтау мақсатында 

қолданылған Стьюденттің t-критериясының формуласы:  

 
Сонымен, педагогикалық эксперимент екі кезеңнен тұрады:  

1.  Анықтаушы эксперимент    

2. Қалыптастырушы эксперимент  

I. Анықтаушы эксперимент 

Анықтаушы экспериментін өткізу мына мақсаттарға бағытталды:  

1. Унсурулмаоли Кайқауыс мұрасының педагогикалық әлеуетін айқындап, 

шығыстық тағылым мен қазіргі қазақи тағылымның байланысын нақтылау, 

олардың халықтық педагогикамен сабақтастығын анықтау;  

2. У.Кайқауыстың педагогикалық мұрасының зерттелу деңгейін және оның 

қазіргі оқу-тәрбие үдерісіне ендірілуін анықтау;    

3. Болашақ МДҰ педагогтерінің педагогикалық ерекшелігі мен білім 

деңгейлерін ескере отырып, танымдық белсенділігін дамытуға бағытталған 

эксперимент өткізуге қажетті материалдар жинақтау.   

Біз зерттеу жұмысында У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларын 

анықтап, талдаумен ғана шектелген жоқпыз, оның қазіргі тәжірибеде көрінісі 

мен қолданылуына да назар аудардық. У.Кайқауыс шығармашылығын оқып, 

үйренуге қатысты материалдарды және олардың бейнелену деңгейін анықтау 

мақсатында оқу бағдарламалары, оқулықтар, оқу құралдары талдауға алынып, 

жұмыс тәжірибелері бақыланды. Нәтижесінде педагог-ғалым мұрасы ЖОО-ның 

оқу жүктемелері мен материалдарында қарастырылмағаны анықталды. Сондай-

ақ У.Кайқауыстың педагогикалық мұрасының зерттелу деңгейін және оның 
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қазіргі оқу-тәрбие үдерісіне ендірілуін анықтау мақсатында алдымен болашақ 

МДҰ педагогтері арасында сауалнама жүргізілді.  

Сауалнама мазмұнына студенттерге У.Кайқауыс есімі және оның 

шығармашылығымен қаншалықты таныс екенін анықтауға мүмкіндік беретін, 

оның тарихи еңбегі «Қабуснаманың» тәрбиелік мәнін ашып беруге қабілетті ме 

және МЖДБ тәрбиесінде У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларын қолдануға 

болады ма жоқ па деген сияқты мәселелерді анықтауға қатысты сұрақтар реті 

ендірілді. Сондай-ақ студенттердің мәдени, ұлттық рухани дәстүрлерге деген 

көзқарастары мен қатынастары ескерілді. Сауалнама нәтижелеріне сай 

студенттердің У.Кайқауыс есімі мен оның тағылымдық мұрасы «Қабуснама» 

туралы ақпараттандырылу деңгейлері төмендегідей сипатта болды (кесте 8, 

сурет 5).  

 

Кесте 8 – Студенттердің У.Кайқауыс және оның өмірі мен шығармашылығы 

туралы білімдерінің нәтижелері 

 
Сұрақтар «Білемін» 

жалпы саны, % 

«Білмеймін» 

жалпы саны, % 

Барлығы 

 

1. У. Кайқауыстың есімі сізге таныс па? 38;  30,4% 87; 69,6% 125 

2. У. Кайқауыстың өмір сүрген жылдары? 22; 17,6% 103; 82,4% 125 

3. У. Кайқауыстың еңбегін білесіз бе? 17; 13,6% 108; 91,4% 125 

4. У. Кайқауыстың «Қабуснамасы» 

туралы не білесіз? 

15; 12% 110; 88% 125 

 

 
 

1- У.Кайқауыстың есімі сізге таныс па?; 2-У.Кайқауыстың өмір сүрген жылдары?; 

      3- У.Кайқауыстың еңбегін білесіз бе?; 4-У.Кайқауыс «Қабуснамасы» туралы білесіз бе? 

 

Сурет 5 - Студенттердің У.Кайқауыс және оның өмірі мен 

шығармашылығы туралы білім нәтижелерінің динамикасы 
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Сауалнаманың бірінші, екінші, үінші және төртінші сұрақтар бойынша 

берілген жауап нәтижелерінен байқағанымыз, У.Кайқауыс есімі студенттердің 

тек 30,4%-на таныс екені анықталды. Ал өмір сүрген жылдары мен еңбегі 

туралы білімдерін анықтауда %-дық көрсеткіштері төмен түскенін байқаймыз. 

Бұл әрине У.Кайқауыс және оның еңбегі туралы студенттердің білімінің толық 

еместігін білдіреді. Өйткені сауалнамаға қатысушылардың басым бөлігі ғалым 

және оның өмір сүрген жылдарымен, мұрасымен таныс емес. Салдарынан 

У.Кайқауыстың шығармашылығын оқып үйренуге қызығушылық танытпайды. 

Сұралғандардың бірлі жарымы болмаса, ешкім У.Кайқауыстың туындысы 

«Қабуснаманы» атап көрсете алмады. 

Келесі 5-7 сұрақтар У.Кайқауыстың педагогикалық іліміне қатысты болды: 

5. У.Кайқауыстың идеяларында тұлғаның қандай қасиеттеріне мән 

берілген? Аталған сұраққа студенттердің 76%-ы адамгершілік, отансүйгіштік, 

кішіпейілділік, еңбекқорлық, ар-намыс т.б қасиеттерін атаған. У.Кайқауыстың 

кім екенін білмейтін студенттер «шығар» деген жауаппен шектелген. Мұндай 

нәтиже сауалнамаға қатысушылардың негізінен У.Кайқауыс және оның 

шығармашылығын, оның білімділігін танытатын көзқарастарына жауап беруде 

қиналатынын байқатты. 

6. У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары туралы не білесіз?  

Бұл сұраққа да нақты жауап алынбады. Студенттердің 60%-ы «білмейміз» 

деп жауап берген. Бұл әрине студенттердің көпшілігі У.Кайқауыстың тарихи 

мұрасы және ондағы тәрбие мазмұнымен таныс еместігін білдіреді. 

7. «Сіздің ойыңызша, У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары болашақ 

МДҰ педагогтерінің тұлғалық және кәсіби сапаларын дамытуға үлес қоса 

алады ма?» деген сұраққа «иә» деген 68%, «білмеймін» деген 13%, қалғандары 

«мүмкін» деген жауаптарды алдық. Бұл әрине студенттердің көпшілігі 

У.Кайқауыстың тарихи мұрасының тәрбиелік әлеуетін бағалай алмайтынын 

білдіреді. 

8. «У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларын балабақшада пайдалануға 

болады ма?» деген сұраққа «иә» деген 48%, «білмеймін» деген 33%, 

қалғандары «мүмкін» деген жауап алдық.  

9. Мысал келтіріңіз ... . Бұл сұраққа мүлдем жауап алған жоқпыз. 

5-9 сұрақтарға берілген жауап нәтижелерінің көңілден шықпауы 

студенттердің У.Кайқауыс және оның еңбегі «Қабуснама» мен ондағы тәрбие 

мазмұны туралы ақпараттарды қажет ететіндіктерін көрсетеді. Дегенмен, 

студенттердің көпшілігі тамаша педагог-ойшыл ретінде танылған У.Кайқауыс 

туралы білімдерін кеңейткілері келетінін танытты. Студенттердің 

жауаптарында У.Кайқауыс – ақын, философ, педагог, ғалым, саясаткер, сөз 

зергері» деген жауаптар да аталды. 

Сауалнама нәтижелерінің төмендігі мәселенің теориялық-практикалық 

тұрғыдан жеткіліксіз қаралғандығымен және аталған мәселе бойынша арнайы 

ғылыми-әдістемелік әдебиеттер жоқтығымен түсіндіріледі. Сонымен қатар 

студенттермен жұмыс істеу барысында байқағанымыз, У.Кайқауыс еңбегін оқу 

және өзбетімен педагогикалық талдау жасау мен олардың тәрбиелік әлеуетін 
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пайдалану олар үшін күрделі процесс болып табылады. Осыған орай 

У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларын талдап, жүйелендіру қажеттілігі 

туындап отыр. Және де, бізге, көрнекті тұлға, ғалым, жаңашыл ойшыл 

У.Кайқауыстың ағартушылық қызметінің негізгі бағыттарын зерттеп, оның 

педагогикалық идеялары талданып, қазіргі педагогика ғылымында, әлемдік 

деңгейдегі ортағасырлық тәлімгерлер әл-Фараби, әл- Бируни, Ж.Баласағұни т.б. 

бір қатарда лайықты орын алуы тиіс деген шешімге келуімізге ой салды.  

Бұдан шығатын қорытынды: болашақ МДҰ педагогтеріне У.Кайқауыстың 

өмірбаяны мен еңбегі «Қабуснама» және ондағы педагогикалық идеялары 

туралы ақпарат берілу керек екені анықталды. 

Анықтаушы зерттеу жұмысымызды одан әрі мотивациялық-құндылықтық 

компонентіне сәйкес М.Рокичтің «Құндылық бағдары» әдістемесімен 

жалғастырдық (1-ші компонент бойынша).  

Құндылық бағдардың жүйесі тұлға бағыттылығының мазмұндық жағын 

анықтайды және әлемге, басқа адамдарға, өзіне деген қатынасының негізін 

құрайды. Дүниетанымдық көзқарасын, іс-әрекетке мотивациясын анықтауға 

мүмкіндік береді. Нәтижелер 2 тізім бойынша алынды.  

Болашақ МДҰ педагогтері үшін алғашқы үштікте:  

мазмұндық құндылықтар бойынша:  

- денсаулық (81,3%);  

- қызықты болатын жұмыс (67,2%);  

- жақсы және сенімді достардың болуы (54,0%) маңызды болса;  

құралдық құндылықтар бойынша:  

- тәуелсіздік (69,1%);  

- шыдамдылық (57,0);   

- тәрбиелілік (53,2%) екені анықталды. Нәтижесін 9-кестеден көруге 

болады.  

 

Кесте 9 – Студенттердің құндылық бағдары бойынша нәтижелері 

 
               А тізімі  

(мазмұндық құндылықтар), % 

                Б тізімі  

(құралдық құндылықтар), % 

1 2 3 4 

-белсенді іс-әрекеттік өмір (өмірдің 

толықтығы мен эмоциялық 

қаныққандығы); 

42,1 -ұқыптылық (тазалық), заттарды 

ретпен ұстай білу білігі,  іс тәртібі; 

34,5 

-өмірлік даналық (өмірлік тәжірибе 

арқылы қол жеткізілген пайымдаулар 

мен ақыл-ойдың жетілгендігі); 

62,0 -тәрбиелілік (жақсы әдеттер, жақсы 

өнеге); 

53,2 

-денсаулық (физикалық және 

психикалық); 

81,3 -жоғары тілектер, талаптар (өмірге 

жоғары талап және жоғары ұмтылу); 

44,2 

-қызықты жұмыс; 67,2 -ақкөңілділік (әзіл-оспақты түсіне 

білу); 

31,2 

-табиғат пен өнер сұлулығы (табиғатта 

және өнердегі сұлулық тәжірибесі); 

27,8 -тыңғылықтылық (тәртіптілік); 32,1 
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9 – кестенің  жалғасы 

 
1 2 3 4 

-сүйіспеншілік (сүйікті адамыңмен 

рухани және физикалық жақындық); 

53,4 -еркіндік, тәуелсіздік (өз бетінше 

әрекет етуге қабілетті, батыл, 

табанды); 

69,1 

-материалдық тұрғыдан қамтамасыз 

етілген өмір (материалдық қиындықтар 

жоқ); 

38,2 -өзіне және басқаларға кемшіліктер 

жасауға жол бермеу; 

28,4 

-жақсы және адал достардың болуы; 54,0 -білімділік (білімнің кеңдігі, жоғары 

жалпы мәдениет); 

34,5 

-қоғамдық борыш (айналаңдағылардың, 

жұмыс орныңдағы ұжымыңның, 

жолдастарыңның құрметі); 

32.1 -жауапкершілік (борыштылық сезімі, 

сөзінде тұра білу білігі); 

58,4 

-білім, тану (өз біліміңді, ой-өрісіңді, 

жалпы мәдениетіңді кеңейтуге, 

интеллектуалды дамуыңа мүмкіндік); 

25,2 -рационализм, ақыл парасаттылық 

(ақылға қонымды және қисында ойлау, 

ойланған, ұтымды шешімдер қабылдау 

білігі); 

48,7 

-өнімді өмір (өз мүмкіндіктерін, күштері 

мен қабілеттерін толық пайдалану); 

61,2 -өзін-өзі бақылау (ұстамдылық, өзіндік 

тәртіп, өзін ұстай білушілік); 

47,1 

-даму (өзіңмен жұмыс істеу, тұрақты 

физикалық және рухани жетілу); 

65,0 -өз пікірін, көзқарастарын қорғауда 

батылдық; 

29,4 

-көңіл көтеру (уақытты жағымды, жеңіл 

өткізу, міндеттердің болмауы); 

28,0 -тұрақты ерік (өз дегенінде тұра білу 

білігі, қиындықтардан бас тартпау); 

31,8 

-еркіндік (дербестік, пікір білдіру мен 

іс-әрекеттерде тәуелсіздік); 

36,1 -төзімділік (өзгелердің көзқарастары 

мен пікірлеріне, біреудің қателіктері 

мен шалыс басуын кешіре білу); 

57,0 

-бақытты отбасылық өмір; 45,2 -көзқарастырдың кеңдігі (біреудің 

көзқарасын түсіну, басқа талғамдарға, 

дәстүрлерге, әдеттерге құрметпен 

қарауға); 

37,1 

-басқа адамдардың бақыты (әл-ауқат, 

басқа адамдардың, бүкіл халықтың, 

тұтас адамзаттың дамуы мен жетілуі); 

58,8 -адалдық (шыншылдық, ақжүректік); 49,7 

-шығармашылық (шығармашылық іс-

әрекеттің мүмкіндігі); 

39,7 -істегі тиімділік (еңбекқорлық, 

жұмыстың өнімділігі); 

48,6 

-өзіне деген сенімділік (ішкі үйлесім, 

ішкі қарама-қайшылықтардан, күмәннан 

еркіндік). 

21,6 -мейірімділік (қамқрорлық). 41.5 

 

2-рухани-адамгершілік компоненті үшін В.Цветковтың «Тәрбиеліктің және 

адамгершілік дамудың сауалнамасы» стандартты әдістемесі бойынша болашақ 

МДҰ педагогтерінің адамгершілік және тәрбиелік қасиеттерінің нәтижелерін 

анықтау негіздеріне тәрбие теориясы мен В.Мясищевтің тұлғаның қарым-

қатынас жүйесі ретінде қарастырылатын тұжырымдамасы алынды [229].  

В.Мясищевше қарым-қатынастың мәндік сипаттамасы – біртұтастық, 

белсенділік, саналылық және талғамдылық. В.Мясищев қарым-қатынасты 

барлық жүйенің алғашқы негізі мен өлшеу бірлігі ретінде қарастырады. 

Осылай, ол адамның субъектілігі мен даралығын, оның сана-сезімінің ең басым 
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мәні туралы түсінігін жоя отырып, анықтай алды. Қарым-қатынас 

эмоциональды, ділдік әрі мінез-құлық деңгейлерінде байқалады. Мінез-құлық 

деңгейіндегі қатынастардың негізгі өлшем бірлігі – әрекет [229,б. 363]. 

Адамның қарым-қатынас жүйесі мәдени, әлеуметтік, экономикалық және 

тарихи факторлармен байланысты. Тұлға осы факторлар ықпалымен, тәрбие 

(әлеуметтену) үдерісінде қалыптасатын, қатынастың өзіндік жүйесіне жатады 

және адамның мәдени-әлеуметтік бейімделуінің ішкі шарты болып табылады. 

Тұлғаға әсер етуші факторлардың басымдығы оны тәрбиелік және әлеуметтік-

мәдени ықпал ету тиімділігі көрсеткіші ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.  

Тәрбиелілікті мақсатты тәрбие беру нәтижесі ретінде негіздеу үшін 

«тәрбиелеу», «әлеуметтендіру», «мәдениет», «адамгершілік», «өнеге», «тұлға» 

сияқты ұғымдардың мазмұнын анықтап алу қажет. Мұндағы қиындық сол, бұл 

категориялар өзге де әртүрлі ғылымдардың ұғымдық аппаратына енетіндіктен, 

олардың мазмұнына қатысты пікір айырмашылығын тудырады.  

Педагогикада тәрбиені тұлғаны қалыптастырудың мақсатты және 

ұйымдастырылған үдерісі деп түсіндіреді. Кең әлеуметтік мағынада тәрбие – 

бұл аға ұрпақтың жинақталған тәжірибесін жастарға беру. Тар әлеуметтік 

мағынады тәрбие – бұл адамға қоғамдық институттар (отбасы, мектеп, БАҚ, 

құқық қорғау органдары, еңбек ұжымы) тарапынан оған белгілі бір білім, 

көзқарастар мен пікірлерді, адамгершілік құндылықтарды, саяси бағдарлауды, 

өмірге дайындықты қалыптастыру мақсатында бағытталған ықпал ету.   

Кең педагогикалық мағынада тәрбие – бұл ұжымның, тәрбиешінің 

тәрбиеленуші бойында оқу-тәрбие мекемелерінде жүзеге асырылатын және 

барлық оқу-тәрбие үдерісін қамтитын міндетті сапаларды қалыптастыру 

мақсатында арнайы ұйымдастырылған, мақсатты және басқарылатын ықпал.  

Тар мағынада – бұл тәрбиеленуші бойында адамдар мен қоршаған әлем 

құбылыстарына қажетті қатынастарын қалыптастыру мақсатындағы жүйелі 

және мақсатты ықпал ету. 

Әлеуметтену (лат. soсialis –қоғамдық) – тұлғаның әлеуметтік тәжірибені, 

әлеуметтік байланыстар мен қатынастар жүйесін игеру үдерісі. Әлеуметтену 

үдерісінде адам қоғамда қалыпты өмір сүруі үшін өзіне қажет, қоғамдық 

тұрғыдан бекітілген мінез-құлық формаларын алады. Әлеуметтенуді қоғамдық 

өмір мен қоғамдық қатынастар тәжірибесін меңгерудің көпқырлы үдерісі 

ретінде я адамның қоғамның мәдениетін меңгеру мен жаңғырту үдерісінде өзін 

өмір бойы дамытуы және өзін-өзі таныту үдерісі ретінде түсінген жөн.  

Мәдениет (лат. cultura – айдау, өңдеу) – адамзаттың, тұрмыс пен сананың 

барлық саласындағы заттандыру үдерістерінің (құндылықтарды, ережелерді, 

таңбалық жүйелерді және т.б. құру) және шындықты өзгертуге, адамзаттық 

тарихтың байлығын тұлғаның ішкі байлығына айналдыруға (мәдени мұраны 

меңгеру), адамның негізгі әлеуетін анықтауға, дамытуға барынша бағытталған 

затсыздандырудың диалектикалық бірлігі болып табылатын, әлеуметтік үдемелі 

шығармашылық іс-әрекет. Осылайша тәрбие әлеуметтенуден адамда мәдениет, 

өнеге мен адамгершілікке негізделген әлеуметтік өзара әрекеттестік қағидалары 

туралы түсініктерін қалыптастыратындығымен ерекшеленеді. Әлеуметтендіру 
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болса, тұлғаның қатынастың әлеуметтік ортасы мен жүйесіне белсенді 

араласуын ғана емес, тұлғаның әлеуметтік байланыстар жүйесін белсенді іс-

әрекет, әлеуметтік ортаға белсенді араласу есебінен белсенді үдету үдерісін де 

білдіреді. Бұған қоса мұнда тұлғаның, өзі қосылған, ортаның мәдени нормалары 

контексінде жұмыс істеу қабілеті ерекше рөл ойнайды.  

Тәрбие арқылы қалыптасқан идеялар мен құндылықтар әлеуметтену 

үдерісінде тексеріледі. Тәрбие мен әлеуметтену үдерісінде тұлғаның қоғам 

ұсынған, құндылықтарды қалауы маңызды болып табылады. Бұл жағдайды 

С.Рубинштейн «сыртқы – ішкі арқылы» деп атайды [120,б. 244]. Шын мәнінде, 

тұлғаның субъективтілігі, тәрбие мен әлеуметтенудің субъектісі ретіндегі оның 

өзін-өзі тәрбиелеу белсенділігінен басталады. В.Мясищев тілімен айтқанда, бұл 

тұлғаның сыртқы әлемге, өзіне, өзінің құндылықтар жүйесіне саналы 

қатынастары дегенді білдіреді [229,б. 363]. Демек, адам тәрбиелеу, 

әлеуметтену, мәдениет қилысы ортасында тұр, тұлғаның белгілі бір қасиеттері 

мен сапаларын өлшеу оған сыртқы ықпалдарды өлшеуге мүмкіндік береді.  

Сонымен В.Цветковтың «Тәрбиеліктің және адамгершілік дамудың 

сауалнамасы» әдістемесі көмегімен болашақ МДҰ педагогтерінің адамгершілік 

қасиеттерінің нәтижелерін анықтауда адамгершілік шкаласы бойынша 

мейірімділік, тәкаппарлықтың болмауы, әдептілік, шындық және қызғаныштық 

болмауы секілді қасиеттер зерттелінді. Жалпы алғанда студенттердің ортақ 

көрсеткіштері бойынша – 42,3 ұпайды құрайды. Байқасақ бұл кестеге сәйкес 

болашақ МДҰ педагогтерінің жалпы ортақ балы – 40,2-ні құрады (кесте 10).  

Бұл дегеніміз, адамгершілік қасиеттері бойынша жақсылық жасауға 

қажеттілігі тұрақсыз және бұл өзге адамдармен қарым-қатынасымен көңіл-

күйіне тәуелді екенін білдіреді. Кейбір жағдайларда өзінің жетістіктерімен 

мақтану, өзгелердің кемшіліктерін баса айту тән. Жасырын кемсіту әрекеттері 

бар және іштей өзін жоғары бағалау тән екенін білдіреді.  

 

Кесте 10 – Студенттердің адамгершілік шкаласы бойынша нәтижелері 

 
Адамгершілік 

шкаласы 

Қайырымды 

лық 

Тәкапар 

лық 

Альтруизм Адалдық Шыншыл 

дық 

Күншілдік 

Жалпы  

орта балы 

42,3 42,2 44,3 39,0 46,0 40,4 

Өте жоғары 11% 14% 12% 22% 17% 14% 

Жоғары 21% 22% 28% 24% 23% 14 % 

Орташа 39% 43% 33% 38% 40% 39% 

Төмен 17% 11% 21% 16% 18% 30% 

Өте төмен 8% 10% 6% - 2% 3% 

Аса төмен 4% - - - - - 

Барлығы: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Ал болашақ МДҰ педагогтерінің тәрбиелік шкаласы бойынша нәтижелері 

орташа көрсеткішті көрсетті. Оның көрсеткіштері бойынша, атап айтсақ, өзіне 

деген көзқарасы – 30,0; денсаулыққа деген көзқарас – 47,8; адамдарға деген 
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көзқарас – 27,0; іс-әрекетке деген көзқарас – 39,0; табиғатқа деген көзқарас – 

31,8; әсемдікке деген көзқарас – 33,6; коммуникативтілігі – 34,5; өзін реттей 

білуі – 43,6; отансүйгіштігі – 35,6; толеранттылығы – 43,5; уақытқа деген 

көзқарасы – 40,3; танымдық белсенділік – 31,0; өзін-өзі дамыту – 34,2 отбасына 

деген көзқарас – 33,3-ті құрады (кесте 11).  

 

Кесте 11 – Студенттердің тәрбиелілік шкаласы бойынша нәтижелері 
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Жалпы 

 балы 

30,0 47,8 27,0 39,0 31,8 33,6 34,5 43,6 35,6 43,5 40,3 31,0 34,2 33,3 

Өте жоғары 13% 22% 19% 14% 11% 15% 17% 8% 7% 9% 8% 10% 11% 13% 

Жоғары 19% 14% 23% 21% 13% 16% 17% 19% 14% 19% 9% 13% 11% 14% 

Орташа 39% 42% 29% 58% 44% 52% 39% 31% 39% 30% 31% 49% 35% 42% 

Төмен 17% 21% 17% 7% 20% 15% 23% 31% 22% 23% 39% 12% 33% 19% 

Өте төмен 8% 1% 9% - 12% 2% 4% 8% 11% 13% 10% 9% 7% 9% 

Аса төмен 4% - 3% -    3% 7% 6% 3% 7% 3% 3% 

 

Осылайша болашақ МДҰ педагогтерінің тәрбиелік және адамгершілік 

қасиеттері көрсеткіштерінің нәтижесі олармен тәрбиенің осы бағытында 

тәрбиелік жұмыстар атқару қажеттілігін байқатады. Демек бізге бұл мәселені 

шешуде У.Кайқауыс «Қабуснамасындағы» педагогикалық идеялардың білімдік, 

тәрбиелік мүмкіндіктерін пайдаланудың тиімді жолдарын іздестірудің, әсіресе, 

оларды болашақ МДҰ педагогтерінің практикалық әрекетіне ендірудің, арнайы 

әдістемелік құралдар шығарудың маңыздылығы мен қажеттілігі туындайды.  

Қоғамның білім беру үдерісін ізгілендіру мен қазіргі оқу-тәрбие үдерісінде 

өткеннің педагогикалық тәжірибесіне жататын мәдени-тарихи құндылықтарды 

қайта жаңғырту мен тарту қажеттілігі туралы қойып отырған талабын, сондай-

ақ У.Кайқауыс мұрасы «Қабуснама» мен ондағы педагогикалық идеяларының 

педагогика ғылымы саласында зерттелмегенін ескере отырып, біз ғалымның 

тағылымдық көзқарастары мен идеяларын оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыруда 

қолданудың оңтайлы әдістерін, құралдары мен формаларын жасауға талпыныс 

жасадық. Нәтижесінде «Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін 

У.Кайқауыс «Қабуснамасындағы» педагогикалық идеялар негізінде даярлау» 

атты элективті курс әзірленді. Біздің ойымызша, зерттеушілік-тәжірибелік 
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жұмыс үдерісінде дайындалып, ұсынылып отырған элективті курс жоғарыда 

аталған сұраныстарды қанағаттандыруға белгілі бір деңгейде ықпал ете алады.  

II. Қалыптастырушы эксперимент 

Сонымен біздің алдымызға элективті курс негізінде болашақ МДҰ 

педагогтерінің адамгершілік-тұлғалық спалары мен кәсіби білімінің сапасын 

арттыру міндеті қойылды. Элективті курсты сынақтан өткізу аралығында 

жалпы 124 студент қатысты. Элективті курс мазмұны дайындалып, студенттер 

өз еркімен бақылау (64 студент) және тәжірибелік топқа (60 студент) бөлінді.  

Болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары 

негізінде даярлау арқылы студенттің адамгершілік және кәсіби тұлғасын ғана 

емес, ұлттық болмысын қалыптастыруға және ұлттық тарихи мұраларға деген 

қызығушылықтары мен құрметінің қалыптасуына ықпал ете аламыз.  

Болашақ МДҰ педагогінің рухани-адамгершілік қасиеттері мен кәсіби 

тұлғасын «Қабуснамадағы» педагогикалық идеялар негізінде қалыптастыру 

жолдарын қарастыру мақсатында «Болашақ мектепке дейінгі ұйым 

педагогтерін У.Кайқауыстың «Қабуснамасындағы» педагогикалық идеялар 

негізінде даярлау» атты элективті курс мазмұны мен аталған курстың 

тақырыптық жоспары негізінде әзірленген «У.Кайқауыстың педагогикалық 

идеялары» атты дәрістер жинағы бойынша жұмыс жасалды. 

Элективті курс мазмұны ақпараттық-танымдық мәндегі тақырыптарды 

қамтиды. Оқу материалы көрнекті тұлға У.Кайқауыстың өмірі мен қызметіне, 

ол жайлы мағлұматтар мен У.Кайқауыстың педагогикалық іліміне жоғары 

танымдық әрі практикалық қызығушылық туғызуды есепке ала құрастырылды. 

Мәселен, бағдарламадағы «У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларының 

қалыптасуына ықпал еткен тарихи және мәдени-әлеуметтік алғышарттар» атты 

тақырып У.Кайқауыс дәуіріндегі мәдени-әлеуметтік және саяси-экономикалық 

жағдайлармен және ағартушы педагогтің өмірі мен қызметін және ілімімен 

таныстыруды көздейтін мәселелерді қамтиды. Бұл тақырыпты оқып, үйрену 

болашақ МДҰ педагогтерінің У.Кайқауыс мұрасымен, оның жазылу тарихымен 

негізгі идеясымен жақынырақ танысуға, ғалымның өзінің көзқарастарын, оның 

дүниетанымы мен ол өмір сүріп, қызмет еткен дәуір жағдайларын тереңірек 

түсінуге мүмкіндік береді. Ал «Қабуснамадағы» имандылық, адамгершілік, 

ақыл-ой, отбасы, еңбек тәрбиесі т.б. мәселелерді қамтитын тақырыптар 

болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларымен 

таныстырып қана қоймай, олардың халық педагогикасымен де үндестігін және 

олардың жеткіншек ұрпаққа білім мен тәрбие берудің қазіргі күн талаптарынан 

туындайтын мақсат-міндеттерімен сабақтастығын анықтай алу біліктерін 

қалыптастыруды көздейді. Аталған тақырыптарды оқып үйрену барысында 

болашақ МДҰ педагогтері ортағасыр халықтарының өмір салты, олардың 

мінез-құлық ерекшеліктері, этникалық кұндылықтары, халықтық тәрбие 

дәстүрлері туралы білімдерін тереңдетеді, ортағасырға тән сипаттарға 

У.Кайқауыс көзімен қарауға мүмкіндік алады. Элективті курс бағдарламасында 

көрсетілген мәселелердің барлығы да танымдық және тәрбиелік бағытқа ие. 
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Элективті курсты өткізу барысында теориялық материалдар дәріс түрінде 

баяндалды. У.Кайқауыстың өмірі мен қызметі, жекелеген тәрбиелік ой-

түйіндері мен идеяларына қатысты бірқатар мәселелерді баяндауда олардың 

У.Кайқауыстың өзге замандастарының пікірлерімен сабақтастықтары мен 

айырмашылықтарын сондай-ақ қазіргі заман көзқарастарымен үйлесімділігін 

анықтау, бұл өзгерістерді салыстырып, талдап түсіндіру міндеттері қойылды. 

Дәріс тақырыптарын таңдау біріншіден, болашақ МДҰ педагогтерінің 

философиялық және педагогикалық ілімдер тарихы туралы, қала берді, 

Қазақстан тарихы мен тарихи тұлғалары туралы білімдерінің кемшін тұстарын 

толықтыруға, екіншіден, педагогтерге, У.Кайқауыс мұрасындағы қоғамдық 

идеялар мен адамгершілік нормаларына сүйене отырып, студенттерге тәрбиелік 

ықпалын тереңдете түсуге мүмкіндік береді.  

«Қабуснамада» ұсынылған педагогикалық идеяларды студенттердің 

практикалық әрекетіне ендірудің, олардың бойындағы имандылық, 

адамгершілік, ізгіліктік бастауларды тереңдетудегі мәні зор. Әрбір тақырыпқа 

бөлінген уақыт аралығында студенттің белгілі бір мәселе бойынша пікір 

білдіруге мүмкіндігі бар. Егер элективті курсты өткізу тәжірибесінде 

У.Кайқауыстың педагогикалық шығармашылығын оқып үйрену жұмыстары 

жүйелілікпен, ғалымның өмірі мен қызметін білуге қызығушылық жағдай 

туғызылып ұйымдастырылып, сабақтар студенттердің еркін пікір алмасуына 

сүйеніп жүргізілсе, табысты өтетінін байқатты. Әрбір тақырыпқа сай 

тапсырмалар: семинар сұрақтарына дайындық, студенттердің өзіндік 

жұмыстарымен аяқталып отырды. Түрлі сипаттағы материалдар мен сұрақтар 

студенттердің жауаптарын, көзқарастарындағы, дайындаған жұмыстарындағы 

олқылықтарды толықтыру мен қажетті түзетулерді енгізу мақсатын қояды. 

Студенттер тарапынан орындалған тапсырмаларға (ауызша және жазбаша) 

пікір білдіру және оларды талдау бойынша жұмыстар жүргізілді. Элективті 

курсты өткізу барысында студенттердің «Қабуснаманы» оқып үйрену және 

оқыған мәтінді талдау секілді материалдары және т.б. тыңдалды. 

Студенттердің дайындық деңгейі анықталатын ізденістік-танымдық және 

шығармашылық әрекеттер бағаланатын маңызды кезең, бұл сабақтардың 

қорытындыларын жинақтау. Бақылау және тест сұрақтарының ендірілуі 

элективті курсты өткізу әдістемесін толықтырып, осы міндеттерді шешуге 

қызмет етті. Мұндай элективті курстарды ұйымдастыру студенттерді мәдени-

рухани мұраларға қызығушылығын арттыруға тарту, өткен заманның көрнекті 

ғұлама-ойшылдарының өмірімен және қызметімен жақынырақ таныстыруға, 

оқу-тәрбие туралы идеяларын тереңірек ұғынуына ықпалы зор.  

У.Кайқауыстың өмір жолымен, аса зор тәрбиелік мүмкіндіктер арқалаған 

мұрасымен танысу елге сүйіспеншілікті тәрбиелеуге, адалдыққа, әділдікке, 

ізгілікке, халықтық дәстүрлерге құрметке баулуға көмектеседі. Бұл әрбір 

Қазақстан азаматына тән сапалар. Нақ осы сапалық қасиеттер бүгінгі күні 

үйлесімді дамыған тұлға тәрбиелеу негізіне алынып отыр. 

Болашақ МДҰ педагогтерін даярлау ісінде элективті курс мазмұны ЖОО-

ғы өзге де педагогикалық пәндер мазмұнын толықтыра отырып қолданылуы 
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мүмкін. ЖОО-да У.Кайқауыс мұрасын оқып үйренуде «Педагогика тарихы», 

«Мектепке дейінгі педагогика тарихы», «Балалар әдебиеті», «Этнопедагогика» 

және «Тәрбие теориясы мен әдістемесі» пәндерінің мүмкіндігі жоғары.  

Сонымен аталған элективті курс мазмұны негізінде қалыптастырушы 

эксперимент Абай атындағы ҚазҰПУ-нің «Мектепке дейінгі білім беру және 

әлеуметтік педагогика» кафедрасының «Мектепке дейінгі оқыту және 

тәрбиелеу» мамандықтарының студенттерімен жүргізілді. 

Элективті курс бағдарламасы негізінде болашақ МДҰ педагогтері 

У.Кайқауыс «Қабуснамасындағы» тәрбие бағыттарымен танысып, ойшылдың 

тұлғаның рухани-адамгершілік қасиеттері мен кәсіби сапалары туралы ой-

пікірлерін меңгерілді. «Қабуснама» мазмұнын меңгеру және әртүрлі сабақтар 

мен тәрбиелік іс-шараларға талдау жасау нәтижесінде студент тұлғасын, 

олардың рухани-адамгершілік қасиеттері мен кәсіби сапаларын жетілдіру ісіне 

ықпал ету мүмкіндігі артады.  
Болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары 

негізінде даярлау жүйелі жүзеге асыру арқылы өтеді. Ондағы басты мақсат:  

- болашақ МДҰ педагогін У.Кайқауыстың мұрасындағы идеяларының 

тәрбиелік әлеуеті туралы ақпараттармен қамтамасыз ету негізінде, студенттің 

адамгершілік сапаларын дамыту және кәсіби тұлғасын қалыптастыру;  

- болашақ МДҰ педагогтерінің У.Кайқауыс мұрасы «Қабуснаманы», соның 

негізінде өзге де тарихи мұраларды оқуға деген қызығушылықтары мен 

құрметін ояту, түсініп меңгеруге дағдыландыру; 

- У.Кайқауыстың «Қабуснамасын» меңгерте отырып, болашақ МДҰ 

педагогтерінің өзін-өзі тәрбиелеп, кәсіби қызметте бәсекеге қабілетті тұлға 

ретінде қалыптасуына мүмкіндік жасау, олардың бойына танымдық, 

байқампаздық, ізгіліктік, еңбек сүйгіштік, жоғары жауапкершілік, табандылық 

т.б. қасиеттерін қалыптастыру; 

- «Қабуснамадағы»  тұлға болмысын үлгі ете отырып, оның идеяларының 

тәрбиелік әлеуетін қазіргі тұлға тәрбиелеу барысында ұтымды пайдалану.  

Элективті курс негізінде ұйымдастырылған оқу-тәрбие жұмыстарында 

У.Кайқауыс іліміндегі тәрбиелеу және оқыту жолдары басшылыққа алынды.  

Болашақ МДҰ педагогтерін ортағасырлық педагогикалық-дидактикалық 

туынды «Қабуснама» негізінде педагогикалық іс-әрекетке даярлау үлгісі. 

Тәрбиенің нәтижелері және оқытудың студенттің адамгершілігіне ықпал 

ету деңгейі қашанда оқытудың мазмұны мен әдістерінің қойылған оқу-тәрбие 

мақсаттарына сәйкес келуімен анықталады. Оқу-тәрбие мақсаттарын қолдану 

студенттерге оқытудың нәтижесінде олар неге қол жеткізуі керектігін түсінуге 

көмектеседі. Осыған орай Блэк & Уиллиамның: «Көптеген білім алушылар 

мұны түсіне бермейді және өзара ешқандай негізделген байланысы жоқ, өзіндік 

қисынсыз жаттығулардың негізсіз жүйелілігін көрсететін оқытуға үйреніп 

кетеді ... Білім алушылар неғұрлым оқытудың мақсаттарын түсінуге 

дағдыланса, олар соғұрлым ұғыныңқы, түсініп оқи бастайды, ал олардың оқуы 

тиімдірек бола бастайды: олар бағалау процесін оқытушылармен және бір-



123 

 

бірімен талқылайды ...» [230] деген ойы орынды. Демек, оқу-тәрбие үдерісінде 

оқу мақсатының рөліне ерекше мән берілуі талап етіледі.   

Оқу мақсаттары «Біз нені үйренгелі жатырмыз?» дегенді анықтайтын 

болғандықтан, олар төмендегідей үлгіде тұжырымдалуы мүмкін: 

- Біз үйренеміз ..... 

- Оқып-үйрену немесе біліп алу ... 

- Түсіну/түсіндіру/талқылау және т.б. 

- Бүгін біз істей аламыз ... 

Оқыту мақсаттарын контекстен немесе оқу жағдаятынан бөліп қараған 

әлдеқайда тиімдірек. Өйткені, оқытудың мақсаты белгілі-бір оқу жағдаятына 

«тәуелді» болмаған жағдайда студенттер меңгерілген дағдылар мен білімдерін 

әртүрлі оқу жағдаяттарында қолдана алатын болады. Сондай-ақ, белгілі-бір оқу 

жағдаятына қатысы жоқ оқыту мақсаттары үшін табысқа жету критериилерін 

қалыптастыру да әлдеқайда жеңіл. Егер, оқытудың мақсаттары күмәнді, 

сенімсіз тұжырымдалса, нәтижелері төмендегідей болуы мүмкін:  

- оқытушының күткені мен студенттер орындаған тапсырмалар 

арасындағы үйлеспеушілік;   

- оқытушы болжамы дұрыс емес; 

- табысқа жету өлшемдерінің анық болмауынан, оқытуға мүмкіндік 

тудыра алмайды.  

Аталған мәселеге байланысты мысалдар төменде 12-13-кестелерде берілді. 

 

Кесте 12 – Оқытудың оқу жағдаятының контексіндегі және жағдаяттан тыс 

мақсаттарына мысалдар 

 
Оқу жағдаятының 

контексіндегі оқыту 

мақсаттары 

Оқу мақсаттары, контекстен 

тәуелсіз (оқыту жағдайынан 

тыс) 

Оқу жағдайы және онымен 

байланысты тапсырма  

         У.Кайқауыстың 

рухани мұрасын зерттеу 

және өткеннің 

адамгершілік дәстүрлерін 

ұстану «қажет» не «қажеті 

жоқ» деген қарсы 

дәлелдемелерді қалай 

ұсыну керектігін үйреніңіз 

     «қажет» және «қажеті 

жоқ»  деген пікірлерді 

білдіретін дәлелдемелерді 

қалай ұсынуға болатынын 

үйреніңіз. 

      У.Кайқауыстың мәдени, 

рухани мұрасын зерттеу мен 

бабаларымыздың 

адамгершілік дәстүрлерін 

ұстану  

      У.Кайқауыстың 

экономикалық тәрбие 

туралы идеяларын негізге 

алып, отбасының 

тұтынушылық қалауына 

сауалнама жасаңыз 

        Қарапайым отбасылық 

бюджетті бөлуді оқып-

зерттеуді үйреніңіз 

       Отбасы мүшелері қайда 

сауда-саттық жасауды 

қалайтынын және олардың 

тұтынушылық қалауы қалай 

өзгергені туралы сұхбат алу 
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Кесте 13 – Оқу мақсаттары мен студенттердің пікірлері: студенттердің 

көзқарастары бойынша олар үйренді 

 
Оқу жағдайының 

контексіндегі оқу 

мақсаттары  

Студенттердің 

көзқарастары 

бойынша олар 

үйренді  

Контекстен тәуелсіз 

(оқыту жағдайынан тыс) 

оқу мақсаттары 

Студенттердің 

оқығандары 

туралы ойлары  

У.Кайқауыс өмірі 

мен оның еңбегі 

«Қабуснама» 

туралы эссе жазу  

      Мен эссе жаза 

аламын  

Эссе жазу үшін нұсқаулық 

әзірлеу (бұл жағдайда 

У.Кайқауыс өмірбаяны 

туралы эссе жазу үшін) 

     Біз нұсқаулық 

жазуды 

үйренеміз 

       

У.Кайқауыстың 

педагогикалық 

идеяларының 

қалыптасуына сол 

дәуірдегі тарихи, 

мәдени-әлеуметтік 

жағдайлардың 

ықпалы 

қаншалықты 

болды (олардың 

рөлі)  

       Біз У.Кайқауыс 

заманындағы 

қоғамдық-тарихи, 

мәдени-әлеуметтік, 

экономикалық 

жағдай қандай 

болды және олардың 

У.Кайқауыс 

дүниетанымына 

ықпалын білеміз. 

      Тарихи-мәдени 

мұлардың болашақ 

ізгілікті тұлға 

қалыптасуындағы 

құндылығы туралы 

ақпарат алу, бізге 

қаншалықты пайдалы 

насихаттар мен тағылым 

беретінін және өткен 

дәуірлердегі тарихи 

деректер тур. ақпарат алу  

     Біз өткен 

дәуірлерде 

адамдар қалай 

өмір сүргендігі 

және тәрбие 

мазмұны, 

құралдары мен 

әдістері туралы 

білеміз 

 

Оқытуды тұжырымдау – бұл студенттердің ұзақ уақыт бойына меңгеретін 

идеялары немесе ұғымдар. Мысалы:  

Оқытудың мақсаты: Болашақ МДҰ педагогтерін даярлау мәселесінде 

ортағасырлық педагогикалық-дидактикалық туындыларды пайдаланудың 

маңыздылығын түсіну (біздің жағдайда У.Кайқауыс мұрасы «Қабуснама»).  

Оқыту мақсатының бұл тұжырымдамасы кең ауқымды тұжырымдауды 

қамтитындықтан, бірнеше сабақта зерттелетін ұзақ мерзімді мақсаттарға сай 

келеді. Ал, студенттердің бір сабақтың көлемінде үйренетін тұжырымдамасы:  

Адамгершілік тәрбиесінің мәнін түсіну («Қабуснама» негізінде). 

Ілеспе процесстер: Ақпараттарды өңдеу дағдыларын қолданыңыз; табысқа 

жету критерийлерін анықтаңыз.   

Табысқа жету критерийлері дегеніміз не? Олардың маңыздылығы неде? 

Оқу мақсатына қол жеткізгенімізді қалай білуге болады? 

Табысқа жету критерилері бізге сапалы орындалған жұмысқа қол 

жеткізуге көмек беретін, өзіндік құралдар «мәзірін» білдіреді.   

Табысқа жету критерийлері пайдаланылғанда ... 

- оқыту айтарлықтай айқын болады; 

- студенттер жаңа білімін дәлелдеп, пысықтай алатын болады және оларды 

тәжірибеде қолдана алады; 

- студенттердің болашақ оқуына қолдау көрсетіледі; 

- студенттер білім сапасының нені білдіретінін түсінеді. Мәселен: 

Оқыту мақсаты: У.Кайқауыс өмірі және оның еңбегі туралы эссе жазу 

Табыс критерийі 
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Мен жасай аламын: 

- У.Кайқауыс өмірі мен еңбегі туралы ақпараттарды өңдеп, эссе түрінде 

өзіндік ой қорыта аламын. Мысалы:   

- У.Кайқауыс пен оның өмір жолы туралы тапсырманы орындауда 

ғалымдар идеялары мен «Қабуснамадағы» автордың өз айтқандарын 

салыстырмалы түрде беруді  

- У.Кайқауыстың айтқандары мен өмір тәжірибесін ажырату. 

-Эссені барынша қисынды ету үшін, алғашында меңгерілген 

байланыстырушы сөздерді пайдалануды: 

- Күмәнсіз (шүбасыз),  

- Керісінше,  

- Алға жылжу үшін, артқа қарау керек 

- Менің басында айтылған көзқарасымды және оны қолдайтын себепті 

қайталайтын қорытынды бөлім жазу 

Оқу мақсаттарының түрлері мен табыс критерийлеріне келетін болсақ, 

барлық оқытулар бір емес, сондықтан оқу мақсаттары мен табыс критерийлері 

әртүрлі болуы мүмкін. Мәселен, «жабық» және «ашық» дағдылар деген бар. 

«Жабық» дағдылар дегеніміз дағдыларға, ұғымдарға, білімдерге үйрету. 

Ал, «ашық» дағдылар дегеніміз дағдыларды, ұғымдарды, білімдерді қолдану. 

«Жабық» дағдылар дұрыс немесе бұрыс болуы да мүмкін. Ал, «ашық» 

дағдылар дұрыс не бұрыс бола алмайды. 

«Жабық» дағдылар үшін табысқа жету критериййлері қадамдық әрекетті 

не оқыту мақсаттарына жету үшін қажет білімді қамтиды. Мысалы: 

Оқу мақсаты: Оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру барысында ортағысыр 

педагогикалық туындыларының тәрбиелік әлеуетін пайдалану маңыздылығын, 

біздің жағдайда ортағасыр ойшылы У.Кайқауыс туындысы «Қабуснаманың» 

тәрбиелік әлеутін, ұғыну және түсіндіру 

Табысқа жету критерилері 

Мен істей аламын:   

-У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларын жүйелі анықтауды... . 

-У.Кайқауыстың ұрпақ тәрбиесіне арналған тағылымдық өсиеттерін өз 

қажетіме асыра аламын   

-У.Кайқауыс идеяларын өз кәсіби тәжірибемде іске асыруды.  

Дегенмен, оқытуды ілгері жылжытуды қолдау үшін оқыту мақсаттары 

және табысқа жету критерилері үнемі білім алушыларға таныс болуы керек. 

Сондықтан сабақта мұның қалай жасалатындығы туралы ойланған жөн: 

аудитория үшін тұтастай алғанда ма, әлде, жеке студенттер үшін бе. 

Студенттер бойында адами ізгі қасиеттерді қалыптастыру мәселесі, 

«Қабуснамадағы» педагогикалық идеяларды зерттеу, талдау жұмыстарын 

жүргізу арқылы іске асырылды. Олардың тұлғалық-адамгершілік қасиеттерін 

сараламас бұрын «Тұлға дегеніміз кім?» және «Адамгершілік дегеніміз не?», 

«Тұлғалық-адамгершілік қасиеттерге сіз қандай қасиеттерді жатқызасыз?» 

««Қабуснамадағы» ел билеуші тұлғасы, ұстаз тұлғасы» сияқты ұғымдарды 

түсіндіру мен пікірталас сабақтарын өткізу, реферат жазуды ұйымдастыру іс-
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шаралары жүргізілді. Осындай әрекеттерден кейін, яғни студенттер ойшыл 

У.Кайқауыстың «Қабуснамасын» терең зерделей отыра, ондағы адами ізгілік 

қасиеттерін үлгі ете алатындықтарын түсінді және болашақ МДҰ педагогінің 

кәсіби тұлғасы төңірегінде шағын эссе жазу орындалды.  

Бұл жүйелі шаралар болашақ МДҰ педагогінің кәсіби қалыптасуын 

біртіндеп іске асыруға және олардың тұлғасын ұлттық сипатта қалыптастыруға 

ықпал етеді. У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларын тек педагогикалық 

бағыттағы пәндер мазмұны емес, сонымен қатар, философия, тарих, әдебиет 

саласындағы пәндер мазмұнында да қарастыруға болады. Сондықтан бұл 

ақпараттарды интеграциялық байланыста, салыстырмалы түрде қарастыру 

барлық пәндер мазмұнын терең түсінуге және болашақ педгог тұлғасын 

қалыптастыру міндеттерін тиімді шешуге оң ықпал тигізеді.  

Элективті курс негізінде жүргізілген сабақтар заман талабына сәйкес 

оқытудың белсенді әдістері арқылы ұйымдастырылды. Курс бағдарламасы 

бойынша «Элективті курстың мақсаты мен міндеті» және «У.Кайқауыстың 

педагогикалық идеяларының қалыптасуына ықпал еткен тарихи және мәдени-

әлеуметтік алғышарттар» тақырыптарындағы 1, 2-ші дәрістерді өтуде «Сын 

тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясы пайдаланылды. Дәрістің алғашқы 

ой қозғау кезеңінде өтілетін тақырыпқа сәйкес басты мәселені талқылау үшін 

студенттерге үш бағаннан тұратын кесте сызу тапсырылып, дәріс 

тақырыбындағы түйінді мәселе жайлы тыңдаушылардың не білетіндіктері 3 

минут ішінде «білемін» бағанына жазу сұралды. Ортақ идеялар жинақталды. 

Бұл кезеңнің мақсаты – студенттерді белсенді ойлау жағдайына қою. Идеялар 

туындату, жаңа ақпаратты бұрынғы білімге сүйене отырып алу үшін танымдық 

әрекет ұйымдастыру, ескі білім мен жаңа ақпарат арасына көпір жасау. Бұдан 

кейін екінші бағанды «білгім келеді», яғни талдануға тиісті мәселе жайлы не 

білгілері келетіндігі анықталды. Бұл мәселені табысты шешудің тетігін табу 

жолдарын белгілейді, өзінің кәсіби даму траекториясын жасайды. Және 

соңында кестенің үшінші бағаны («Үйрендім») толтырылды. «?» - пікіріме 

сәйкес емес, сұрақ туғызады деген белгілер бойынша, сол пікірге сәйкес үйден 

өзбетінше жауап жазып келу тапсырылды.  

««Қабуснамадағы» педагогикалық идеялар және олардың халық 

педагогикасымен сабақтастығы» тақырыбындағы 3-дәріс нақты ахуалдарды 

талдау әдісімен (НАТ) бірнеше кезең бойынша ұйымдастырылды. 

1-кезең (10-мин.): оқытушы тақырыптың өзектілігін негіздеді. 

2-кезең (3-5 мин.): студенттер шағын топқа бірігіп міндеттер қойылды. 

3-кезең. (30-35 мин.): студенттерге дәрістің мазмұны жеке берілді. Дәрістің 

мазмұнын оқып, міндеттерде қойылған сұрақтарға жауап беру ұсынылды. 

4-кезең (20-25 мин.): топтық пікірсайыс, мазмұндау, сұрақтарға жауап 

беру, ұсыныстар айтумен жалғасты. 

5-кезең: (20-25мин.): қорытынды әңгімелесу. Ұжымдық жұмыстың 

нәтижелері ерекшеленіп, талдау барысындағы көзқарастар салыстырылды, 

шынайы практикада орын алатын мысалдар келтірілді. 
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«У.Кайқауыстың имандылық тәрбиесі туралы идеялары және оның 

болашақ МДҰ педагогтерін даярлаудағы рөлі»; «У.Кайқауыстың адамгершілік 

тәрбиесі туралы идеялары және оның болашақ МДҰ педагогтерін даярлаудағы 

рөлі»; «У.Кайқауыстың ақыл-ой тәрбиесі туралы идеялары және оның болашақ 

МДҰ педагогтерін даярлаудағы мәні»; «У.Кайқауыстың отбасы тәрбиесі 

туралы идеялары және оның болашақ МДҰ педагогтерін даярлаудағы рөлі»; 

«У.Кайқауыстың еңбек тәрбиесі туралы идеялары және оның болашақ МДҰ 

педагогтерін даярлаудағы рөлі»; «У.Кайқауыстың экономикалық тәрбие туралы 

идеялары және оның болашақ МДҰ педагогтерін даярлаудағы рөлі» атты 4, 5, 

6, 7 және 11, 12-дәрістер Кейс әдісімен ұйымдастырылды.  

Әдістің негізгі мақсаты бойынша – студенттермен бірге «Қабуснамадағы» 

аталған мәселелерге қатысты айтылған тұжырымдардың мәні ашылып, 

күнделікті тәжірибеде қолданылу маңызы көрсетілді. Кейс әдісінің кезеңдері: 

1. Кіріспе. Дәрістің тақырыбы, мақсаты айтылды.  

2. Мәселе қою. Топ екіге бөлінді. 1-ші топқа алдын ала МДҰ-да болатын 

практикалық жағдаяттар дайындау ұсынылды. 2-ші топ дәрістің тақырыбына 

байланысты У.Кайқауыстың идеяларын оқып келді. Сұраққа жауап алған соң, 

дәрістің мазмұны берілді.  

3. Шешім қабылданды.  

«У.Кайқауыстың басқару өнері туралы идеялары және оның болашақ МДҰ 

педагогтерін даярлаудағы рөлі» тақырыбындағы сегізінші дәрісі «Баспасөз 

конференция әдісі» түрінде өткізілді: студенттер шағын топқа біріктірілді. Бір 

топ журналисттер, екінші топ МДҰ педагогтері рөлін сомдады. Дәрістің 

мазмұны студенттерге таратылды. Танысып болғаннан соң, студенттер бір-

біріне бетпе-бет орналасты. Журналисттер сұрақ қойып, МДҰ педагогтері 

сауалдарға жауап қайтарды. Оқытушы сырт байқаушы рөлінде болып, 

студенттердің белсенділігін тіркеп отырды. Соңында үздік журналист пен МДҰ 

педагогі анықталды.   

 9-шы «У.Кайқауыстың кәсіп түрлеріне қатысты идеялары және олардың 

болашақ МДҰ педагогін даярлаумен байланысы» тақырыбындағы сабақта 

студенттер «Қабуснамадағы» У.Кайқауыс идеяларын басшылыққа ала отырып, 

бір-бірімен, оқытушымен және өзге де адамдармен қарым-қатынас жасаудың 

ерекшеліктері мен қыр-сырларын меңгеруге тырысты. Мұнда аудиториялық 

сабақтарда студенттерді топтарға бөлу арқылы практикалық жұмыстар 

орындалып, әр топтың мүшелері әртүрлі кәсіп адамдарымен қарым-қатынас 

жасау ойындары мен тренингтер өткізілді және сол арқылы болашақ педагогтің 

өзін қандай ортада қалай ұстайтыны және топты қаншалықты игере алатыны 

байқалды. Студент бойында адами ізгі қасиеттерін қалыптастыруына 

педагогикалық жағымды ықпал ету мақсатында «Аяқталмаған тезис», 

«Сиқырлы сөз», «Қарсы дәйек» т.б. әдістерді, сондай-ақ студенттер арасында 

рөлдік және кәсіби ойындар мен әртүрлі тренингтер қолданылса да болады. 

 «У.Кайқауыстың салауатты өмір салты туралы идеялары және болашақ 

МДҰ педагогтерін даярлаудағы рөлі» атты 10-дәріс Сократтық сұхбат әдісі 

арқылы ұйымдастырылды. Ол үшін дәріс тақырыбы мен қаралатын сұрақтар 
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студенттердің дайындалып келуі үшін алдын-ала берілді. Дәріс жоспарында 

берілген сұрақтар сабақ барысында логикалық бірізділікпен берілді. 

 «Унсурулмаоли Кайқауыс мұрасын оқып үйрену мәселелері мен 

міндеттері» атты 14-15-дәрістер пікірталас және Миға шабуыл әдісін пайдалану 

арқылы ұйымдастырылды. Әдісті пайдалану барысында ескерілген ережелер: 

1. Идеяларды сынауға болмайды, барлық қосымша пікірлерге тыйым 

салынады. 

2. Кез-келген пікір тізімге қосылады, нашар идея жоқ. 

3. Алдында аталған идеяны жетілдіруге болады. 

4. Пікірлер қысқа да нұсқа болуы керек және студенттер ретімен айтады. 

5. Миға шабуылдың негізгі міндеті - барынша көп пікірлер жинақтау.  

Ал енді біздің «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығының 

студенттерімен «У.Кайқауыстың дидактикасы және оның болашақ МДҰ 

педагогтерін даярлаудағы рөлі» тақырыбындағы 13-дәріс бойынша 

ұйымдастырылған практикалық сабақтағы топтық жұмыста «Қабуснама» 

мазмұнын пайдалану ұтымды болды.  

Сабақтың мақсаты – болашақ МДҰ педагогтерінің «Қабуснама» 

мазмұнын талдап, зерделей отыра, ондағы У.Кайқауыстың оқыту теориясы 

туралы идеяларын қазіргі «Педагогикамен» салыстырмалы түрде айқындау.  

Студенттер екі топқа іріктеліп, әр топқа ат қойылды.  

Бірінші топ –  «У.Кайқауыс», екінші топ – «Педагогика» атауын алды.    

Студенттерге ойлануға және топ болып ақылдасып, талқылауға уақыт 

берілді. Олар ойларын ортаға салып, бір шешімге келген соң топ басшысы 

немесе топ мүшелері кезектесіп «Қабуснамадағы» У.Кайқауыстың оқыту 

теориясының компонеттеріне қатысты идеяларын анықтауы тиіс болды.  

Сонымен топқа бөлу кезеңінің мақсаты бойынша – әр топ өз атауларына 

сәйкес оқыту теориясының ұғымдары мен компоненттерін айқындады.  

Екі топ студенттері өз ойларын ортаға салып, «Қабсунама» мен «Мектепке 

дейінгі педагогикадағы» ортақ дидактикалық ұғымдардың анықтамалары мен 

оқытудың мазмұны және ұстанымдарын, әдістері мен ұйымдастыру 

формаларын анықтауға тырысып бақты. Нәтижесінде екі топ студенттері 

бірігіп, «Қабуснамадағы» педагогикалық үдерістің құрылымдық мазмұнын, 

соның негізінде сабақтың қорытындысы ретінде педагогтің кәсіби тұлғасына 

тән қасиеттерін айқындап, оларды төмендегі суреттер түрінде ұсынды (сурет 6-

7). 
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Сурет 6 – «Қабуснамадағы» педагогикалық үдерістің құрылымдық мазмұны 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сурет 7 – «Қабуснамадағы» педагогтің кәсіби тұлғасына тән қасиеттер 

 

Ұйымдастыру 

формалары 

Оқыту әрекеті Оқыту әдістері 

жеке 

 топтық 

 өз бетінше  

  білім алу 

танымдық 

 дамытушылық 

 зерттеушiлік          

  (iзденушiлiк) 

 

сендіру; 

 мадақтау; 

 жазалау; 

өнегелік 

эстетикалық 

түрдегі әңгімелер 
 

Мақсаты: жан-жақты үйлесімді, ізгілікті тұлға тәрбиелеу 

«Қабуснамадағы» педагогикалық үдерістің мазмұны 

Міндеттері: болашақ МДҰ педагогінің бойына ізгілікті білімді 

дарыту; парасаттылыққа үйрету; адамгершілік сапаларын жетілдіру; 

мәдени құндылықтарды игерту; адамгершілік мінез-құлық 

дағдыларын қалыптастыру; кәсіби еңбекке дайындау 
 Білім беру мазмұны: У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары  

 

Педагогтің кәсіби тұлғасына тән қасиеттері 

 Жұмсақ мінезді; 

 Әділетті тұлға; 

 Сабарлы тұлға; 

 Ғылымға құштар; 

 Өнерлі тұлға; 

 Ізгілікті; 

 Еңбекқор; 

 Салаутты тұлға; 

 Ақылды, парасатты; 

 Сөйлеу мәдениеті жоғары, 

дана тұлға 

 

Нәтиже: үйлесімді жан-жақты дамыған, ізгі тұлға  
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Сонымен, «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығының 

студенттерінің әрекеттері нәтижесінде, «У.Кайқауыстың дидактикасы және 

оның болашақ МДҰ педагогтерін даярлаудағы рөлі» тақырыбындағы 13-дәріс 

бойынша ұйымдастырылған практикалық сабақ мақсатына жетті деуге болады. 

Міне, болашақ МДҰ педагогінің адамгершілік және кәсіби тұлғасын біз 

осындай жүйелі әрекет арқылы қалыптастыру шараларын ұйымдастыруды 

қарастырдық. Қалыптастыру кезеңі жүзеге асырылғаннан кейін бақылау 

жұмыстары қайта жүргізілді. 

Зерттеу мәселесі бойынша жүргізілген эксперимент нәтижелері 

Эксперимент жұмыстары жүргізіліп біткен соң эксперимент нәтижелерін 

анықтау мақсатында бақылау жұмыстары қайта жүргізілді. Бақылау кезеңін 

қайта ұйымдастырудың мақсаты – тәжірибелік-эксперимент жұмыстарының 

нәтижелерін талдау, зерттеу міндеттерін шешудің тиімділіктерін және болашақ 

МДҰ педагогтерін Кайқауыстың педагогикалық идеялары негізінде даярлаудың 

сапалық және сандық өзгеріс деңгейлерін анықтау болатын. Осы мақсатты 

жүзеге асыру үшін жоғарыда қолданылған саулнама, әдістемелер МДОжТ 

мамандығы студенттерімен қайта жүргізілді. Алдымен, курстан кейінгі 

жүргізілген сауалнама бойынша нәтижелеріне тоқталайық: 

Сонымен, курстан кейінгі жүргізілген сауалнама нәтижелері бойынша 

эксперименттік топ студенттерінің У.Қайқауыс өмірбаяны туралы білімдері 

толыққанын көрдік. Барлық студенттер У.Қайқауыс еңбегін атап, оның 

мазмұнын да саралаған пікірлерді алдық. Ал бақылау тобында У.Қайқауыс 

туралы ақпараттың 7%-ға өскені байқалды (кесте 14). Студенттер ақпаратты 

қайдан алдыңыздар деген сұраққа алғашқы анықтау экспериментінен соң 

өзбетімен ізденгендерін айтты. Бұл бізді қуантты, өйткені студенттер 

білмейтіндерін саналы түсініп, білімдерін өзбетімен толықтарғанын аңғардық.  

 

Кесте 14 – Студенттердің У.Қайқауыстың өмірбаяны туралы білімдері 

 
 

 

     Сұрақтар 

 

Эксперименттік топ 

 

 

Бақылау тобы 

 

«Білемі

н» 

жалпы 

саны, % 

«Білмеймін» 

жалпы саны, 

% 

«Білемін» 

жалпы 

саны, % 

«Білмеймін» 

жалпы саны, 

% 

1.У.Қайқауыстың есімі сізге 

таныс па? 

100 - 38,4% 62,6% 

2. У.Қайқауыстың өмір 

сүрген жылдары? 

100 - 25,6% 74,4% 

3. У.Қайқауыстың еңбегін 

білесіз бе? 

100 - 27,6% 72,4% 

4. У.Қайқауыстың 

«Кабуснамасы» туралы білесіз 

бе? 

100 - 31% 69% 
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5-ші сұрақ бойынша (У.Қайқауыстың идеяларында тұлғаның қандай 

қасиеттеріне мән берілген?) студенттердің жауаптары толық, әрі жан-жақты 

болды. Мысалы, эксперимент тобындағы студенттердің: адамгершілік, ар-

намыс, мейірімділік, отансүйгіштік, өзін-өзі тәрбиелеу, танымға ұмтылу т.б. 

қасиеттеріне ерекше мән бергендері байқалды. 

6. У.Қайқауыстың педагогикалық идеялары туралы не білесіз? Бұл сұраққа 

да жауап нақты алынды. Оған дәлел жоғарыдағы семинар сабақтарындағы 

топтық жұмыстар нәтижесінде студенттердің «Қабуснамадағы» У.Кайқауыстың 

педагогикалық идеяларын анықтап, соның негізінде педагогикалық үдерістің 

құрылымдық мазмұнын жинақтап 6-сурет түрінде ұсынуын алсақ та болады.  

7. «Сіздің ойыңызша, У.Қайқауыстың педагогикалық идеялары болашақ 

педагогтердің тұлғалық және кәсіби сапаларын дамытуға үлес қоса алады ма?» 

деген сұраққа «иә» деп 100% жауап берді. Студенттердің жауаптарының 100%-

дық көрсеткіш көрсету дәлелі ретінде олар ұйымдастырылған сабақтардың 

қорытындысы ретінде педагогтің кәсіби тұлғасына тән қасиеттерін ұсына алды.  

8. «У.Қайқауыстың педагогикалық идеяларын балабақшада пайдалануға 

болады ма?» деген сұраққа «иә» деп 98%-ы, «мүмкін» деп 2% жауап алдық. 

9. Мысал келтіріңіз .... . Бұл сұраққа студенттердің берген жауаптарын 

қосымшада бергенді жөн көрдік. Өйткені білім алушылардың жауаптары жан-

жақты және ауқымды болды (Қосымша Ж).  

Демек осы сауалнама сұрақтарына берілген жауаптардың нәтижелері 

негізінде студенттер «Қауснамада» берілген негізгі ойды, идеяны түсінді деген 

қорытынды шығаруға болады. Бұдан шығатын тұжырым, біз бірінші шарттың, 

яғни студенттерді даярлау үдерісінде зерттеу деректері есебінен У.Кайқауыс 

идеяларының педагогикалық әлеуеті туралы ақпараттармен қамтамасыз ету 

бойынша жүргізген жұмыс нәтижесін көре алдық деп есептейміз.  

Одан әрі мотивациялық-құндылықтық компоненті бойынша алдымен 

«М.Рокичтің мазмұндық және құралдық құндылықтар тізімі» әдісін екінші рет 

өткіздік. Өйткені құндылықтық бағдарлар жүйесі тұлғаның бағыттылығына, жан-

жағына, өзге адамдарға, өзінің тұлғасына деген қарым-қатынасына қаншалықты 

ықпал еткендігін анықтау маңызды еді. Нәтижесі 15-16 кестелерде берілді. 

 

Кесте 15 – Студенттердің мазмұндық-құндылық бағдарларының рангтік 

иерархиялары 

 
                 А тізімі 

(мазмұндық құндылықтар) 
Эксперименттік топ 

(60 студент)/ранг 
Бақылау тобы 

(64 студент)/ранг 

                1 2 3 

-белсенді іс әрекеттік өмір (өмірдің толықтығы 

мен эмоциялық қаныққандығы); 
3 6 

-өмірлік даналық (өмірлік тәжірибе арқылы 

қол жеткізілген пайымдаулар мен ақыл-

ойдың жетілгендігі); 

13 11 

-денсаулық (физикалық және психикалық); 1 1 
-қызықты жұмыс; 5 5 
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15 – кестенің  жалғасы 

 
                1 2 3 

-табиғат пен өнер сұлулығы (табиғатта және 

өнердегі сұлулық тәжірибесі); 
15 12 

-сүйіспеншілік (сүйікті адамыңмен рухани 

және физикалық жақындық); 

8 7 

-материалдық тұрғыдан қамтамасыз етілген 

өмір (материалдық қиындықтар жоқ); 
7 8 

-жақсы және адал достардың болуы; 10 4 
-қоғамдық борыш (айналаңдағылардың, 

жұмыс бойынша ұжымыңның, 

жолдастарыңның құрметі); 

9 7 

-білім, тану (өз біліміңді, ой өрісіңді, жалпы 

мәдениетіңді кеңейтуге, интеллектуалды 

дамуыңа мүмкіндік); 

3 9 

-өнімді өмір (өз мүмкіндіктерін, күштері 

мен қабілеттерін толық пайдалану); 
11 3 

-даму (өзіңмен жұмыс істеу, тұрақты 

физикалық және рухани жетілу); 
6 10 

-көңіл көтеру (уақытты жағымды, жеңіл 

өткізу, міндеттердің болмауы); 
12 16 

-еркіндік (дербестік, пікір білдіру мен іс-

әрекеттерде тәуелсіздік); 
11 2 

-бақытты отбасылық өмір; 14 15 
-басқа адамдардың бақыты (әл-ауқат, басқа 

адамдардың, бүкіл халықтың, тұтас 

адамзаттың дамуы мен жетілуі); 

8 16 

-шығармашылық (шығармашылық іс-

әрекеттің мүмкіндігі); 
11 14 

-өзіне деген сенімділік (ішкі үйлесім, ішкі 

қарама-қайшылықтардан, күмәннан 

еркіндік) 

16 13 

 

Кесте 16 – Студенттердің құралдық-құндылық бағдарларының рангтік 

иерархиялары 
 

Б тізімі 

(құралдық құндылықтар), % 
Эксперименттік топ 

(60 студент)/ранг 
Бақылау тобы 

(64 студент)/ранг 

1 2 3 

-ұқыптылық (тазалық), заттарды ретпен ұстай 

білу білігі,  іс тәртібі; 
9 8 

-тәрбиелік (жақсы әдеттер, жақсы өнеге); 4 10 
-жоғары тілектер, талаптар (өмірге жоғары 

талап және жоғары ұмтылу); 
2 4 

-ақкөңілділік (әзіл-оспақты түсіне білу); 8 12 
-тыңғылықтылық (тәртіптілік); 11 5 
-еркіндік, тәуелсіздік (өз бетінше әрекет етуге 

қабілетті, батыл, табанды); 

10 8 
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16 – кестенің  жалғасы 

 
1 2 3 

-өзіне және басқаларға кемшіліктер жасауға 

жол бермеу; 
16 7 

-білімділік (білімнің кеңдігі, жоғары жалпы 

мәдениет); 

3 13 

-жауапкершілік (борыштылық сезімі, сөзінде 

тұра білу білігі); 
6 2 

-рационализм, ақыл парасаттылық (ақылға 

қонымды және қисында ойлау, ойланған, 

ұтымды шешімдер қабылдау білігі); 

4 3 

-өзін-өзі бақылау (ұстамдылық, өзіндік тәртіп, 

өзін ұстай білушілік); 

5 15 

 -өз пікірін, көзқарастарын қорғауда батылдық; 13 16 
– тұрақты ерік (өз дегенінде тұра білу білігі, 

қиындықтардан бас тартпау); 
7 6 

-төзімділік (өзгелердің көзқарастары мен 

пікірлеріне, біреудің қателіктері мен шалыс 

басуын кешіре білу); 

12 1 

-көзқарастардың кеңдігі (біреудің көзқарасын 

түсіну, басқа талғамдарға, дәстүрлерге, 

әдеттерге құрметпен қарау) 

14 14 

 

Зерттеудің бұл кезеңінде бақылау (64 студент) және эксперименттік (60 студент) 

топтардың мазмұндық және құралдық-құндылық бағдарлар сатылары 

арасындағы өзгерістерді анықтау мақсатында Стьюденттің t-критериясы  

қолданылды. Өзгерістердің сенімділігін бағалауда тәуелсіз таңдамалар үшін 

төмендегідей болжамдар тұжырымдалды:  

1) Н0: эксперименттік топта элективті курс бағдарламасынан соң және 

эксперимент басында алынған көрсеткіштер арасында даму өзгерісі бар; 

2) Н1: эксперимент тобында элективті курс бағдарламасынан соң және 

эксперимент басындағы алынған көрсеткіштер арасында даму өзгерісі жоқ; 

tэмп=4,52>2,06=tкр 

Экспериментке дейінгі және кейінгі аралықтағы өзгерістердің бар екені Н0  

(р≦0,05) арқылы анықталды.   

Студенттердің мазмұнды-құндылық сатылары бойынша құндылықтар сатысы 

рангтері негізгі өмірлік мақсаттарын білдіретін құндылық бағдарларындағы 

айырмашылықтардан көрі ұқсастықтар басым екенін көрсетті. Олардың ішінде 

денсаулық, бақытты отбасылық өмір, материалдық қамтамасыздандырылу, 

қызықты жұмыс, қоғамның мойындауы, табиғат пен өнер үйлесімділігі.  

Сонымен бақылау және эксперимент топтары арасында мазмұндық-

құндылықтар бойынша мынадай айырмашылықтар анықталды:  

- Эксперименттік топта: белсенді іс-әрекетті өмір, таным, білім 

құндылықтары алдыңғы орынға шыққан;  

- Бақылау тобындағы студенттер: жақсы және сенімді достардың болуы 

секілді құндылықтарды алдыңғы қатарға қойған. 
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Бұдан шығатын қорытынды: мазмұндық-құндылықтар арасында 

айтарлықтай ерекшеліктің жоқ екені анықталды. 

Спирменнің ранггік корреляциялық мәні rsэмп0,41 <rsСЫІІ, (р <0,05), бұл 

дегеніміз бақылау және эксперименттік топтарда құралдық құндылықтар 

арасындағы корреляция статистикалық мәнді емес. Демек бақылау және 

эксперимент топтары арасында айырмашылықтардың басым екенін білдіреді. 

Ранг бойынша топтар арасында білім, шыншылдық, шыдамдылық, өзін-өзі 

реттеу құндылықтарының арасы алшақ. Рангтері ұқсас құндылықтарға жоғары 

талаптану деңгейі, өзін-өзі қадағалау, өмір сүйгіштікті байқадық. 

Құралдық-құндылық сатылар топтар арасындағы біраз айырмашылықтар 

төмендегідей құндылықтардан алынды:  

- білім (эксперменттік топ > бақылау тобы);  

- тәуелсіздік (эксперименттік топ > бақылау тобы);  

- шыдамдылық (бақылау тобы > эксперименттік топ);  

- күшті ерік-жігер (бақылау тобы > эксперименттік топ).  

Бақылау тобында жоғары орынға тәртіп, шыдамдылық, жауапкершілік және 

т.б. құндылықтарды қойса, ал эксперименттік топта рационалдылық, жоғары 

талаптану деңгейі, білім, жұмыстағы тиімділік құндылықтарын көрсетіп отыр. Ал 

төменгі орында екі топтың студенттерінің тәуелсіздік құндылығы орналасқан. 

Сонымен әдістеменің нәтижесі бойынша бақылау және эксперименттік 

топтар арасында мазмұндық-кұндылық бағдар арасындағы корреляция мәнді. 

Бұл студенттердің жалпы мақсат ретінде ұстанатын құндылықтары бір-біріне 

ұқсас және тұрақты екенін көрсетті. Ал құралдық-құндылық бағдар арасындағы 

байланыс статистикалық мәнді емес болып шықты, бұл құралдық құндылықтар 

өзгеріске ұшырайтынын және оны элективті курс және даярлау процесінің екінші 

шарты, яғни студенттердің субъектілік позицияларын қамтамасыз ету негізінде 

дамытып, түзетуге болатынын дәлелдейді.  

Біздің жағдайымызда «Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін 

У.Кайқауыстың «Қабуснамасындағы» педагогикалық идеялар негізінде 

даярлау» атты арнайы ұйымдастырылған элективті курс және студенттердің 

субъектілік позицияларын қамтамасыз ету жұмысының нәтижесі болашақ МДҰ 

педагогтерін даярлау барысында құралдық-құндылықтар тұлғалық-кәсіби мәнді 

құндылықтарға қарай өзгере бастайтынын дәлелдеп отыр. Яғни элективті курс 

пен қатар студенттердің субъектілік позицияларын қамтамасыз ету жұмысы да 

өз тиімділігін берді десе де болады. 

Студенттердің ЖОО-да сапалы білім алуы олардың мотивацияларымен 

тығыз байланысты екені белгілі. Демек білім алушылардың мотивациясының 

қандай бағытта орын алатындығы маңызды. Сондықтан  Т.Ильинаның ЖОО-да 

білім алу мотивациясын зерттеу әдістемесі көмегімен болашақ МДҰ-да жұмыс 

істейтін педагогтер «Білім алу», «Мамандықты игеру» және «Диплом алу» 

бағыттары бойынша зерттелді. Нәтижесінде элективті курс жүргізілгенге дейін 

эксперименттік және бақылау тобында «Диплом алу» мотивациялары басым 

болса, эксперимент соңында эксперименттік топ студенттерінде «Білім алу» 

және «Мамандықты игеру» бойынша нәтижелердің өскенін байқаймыз (кесте 
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17, сурет 8). (Эксперменттік топтың экспериментке дейінгі және кейінгі 

көрсеткіштері арасындағы ауытқушылық  χ
2

Эмп = 4.606, р=0,05 тең болды 

(көрсеткіштер арасындағы статистикалық айырмашылық Н1 болжамымен 

дәлелденді). Бұл орайда даярлаудың төртінші шарты, яғни студенттерді 

теориялық және практикалық даярлаудың өзара байланысы бойынша 

жүргізілген жұмыстар өз нәтижесін берді десек болады. 

 

Кесте 17 – Студенттердің ЖОО-да білім алу мотивациясын зерттеу нәтижелері 

 
 

 

 

Шкала атауы 

ЖОО-да білім алу мотивациясын зерттеу әдістемесі 

Эксперименттік топ (60) Бақылау тобы (64) 

Эксперимент 

ке дейін 

Эксперименттен 

кейін 

Экспериментке 

дейін 

Эксперименттен 

кейін 

«Білім алу» 4,7 10,4 5,3 7,1 

«Мамандықты 

игеру» 

4,2 

 

8,1 

 

4,9 5,1 

«Диплом алу»  10,2 6,1 9,6 9,3 

 

 
 

Сурет 8 – Эксперименттік топ студенттерінің ЖОО-да білім алу 

мотивацияларының динамикалық көрсеткіші 

 

Рухани-адамгершілік компоненті үшін В.Цветковтың «Тәрбиелік және 

адамгершілік даму сауалнамасы» негізінде әртүрлі шкалалардан тұратын 

«Тәрбиелік» және «Адамгершілік даму» блоктары бойынша сауалнама қайта 

жүргізілді.  

Тәрбиелік шкала бойынша эксперименттік топ студенттерінің өзіне деген 

жағымды көзқарас, денсаулықтарын күту, қарым-қатынас, өзін-өзі реттей білу, 

танымға ұмтылу, өзін-өзі дамыту шкалаларының нәтижелері жоғарылағанын 

байқаймыз (кесте 18).  
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Кесте 18 – Эксперименттік топ студенттерінің тәрбиелік блогы бойынша 

шкалаларының нәтижелері 
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Жоғары 

Эксперимент 

ке дейін 

31% 36% 42% 35% 24% 31% 34% 27% 21% 28% 17% 23% 22% 27% 

Эксперимент 

тен кейін 

39% 41% 48% 43% 31% 39% 42% 33% 29% 36% 31% 31% 31% 36% 

 

Орташа 

Эксперимент 

ке дейін 

39% 42% 29% 58% 44% 52% 39% 31% 39% 30% 31% 49% 35% 42% 

  Эксперимент 

тен кейін 

45% 47% 37% 57% 52% 58% 44% 39% 47% 41% 39% 58% 43% 48% 

 

Төмен 

Эксперимент 

ке дейін 

32% 22% 29% 7% 32% 17% 27% 42% 40% 42% 52% 28% 43% 31% 

 Эксперимент 

тен кейін 

16% 18% 15% - 17% 3% 14% 28% 24% 23% 30% 11% 26% 16% 

 

Ал эксперименттік топ студенттерінің адамгершілік блогы бойынша 

қайырымдылық 32%-ден 41%, альтруизм 40%-тан 58%, адалдық 46%-дан 59%, 

шыншылдық 40%-тан 49% пайызға жоғарылағанын көреміз. Ал, тәкаппарлық 

(58%-ден 33%) пен күншілдік 28%-ден 16%-ға төмендеген (кесте 19,сурет 9). 

 

Кесте 19 – Эксперименттік топ студенттерінің адамгершілік блогы бойынша 

шкалаларының нәтижелері 

 
 

Адамгершілік шкаласы  

Қайырымды 

лық 

Тәкапар 

лық 

Альтруизм Адалдық Шыншыл 

дық 

Күншіл 

дік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Жоғары 

Эксперимент 

ке дейін 
32%  58% 40% 46% 40% 28% 

Эксперимент 

тен кейін 
41% 33% 58% 59% 49% 16% 

Орташа Эксперимент 

ке дейін 
39% 33% 33% 38% 40% 39% 

 Эксперимент 

тен кейін 
53% 32% 40% 41% 47% 32% 
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19 – кестенің   жалғасы 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Төмен 

Эксперимент 

ке дейін 
29% 21% 27% 16% 20% 33% 

Эксперимент 

тен кейін 
6% 35% 2% - 4% 52% 

 

 

Сурет 9 – Студенттердің адамгершілік блогы бойынша шкалаларының 

динамикасы 

 

Бұл әрине төртінші шарт, яғни студенттердің сабақтан тыс іс-әрекеттерін 

оқу-тәрбие үдерісінің әртүрлі формалары жағдайында ұйымдастыру тиімділігін 

дәлелдейді. Аталған шартты жүзеге асыруда «У.Кайқауыс тағылымдары» атты 

апталық ұйымдастырылған болатын, бағдарламасы 104-бетте ұсынылған. 

Рефлексивтік компонент бойынша А.Карповтың рефлексивтіктің даму 

деңгейін диагностикалау тесті бойынша жұмыс жүргізілді. 

А.Карповтың рефлексивтілікті зерттеу сауалнамасының нәтижесі бойынша 

элективті курсқа дейін эксперименттік және бақылау топтары арасында 

айтарлықтай айырмашылық болған жоқ. Ал эксперимент соңында эксперимент 

тобы студенттерінің көрсеткіштері жоғарылағанын байқаймыз: жоғары 25-тен 

36-ға; орташа 37-ден 43-ке көтерілсе, төмен 38-ден 21-ге төмендеген (кесте 20, 

сурет 10 ).  
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Кесте 20 – А.Карповтың рефлексивтілікті зерттеу сауалнамасының нәтижесі 

  
 

 

Студенттердің рефлексиялық қабілеттерінің көрсеткіштері 

Эксперименттік топ (60) Бақылау тобы (64) 

Экспериментке 

дейін, % 

Эксперименттен 

кейін, % 

Экспериментке 

дейін,% 

Эксперименттен 

кейін,% 

Жоғары 25 36 29 30 

Орташа 37 43 36 37 

Төмен 38 21 25 33 

 

 
 

Сурет 10 – Эксперименттік топ студенттерінің рефлексивтіліктерінің 

динамикалық көрсеткіші 

 

Сонымен, жоғарыда көрсетілген сандық көрсеткіштер мен сапалық 

талдаудың нәтижесінде «Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін 

У.Кайқауыстың «Қабуснамасындағы» педагогикалық идеялар негізінде 

даярлау» атты элективті курс болашақ МДҰ педагогтерін даярлауда 

студенттердің кәсіби білімдерді меңгеруге мотивацияларын (өздігінен білім 

алу) жоғарылатып, құндылықтарын түсінуге, адамгершілік сапаларын 

(адалдық, шыншылдық, қайырымдылық) дамытуда, әсіресе тәрбиелік (өзіңе 

деген жағымды көзқарас, денсаулығын күту, салауатты өмір салтын ұстану, 

адамдарға деген оң көзқарас, қарым-қатынасқа, әсемдікке ұмтылу, өзін-өзі 

реттей білу, өзін-өзі тәрбиелеу, төзімді болу, отанын сүю, табиғатты аялау, 

танымға, білімге ұмтылу) мәні бар маңызды орын ала алатындығын, ал 

тәжірибелік-педагогикалық жұмыстың нәтижелері біздің ұсынып отырған 

педагогикалық шарттардың тиімділігін көрсетеді. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

«У.Кайқауыстың «Қабуснамасындағы» педагогикалық идеялары негізінде 

болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін даярлау» тақырыбында жазылған 

зерттеу жұмысы болашақ МДҰ педагогтерінің тұлғалық-адамгершілік және 

кәсіби тұлғасын У.Кайқауыс мұрасының педагогикалық әлеуеті негізінде 

даярлаудың мазмұнын, формаларын, педагогикалық шарттарының кешенін 

әзірлеуге бағытталды. Ал алынған теориялық және қолданбалы тәжірибелік 

нәтижелер бізге төмендегідей қорытындылар жасауға мүмкіндік берді:  

1. Студенттерді У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары негізінде 

даярлау болашақ МДҰ педагогі тұлғасын жалпы педагогикалық даярлаудың 

құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады. Ол болашақ МДҰ педагогтерін 

тарихи мәдени мұра «Қабуснама» негізінде даярлау үдерісін білдіреді және 

даярлықтың мотивациялық-құндылықтық, рухани-адамгершілік, рефлексивтік 

компоненттерінің болуын талап етеді. Бұл ретте маңызды компоненттердің бірі 

мотивациялық-құндылықтық – болашақ МДҰ педагогтері тәрбиесінде 

У.Кайқауыстың «Қабуснамасының», соның негізінде жалпы тарихи 

мұралардың құндылығын түсіну, педагогикалық іс-әрекетте тарихи мұраларды 

пайдаланудың маңыздылығын ұғыну.  

Философиялық, педагогикалық еңбектерді теориялық тұрғыдан зерттеу 

және талдау жұмыстары педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастыруда болашақ 

МДҰ педагогінің рухани-адамгершілік қасиеттері мен кәсіби құзыреттіліктерін 

жетілдіруде У.Кайқауыс идеяларының педагогикалық әлеуетін қолданудың 

негіздерін және студенттерді даярлау үдерісін құруға жаңаша көзқарастың 

қажеттілігін анықтады. 

2. Болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары 

арқылы даярлаудың теориялық-әдіснамалық негізі болашақ МДҰ 

педагогтерінің кәсіби даярлығын қарастыратын психологиялық-педагогикалық 

теориялар жүйесі және У.Кайқауыстың «Қабуснамасындағы» педагогикалық 

идеялардың болашақ МДҰ педагогтерін даярлаудың қазіргі әдіснамалық 

тұғырлары болашақ МДҰ педагогтері тұлғасының рухани-адамгершілік 

қасиеттерін қарастыратын бүгінгі антропологиялық, тұлғалық іс-әрекеттік, 

ізгілікті және жүйелік тұғырлардың негізі тұрғысында айқындалды. 

3. У.Кайқауыстың педагогикалық ілімінің идеялық бастаулары және 

«Қабуснамадағы» тәрбие мазмұны анықталып, олардың педагогикалық әлеуеті 

халықтық педагогикамен сабақтастықта ашылып, оны болашақ МДҰ 

педагогтерін даярлауды ұйымдастырудың формаларында қолданудың 

мүмкіндіктері айқындалды. 

4. У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары негізінде болашақ МДҰ 

педагогтерін даярлаудың құрылымдық-мазмұндық моделі болашақ МДҰ 

педагогінің кәсіби іс-әрекетке даярлығын қамтамасыз ететін ұстанымдарын, 

шарттарын, компоненттерін, құралдарын, әдіс-тәсілдері мен формаларын ашып 

көрсететін теориялық, әдіснамалық және әдістемелік сипаттағы қағидалар 

жиынтығынан тұратын құрылым тұрғысынан анықталып, У.Кайқауыстың 
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педагогикалық идеялары негізінде болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін 

даярлау шарттары олардың өзара байланысын, өзарашарттастығы және зерттеу 

мақсатын жүзеге асыру, сол арқылы болжамды тексеру мүмкіндіктері ашылды. 

5. Диссертациялық жұмыста болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың 

педагогикалық идеялары негізінде даярлаудың компоненттері анықталып және 

аталған модель негізінде «Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін 

У.Кайқауыстың «Қабуснамасындағы» педагогикалық идеялар негізінде 

даярлау» атты элективті курс бағдарламасы әзірленіп, олар тәжірибеде 

сыналып, болашақ МДҰ педагогтерінің рухани-адамгершілік қасиеттерін 

жетілдіріп, кәсіби құзыреттіліктерін дамытуға ықпал етті. 

Болашақ МДҰ педагогтерін У.Кайқауыстың педагогикалық иделары 

негізінде даярлаудың компоненттері: мотивациялық-құндылықтық (тарихи 

мұра «Қабуснаманың» педагогикалық әлеуетін түсіну, тарихи туындылардың 

тәрбиелік мүмкіндіктері туралы білімінің болуы, педагогикалық іс-әрекетте 

пайдалану үшін халықтық туындыларды іріктеу критерилерін білуі, тарихи 

мұраларды жеке кәсіби еңбегінде қолдану мақсатының іс-әрекетінің, 

мотивтерінің болуы), рухани-адамгершілік (тұлғаның рухани-адамгершілік 

қасиеттерін дамыту үшін тарихи мұралардың ерекшеліктерін білу, оқу-тәрбие 

үдерісінде қолдана алу білігі), рефлексивтік (тарихи мұраларды қолдануға 

әуестігі, қызығушылығы сияқты сапаларының болуы). 

Тарихи мұраларды ЖОО-да педагогтерді даярлаудың оқу-үдерісіне ендіру 

студенттерді халықтың тарихи мұрасына тартуға, сондай-ақ болашақ МДҰ 

педагогтерін педагогикалық іс-әрекетке «Қабуснама» мазмұны арқылы 

ауызша, прозалық материалдарымен даярлауға мүмкіндік тудырады.   

«Қабуснама» алдағы уақытта да жаңа қырларынан зерттелуге тиісті асыл 

мұра. Сондықтан біз жүргізілген зерттеулер нәтижесінен туындайтын 

ұсыныстарды төмендегідей жүйеледік:  

1. У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларын жалпы жұртшылыққа кеңінен 

насихаттау мақсатында арнайы жинақ түрінде баспалардан шығару; 

2. У.Кайқауыстың идеяларын ЖОО-ның студенттерін тәрбиелеу үдерісінде 

үлгі бағыт-бағдар ретінде ұсыну; 

3. У.Кайқауыстың идеяларын жоғары оқу орындарының студенттерінің 

бітіруші түлектік жұмыстарының тақырыптары ретінде ұсыну; 

4. У.Кайқауыстың тағылымдық ой-пікірлерін ЖОО-да оқытылатын 

«Педагогика тарихы», «Этнопедагогика», «Этнопсихология» бағдарламаларына 

ендіріп, оқытушылар үшін оқу-әдістемелік құралдар шығару. 

Зерттеу мәселесі күрделі болғандықтан, оның барлық салаларын жеткілікті 

дәрежеде қамту мүмкін емес, сондықтан қарастырылып отырған мәселе 

толығымен шешімін тапты деуге болмайды. Болашақта ЖОО білім беру 

жағдайында У.Кайқауыстың педагогикалық идеялары негізінде болашақ МДҰ 

педагогтерінің рухани-адамгершілік қасиеттерін жетілдіріп, кәсіби 

құзыреттіліктерін дамыту мәселесін кәсіби өндірістік тәжірибемен тығыз 

байланыста қарастыру керек.    
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ҚОСЫМША А 
 

Авторлық сауалнама 

 

Құрметті білім алушы! Сізден төменде берілген сұрақтарға жауап беруіңізді 

сұраймыз. Зерттеу жұмысымызға үлес қосқаныңыз үшін алғыс айтамыз. 

1-4 сұрақ бойынша «білемін» немесе «білмеймін» деп аталатын бос орындарға белгі 

қоясыздар (V) . 

 

Сұрақтар: «Білемін» «Білмеймін» 

1. У.Қайқауыстың есімі сізге таныс па?   

2. У.Қайқауыстың өмір сүрген жылдары?   

3. У.Қайқауыстың еңбегін білесіз бе?   

4. У.Қайқауыстың «Кабуснамасы» туралы білесіз бе?   

 

5-9 сұрақтар бойынша өздеріңіз білетін ақпараттармен бөлісулеріңізді сұраймыз. 

5. У. Қайқауыстың идеяларында тұлғаның қандай қасиеттеріне мән берілген деп 

ойлайсыз _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. У.Қайқауыстың педагогикалық идеялары туралы не білесіз? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7.  «Сіздің ойыңызша, У.Қайқауыстың педагогикалық идеялары болашақ 

педагогтердің тұлғалық және кәсіби сапаларын дамытуға үлес қоса алады 

ма?»___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

8.  «У.Қайқауыстың педагогикалық идеяларын балабақшада пайдалануға болады 

ма?» __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

9. Мысал келтіре аласыз ба?_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

ҮЛКЕН РАХМЕТ! 
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ҚОСЫМША Б 
  

М. Рокичтің «Құндылықтар бағдарлары» тесті 
 

          Нұсқаулық: «Сіздерге қазір белгіленген құндылықтар жиынтығынан тұратын 18 

карточка беріледі. Сіздің міндетіңіз – оларды, сіздің өз өміріңізде басшылыққа алатын 

принциптер ретінде маңыздылығына қарай ретпен қою. 

         Кестені мұқият зерттеп, Сіз үшін ең маңызды құндылықты таңдап, оны бірінші орынға 

қойыңыз. Содан кейін маңыздылығы бойынша екінші ең құндылықты таңдаңыз және оны 

біріншіден кейін орналастырыңыз. Содан кейін қалған барлық құндылықтармен де тура 

осылай жасаңыз. Маңыздылығы мейлінше азы соңында қалады және 18 орынды алады. 

Асықпай, ойланып жасаңыз. Соңғы нәтиже Сіздің шынайы ұстанымыңызды көрсетуі тиіс. 

         Құндылықтар сатысын талдай отырып, олардың әртүрлі негіздемелер бойынша 

сыналатынды мазмұндық блоктарға топтастырылуына назар аудару қажет. Осылай, мысалы 

«нақты» және «дерексіз» құндылықтар, кәсіби өзін өзі таныту және жеке өмір және т.б. 

құндылықтары бөлінеді. Аспаптық (заттық) құндылықтар этикалық құндылықтар, қарым 

қатынас құндылықтары, жұмыс құндылықтарына топтастырыла алады; жеке және 

конформисттік құндылықтар, альтруисттік құндылықтар; өзін-өзі растаудың құндылықтары 

және басқа адамдардың қабылдау құндылығы және т.б. Бұл құндылықтық бағдарлар жүйесін 

субъективті құрылымдаудың барлық мүмкіндіктері емес.  бағдарлар жүйесін субъективті 

құрылымдаудың барлық мүмкіндіктері емес. Психолог жеке заңдылығын (үлгісін) ұстауға 

тырысуы қажет. Егер бірде бір заңдылықты анықтау мүмкін болмаса, респондентте 

құндылықтар жүйесінің қалыптаспағандығын немесе жауаптардың дұрыс еместігін болжауға 

болады.   
 

Кесте Б 1  
 

«ҚҰНДЫЛҚЫТЫҚ БАҒДАРЛАР» ӘДІСТЕМЕСІ (М.Рокич) 

Тестке қатысушы бланкісі 

Тізім А (терминалдық құндылықтар): 

– белсенді іс әрекеттік өмір (өмірдің толықтығы мен эмоциялық қаныққандығы); 

– өмірлік даналық (өмірлік тәжірибе арқылы қол жеткізілген пайымдаулар мен ақыл-

ойдың жетілгендігі); 

– денсаулық (физикалық және психикалық); 

– қызықты жұмыс; 

– табиғат пен өнер сұлулығы (табиғатта және өнердегі сұлулық тәжірибесі); 

– сүйіспеншілік (сүйікті адамыңмен рухани және физикалық жақындық); 

– материалдық тұрғыдан қамтамасыз етілген өмір (материалдық қиындықтар жоқ)); 

– жақсы және адал достардың болуы; 

– қоғамдық борыш (айналаңдағылардың, жұмыста ұжымың, жолдастарыңның құрметі); 

– білім, тану (өз біліміңді, ой өрісіңді, жалпы мәдениетіңді кеңейтуге, интеллектуалды 

дамуыңа мүмкіндік); 

– өнімді өмір (өз мүмкіндіктерін, күштері мен қабілеттерін толық пайдалану,); 

– даму (өзіңмен жұмыс істеу, тұрақты физикалық және рухани жетілу); 

– көңіл көтеру (уақытты жағымды, жеңіл өткізу, міндеттердің болмауы); 

– еркіндік (дербестік, пікір білдіру мен іс-әрекеттерде тәуелсіздік); 

– бақытты отбасылық өмір; 

– басқа адамдардың бақыты (әл-ауқат, басқа адамдардың, бүкіл халықтың, тұтас 

адамзаттың дамуы мен жетілуі); 

– шығармашылық (шығармашылық іс-әрекеттің мүмкіндігі); 

– өзіне деген сенімділік (ішкі үйлесім, ішкі қарама-қайшылықтардан, күмәннан еркіндік). 
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Кесте Б 2  
 

Тізім Б (құралдық құндылықтар): 

– ұқыптылық (тазалық), заттарды ретпен ұстай білу білігі,  іс тәртібі; 

– тәрбиелілік (жақсы әдеттер, жақсы өнеге); 

– жоғары тілектер, талаптар (өмірге жоғары талап және жоғары ұмтылу); 

– ақкөңілділік (әзіл-оспақты түсіне білу); 

– тыңғылықтылық (тәртіптілік); 

– еркіндік, тәуелсіздік (өз бетінше әрекет етуге қабілетті, батыл, табанды); 

– өзіне және басқаларға кемшіліктер жасауға жол бермеу; 

– білімділік (білімнің кеңдігі, жоғары жалпы мәдениет); 

– жауапкершілік (борыштылық сезімі, сөзінде тұра білу білігі); 

– рационализм, ақыл парасаттылық (ақылға қонымды және қисында ойлау, ойланған, 

ұтымды шешімдер қабылдау білігі); 

– өзін-өзі бақылау (ұстамдылық, өзіндік тәртіп, өзін ұстай білушілік); 

– өз пікірін, көзқарастарын қорғауда батылдық; 

– тұрақты ерік (өз дегенінде тұра білу білігі, қиындықтардан бас тартпау); 

– төзімділік ( өзгелердің көзқарастары мен пікірлеріне, біреудің қателіктері мен шалыс 

басуын кешіре білу); 
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ҚОСЫМША В 
 

         Т.И. Ильинаның жоғары оқу орнында оқытудың мотивациясын зерттеу әдістемесі 

Осы әдістемені жасау барысында автор басқа да белгілі әдістемелер қатарын қолданды. 

Оның үш шкаласы бар: «Білім алу» (білім алуға талпыну, білмекке құмарлық); «Кәсіпті 

меңгеру» (кәсіби білімдерді меңгеруге және кәсіптік маңызды қасиеттерді қалыптастыруға 

талпыну); «Диплом алу» (білімді формалды меңгеру арқылы алуға талпыныс, емтихандар 

мен сынақтарды тапсыру кезінде айналып өту жолдарын іздеуге талпыныс). Сауалнамаға, 

бүркемелеу үшін, әдістеме авторы, мұнан былай өңделмейтін, белгілі бір ая үстіндегі бедерлі 

пікірлер қатарын қосқан. 

Сауалнама парағы 
Факультет ……………………. Курс ……… Топ ………  

Фамилиясы………………………… Аты …………………… Тегі…………………..  

Толтыру мерзімі …………... 

Нұсқау: Келісіміңізді «+» белгісімен немесе келіспейтіндігіңізді «-» белгісімен келесі 

мәлімдемелермен белгілеңіз.  

1. Сабақтың үздік атмосферасы – еркін сөйлеу атмосферасы. 

2. Әдетте мен үлкен ынтамен жұмыс істеймін. 

3. Бастан кешкен толқыныстар мен ыңғайсыздықтардан кейін менде бас ауру сирек 

болады 

4. Мен өзімнің болашақ мамандығым үшін қажетті бірқатар пәндерді өз бетіммен 

іденіп оқимын.  

5. Сіз өзіңізге тән қандай сапаларды бәрінен жоғары бағалайсыз? Жауапты жанына 

жазыңыз.  

6. Мен өмірді таңдаған кәсібіңе (мамандығыңа) арнау керек деп санаймын.  

7. Мен сабақ үстінде қиын мәселелерді қарастырғаннан сүйсінемін (рақаттанамын). 

8. Мен үшін біздің жоғары оқу орнында жасаған көпшілік жұмыстардың мәні жоқ 

(мәнін көрмеймін).  

9. Маған таныстарыма өзімнің болашақ мамандығым туралы айтқан үлкен 

сүйсінушілік береді.  

10. Мен тым орташа студентмін, ешқашан толықтай жақсы бола алмаймын, сондықтан, 

жақсы болуға тырысудың мәні жоқ.  

11. Мен біздің заманымызда жоғары білімді болу міндетті емес деп есептеймін.  

12. Мен мамндықты дұрыс таңдағаныма берік сенімдімін.  

13. Сіз өзіңізге тән қандай сапалардан арылғыңыз келеді? Жауапты жанына жазыңыз. 

14. Ебі келгенде мен емтихандарда көмекші материалдар (конспекттер, шпаргалкалар) 

пайдаланамын.  

15. Өмірдің ең тамаша уақыты – студенттік жылдар.  

16. Менің ұйқым өте мазасыз және үзілмелі.  

17. Мен мамандықты толық меңгеру үшін барлық оқу пәндерін бірдей терең оқып 

үйрену керек деп есептеймін.  

18. Мүмкіндік бола қалса, мен басқа жоғары орнына түсер едім.   

19. Әдетте мен алдымен ең оңай тапсырмаларды орындаймын, ал ең қиындарын 

кейінге қалдырамын.   

20. Мен үшін мамандық таңдауда олардың біріне тоқтау қиын болды.  

21. Мен кез келген  жайсыздықтардан кейін тыныш ұйықтай аламын.   

22. Мен маған өз мамандығым моральдық қанағаттану мен өмірде жеткілікті 

материалды игілік беретіндігіне берік сенімдімін.  

23. Менің ойымша, менің достарым менен де жақсы оқуға қабілетті.  

24. Мен үшін жоғары білім туралы диплом алу өте маңызды.  

25. Мен үшін бұл кейбір пікірлерге қарағанда ең ыңғайлы жоғары оқу орны.   

26. Менің ерік күшім жеткілікті, әкімшіліктің ескертуінсіз оқу үшін. 
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27. Мен үшін өмір әрдайым ерекше шиеленістермен  байланысты.  

28. Емтихандарды аз күш жұмсай отырып, тапсыру керек.  

29. Мен қызығушылықпен оқитындай жоғары оқу орындары көп.  

30. Сізге тән қасиеттердің қайсысы оқуға кедергі келтіреді? Жауапты жанына 

жазыңыз. 

31. Мен өте елікпе, әуесқой адаммын, бірақ менің құмарылықтарымның барлығы қалай 

болғанда да болашақ мамндығыммен бейланысты.  

32. Емтихан туралы алаңдаушылық немесе уақытында аяқталмаған жұмыс менің 

ұйқыма жиі кедергі болады.   

33. Жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін мен үшін жалақының жоғары болуы ең 

бастысы емес.   

34. Маған топтың жалпы шешімін қолдау үшін жақсы көңіл күйде болу керек.  

35. Мен қоғамнан қалаған орынымды иелену, әскерде қызмет етуден құтылу үшін 

ЖООна түсуге мәжбүр болдым.  

36. Мен материалды емтихан үшін емес, кәсіпқой маман болу үшін оқимын.  

37. Менің ата анам жақсы кәсіби мамандар, мен де оларға ұқсағым келеді. 

38. Қызметті өсу үшін менде жоғары білім болуы қажет. 

39. Сіздің қандай сапаларыңызсізге оқуға көмектеседі? Жауапты жанына жазыңыз. 

40. Маған өзімнің болашақ мамандығыма тікелей қатысы жоқ пәндерді ойдағыдай 

оқуға өзімді мәжбүрлеу өте қиын.  

41. Мені мүмкін болатын сәтсіздіктер өте алаңдатады.  

42. Мені қайта қайта ынталандыратын, қамшылайтын болса, мен не нарсемен де 

бәрінен жақсы айналысамын.  

43. Менің осы жоғары оқу орнын таңдауым соңғы шешім.   

44. Менің достарым жоғары білімді, мен де олардан қалғым келмейді.  

45. Топты бір нарсеге сендіру үшін маған өзіме қарқында жұмыс істеге тура келеді.  

46. Әдетте мен сабырлы және жақсы көңіл күйде боламын.   

47. Мені болашақ мамндығымның қолайлылығы, тазалығы, жеңілдігі тартады.   

48. Жоғары оқу орнына түскенге дейін мен осы мамндыққа көптен бері қызықтым, ол 

туралы көп оқыдым.  

49. Мен алған мамандық ең маңызды және болашағы зор.  

50. Менің бұл мамандық туралы білімім сенімді таңдау жасау үшін жеткілікті болды.  
 

Нәтижелерді өңдеу және түсіндіру 

Саулнаманың КІЛТІ  

«Білім алу» шкаласы 

- келісім үшін («+») 4-тармақ бойынша мақұлдауымен 3,6 балл; 17-тармақ - 3,6 балл; 26-тармақ 

- 2,4 балл қойылады; 

- келіспеушілік үшін ( «–» ) 28-тармақ бойынша - 1,2 балл; 42-тармақ - 1,8 балл. 

Максимум – 12,6 балл. 

«Мамандықты меңгеру» шкаласы 

- келісім үшін («+») - 9 тармақ бойынша - 1 балл; 31-тармақ бойынша - 2 балл; 33-тармақ - 2 балл; 43-

тармақ - 3 балл; 48-тармақ бойынша - 1 балл және 49 тармақ бойынша - 1 балл. 

Максимум – 10 балл.  

«Диплом алу» шкаласы  

- келіспеушілік үшін 11-тармақ бойынша - 3,5 балл; 

- келісім үшін 24-тармақ бойынша - 2,5 балл; 35-тармақ бойынша - 1,5 балл; 38-тармақ 

бойынша - 1,5 балл және 44-тармақ бойынша - 1-балл. 

Максимум – 10 балл.  

5, 13, 30, 39 тармақтар бойынша сұрақтар саулнама мақсаттарына бейтарап (қалыс) болып табылады 

және өңдеуге қосылмайды. Бірінші екі шкала бойынша мотивтердің басымдығы студенттің 

мамандықты дұрыс таңдағандығын және оған қанағаттанатындығын дәлелдейді 
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ҚОСЫМША Г 

«Тәрбиеліліктің және адамгершілік дамудың сауалнамасы» стандартты сауалнамасы 

(В.Цветков, 2014 ж.) 

Аталған сауалнама 2 блоктан тұрады: «Тәрбиелік» және «Адамгершілік даму»: 

«Тәрбиелік» блогы 14 шкаладан тұрады: 1. «Өзіңе деген көзқарас»; 2. «Денсаулыққа деген 

көзқарас»; 3. «Адамдарға деген көзқарас»; 4. «Іс-әрекетке деген көзқарас»; 5. «Табиғатқа 

деген көзқарас»;  6. «Әсемдікке деген көзқарас»; 7. «Коммуникативтілік»; 8. «Өзін-өзі 

реттеу»; 9. «Толеранттық (төзімділік)»; 10. «Патриоттық»; 11. «Уақытқа деген көзқарас»; 12. 

«Танымдық белсенділік»; 13. «Өзін-өзі тәрбиелеу»; 14. «Отбасына деген көзқарас».  

«Адамгершілік» блогы 6 шкаладан тұрады: 1. «Қайырымдылық»; 2. «Тәкаппарлық»; 3. 

«Альтруизм (басқаның қамын ойлау)»;  4. «Адалдық»; 5. «Шыншылдық»; 6. «Күншілдік».   

Масштабтау әдісін таңдау мазмұндауға мүмкіндік береді: Семантикалық өріс әдісімен 

бөліп алынған қарым-қатынастың сапалы сипаттамалары қатынастарды олардың айқындалу 

деңгейлері бойынша түсіндіруге мүмкіндік береді: «күшті-әлсіз», «жоғары-төмен», «терең-

үстірт (жеңіл-желпі)», сондай-ақ, оларды мәні жағынан жақын белгілері бойынша біріктіру. 

Семантикалық өрісті қарым-қатынасты топтастыру әдісі ретінде қолдану шынайылықтың 

моделін білдіретін, өлшеу шкалаларын неғұрлым саралап құрастыруға мүмкіндік береді. 

Стандартталған тест «Тәрбиелік және адамгершілік даму сауалнамасы» 12 жастан 19 жасқа 

дейінгі жасөспірімдердің тәрбиелік және адамгершілік даму деңгейлерін зерттеуге арналған. 

Тестті (сынақ) жеке түрде бір рет және бірнеше рет жүргізуге болады. Тестті психолог, 

сынып жетекшісі, педагог, әлеуметтік педагог, дәрігер де жүргізе және пайдалана алады. 

Тестті практикалық (диагностикалық, кеңес беру) және ғылыми жұмыстарда қолдануға 

болады. Тестті жеке және топтық (сынып жағдайында, аудиториялық жағдайда) мониторинг 

жүргізу үшін, сондай-ақ, динамиканы зерттеу үшін қолдануға болады. 

Тестті жүргізу және өңдеу тәсілдері: Тест жүргізу әрекеті кездесу мен тестілеу 

мақсатын ашып көрсетуге арналған түсіндіру әңгімесінен басталады. Түсіндіру әңгемесі 

кезеңінде кері байланыс алу тәсілдері анықталуы тиіс – бетпе-бет формадағы жеке түрде 

немесе ғаламтор бойынша қашықтықтан.  Нұсқау: Құрметті студенттер, бұл сауалнама 

адамның шындықтың түрлі аспектілеріне көзқарасы қандай екенін анықтауға арналған. 

Сұрақтардың құрылуы тікелей және ашық жауап беруді білдіреді. Сақ болыңыз, және бірде-

бір сұрақты жауапсыз қалдырмаңыз! Сандарды анық жазыңыз. Шкалалар өзгеретініне назар 

аударыңыз. Міндетті түрде аты-жөніңізді жазыңыз, жынысыңыз бен жасыңызды көрсетіңіз! 

Егер, сізде сұрақтар туындаса, оларды сауалнаманы толтыру барысында сұраңыз. Толтырып 

біткен соң, қалып қойған немесе анық жазылмаған сандардың бар-жоғын тексеріңіз. 

Ынтымақтастыққа рахмет! 

I. «Өзіңе деген көзқарас»   

Сипаттамасы: Өте жоғары: 70.0 және одан да көп: Өзіңе қатысты көзқарастың 

ақылға қонымсыз көтеріңкі деңгейі. Жоғары бағалау өзіңе деген сынның төмендігін, не 

жауаптың жасандылығы (немқұрайлылығы), не өзіне деген әдейі жағымды көзқарас білдіру 

болып табылуы мүмкін.   

Жоғары: 60.0-69.9: Өзіңе деген жақсы көзқарас, өз тұлғаңның барлық қырларын 

адекватты түсіну және оларды қабылдау. Ішкі жанжалдардың болмауы. Өзіне деген өзін-өзі 

баламалы бағалау және эмоционалды тұрақты қатынасы. Өзінің адамгершілігін сезіну. Өз-

өзін мақтан тұту. Өз тұлғасына қызығушылығы. Өзіне деген сенімі әлеуметтік белсенділікті 

және өзін-өзі қанағаттандыруды арттырады. Жеткілікті әлеуметтік батылдығы мен икемділігі 

жағдайында және «Адамдарға деген көзқарас» пен «Іс-әрекетке деген көзқарас» 

шкалаларының жоғары мәні жағдайында басқа адамдар мойындаған беделге ие болуы 

мүмкін.  

Орташа: 40.0-59.9: Негізінен өзіңізге деген оң көзқарас. Өз тұлғаңның кейбір қырлары 

оң, ал кейбіреулері теріс қабылданады. Бұл ішкі толқуларды тудырады, бірақ сонымен бірге 

тұлғалық өсудің шарты болып та табылады. Өзіне қанағаттанбаушылығы басқаша болу, 
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жалпы жұрт таныған нормаларға немесе өзге маңызды адамдардың үмітіне сай болу 

тілегімен байланысты болуы мүмкін.  

Төмен: 30.0-39.9: Өзіңізге сыни көзқарас, өзіңізді теріс қабылдау үдерісі. Тұлғаның 

көптеген қырлары теріс қабылданады. Өзін-өзі төмен бағалау. Өзіңізге қанағаттанбаушылық. 

Өзгелердің бағалауына қатты тәуелділік. Маңызды саладағы сәтсіздіктер (оқуда, жұмыста, 

өзара қатынас) жеке дәрменсіздік пен табысқа жетуге қабілетсіздік ретінде қабылданады.  

Өте төмен: 10.0-29.9: Өзіңе қатысты теріс көзқарас, зейінді тек кемшіліктер мен оларға 

аса мән беруге шоғырландырады. Өзін-өзі кемсіту мен өзін-өзі агрессияға бейімділік. Бұл 

шкала бойынша өте төмен мәндердің жиілігі өткендегі жағымсыз, отбасындағы өзара 

қатынастар мен ересектерге маңызды қарым-қатынастарға байланысты. Нәтижелері 

жасандылықтың, тұйықтықтың көрінуімен және төмен жауап беруге әрекеттену тестілеуге 

теріс қатынасты көрсетуі болуы мүмкін.   

Аса төмен: 9.9 және одан кем. Өзіңізге жағымсыз көзқарас, өзіңді толық қабылдамау 

(сирек кездеседі). Ол сондай-ақ, теріс қасиеттерге баса назар аудара отырып, тестке теріс 

қарым-қатынастың көрінісі бола алады (нәтижені сенімді деп қарауға болмайды). 

II. «Денсаулыққа деген көзқарас» 

Сипаттамасы: Өте жоғары: 70.0 және жоғары. Өз денсаулығына өте жақсы көзқарас. 

Классикалық салауатты өмір салты. Өз денсаулығыңа оң көзқарас ішкі мақсаттардың немесе 

тіпті философиялық сипаты бар (мысалы, йога, емдеудің жеке жүйесі). Денсаулыққа немесе 

диетаға байланысты белгілі бір рәсімдер болуы мүмкін («тазарту»). Темекіні үзілді-кесілді 

қабылдамайды, алкогольге қатынасы аса селқос немесе тазартылған сусындарға қатысты. 

Жоғары: 60.0-69.9. Өз денсаулығына көзқарасы жақсы, зиынды әдеттері жоқ. Ішімдікті 

немесе темекіні қолдануы сирек жағдай және «көңіл-күйге» қарай болуы мүмкін. Режим 

негізінен сақталады. Дұрыс тамақтану. Белсенді өмір салты. Салауатты өмір салтын ұстануға 

бейімділік. Өз денсаулығына ұқыпты (құрметпен) қарайды. 

Орташа: 40.0-59.9. Өз денсаулығына қарым-қатынасы қанағаттанарлықсыз, алкогольді 

және темекі өнімдерін шамаға қарай пайдалану. Шкала бойынша орташа мәндер темекі жиі 

қолданылуымен және сирек ішімдік ішумен байланысты болуы мүмкін немесе керісінше. 

Режимді сақтау және спортпен айналысу жүйелі емес. Тамақтану дұрыс емес. Режим, 

әдеттегідей сақталмайды. Өз денсаулығына деген көзқарасы немқұрайлы. 

Төмен: 30.0-39.9. Өз денсаулығына көзқарасы ақылға сыйымды емес: жаман әдеттері 

бар, спортпен шұғылдану, күн тәртібін сақтау және тамақтану жүйелі емес. Соматикалық 

аурулар болған кезде оларға қатысты шектеулер сақталмайды. Зиянды әдеттердің күшеюі, 

әдеттегідей, ішкі күйзелістер мен сәтсіздіктер әсерінен орын алады. Мәселенің шешілуіне 

қарай, темекі мен алкогольді пайдаланудың төмендеуі, сондай-ақ компьютерлік ойындарда 

немесе әлеуметтік желілерде байланысудың төмендеуі байқалады. 

Өте төмен: 10.0-29.9: Өз денсаулығына көзқарасы өте жауапсыз. Зиянды әдеттер мен 

реттелмеген өмір салтының (режим, тамақтану) үйлесімі ағзаның тозуына және созылмалы 

аурулардың қалыптасуына жағдай жасайды. Никотин немесе алкоголь тәуелділігі болуы 

мүмкін. Эмоционалды күйзеліс кезінде алкоголь немесе темекіні қолдану күшейеді, 

компьютерлік ойындарға немесе әлеуметтік желілерде байланысуға тәуелділік салдарынан 

күн тәртібі бұзылады. Мәселелерді шешу және эмоционалдық стрессті төмендету бірден 

жаман әдеттерден бас тартуға әкелмейді. 

Аса төмен: 9.9 және одан төмен. Өз денсаулығына қолдап зиян келтіретін қарым-

қатынас. 

III. «Адамдарға деген көзқарас» 

Сипаттамасы: Өте жоғары: 70.0 және одан жоғары. Басқа адамдарға қарым-

қатынасы ерекше жақсы. Ізгі ниеттілік оларға ықыласын, сенімсіздік пен агрессиялықтың 

болмауын тудырады. Бұл адамдарды әдетте айналадағы адамдар жақсы көреді. Оларда 

эмпатия мен басқа адамның өміріндегі кез-келген оқиғаға жауап беру даярлық жоғары. 

Байланыстың ашықтығы өзіңіздің жеке игілігіңізге байланысты («Өзіне деген көзқарас» 

шкаласы бойынша мәндері жоғары). Бұл шкала бойынша жоғары мәндер, жеке 
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мазасызданумен және бейімделу формасы ретінде әлеуметтік жағынан бекітілген мінез-

құлықты қалыптастырумен байланысты басқаларға жақсы көзқарас танытатын адамдар да 

ғана болады (мейірімділік бейнесі, достықтың бейнесі). 

Жоғары: 60.0-69.9. Басқа адамдарға қарым-қатынасы жақсы, ізгілікті. Байланыстар 

құруда жеңілдік, адамдарға шынайы қызығушылық таныту, олардың ең алдымен жағымды 

жақтарын таба білуге бейімділігі, ашықтық және көмек беруге, қолдауға даярлығы. Жақсы, 

тығыз қарым-қатынастарды орнату мен қолдауға ынтасы. 

Орташа: 40.0-59.9. Жалпы алғанда, адамдарға қарым-қатынасы жақсы. Дегенмен, 

адамдарға қызығушылығы тұрақты емес. Өнегелік-адамгершілік жоспардың өзара 

міндеттемелердің тығыз байланысын құруда ішкі қажеттілігі жоқ. Бұған қоса, адам 

жеткілікті көпшіл, адам жатырқамайтын, бірақ өз қатынастарында жеңілтек болуы мүмкін. 

Белгілі бір (кейбір) адамдарға деген сүйіспеншілігі жоғары болуы мүмкін. 

Төмен: 30.0-39.9. Басқа адамдарға көзқарасы тұрақсыз, таңдаулы. Көбіне, көңіл-күй 

немесе өзіңізге қатысты көзқарас әсеріне («адамға деген көзқарасым оның маған қатысты 

көзқарасымен айқындалады»), ол қате болуы мүмкін, байланысты. Дұшпандықты 

арттыратын, адамдарға сенімсіздік, олардың өзін қабылдауға қатысты алаңдаушылығы бар. 

«Өзіңе деген көзқарасың» шкаласының төменгі мәнінде басқа адамдарды қабылдауы 

психологиялық қорғаныспен бұзылған. 

Өте төмен: 10.0-29.9. Адамдарға көзқарасы айрықша теріс болып табылады: адамдарға 

шынайы қызығушылықтың болмауы, қарым-қатынас барысында сезімдерін білдірудегі 

қиындықтар. Ашық өшпенділік және сенімсіздік. Басқа адамдарға қатысы бойынша  өнегелік 

міндеттемелердің болмауы. 

Аса төмен: 9.9 және одан кем. Адамдарға деген көзқарасы өте өшпенді. 

IV. «Іс-әрекетке деген көзқарас» 

Сипаттамасы: Өте жоғары: 70.0 және одан жоғары. Кез-келген іс-әрекетке қатынасы 

өте жоғары: міндеттеріне адал қарым-қатынас, командалық қарым-қатынас түріне ұмтылыс, 

топтық нормаларды ұстануға ниеті, көбіне өзіндік мүдделеріне зиян тигізуімен, іске 

берілгендік. Жоғары жауапкершілік немесе перфекционизм болуы мүмкін. 

Жоғары: 60.0-69.9 Іс-әрекетке көзқарасы жағымды: өз міндеттеріне жеткілікті адал 

ниетпен қарау, өз күштерін басқалармен біріктіруге деген ұмтылыс. Іс-әрекетте үлкен 

маңызы бар жалпы мақсат пен нәтижеге жету, сондай-ақ адамдармен жылы қарым-қатынас 

жасау. Ол үшін өз мүддесін еш өкінішсіз құрбан ете алады. Тұтастай алғанда, бұл 

практикалық нәтижеге бағытталған. 

Орташа: 40.0-59.9. Іс-әрекетке көзқарасы жақсы, бірақ ол көбінесе белгілі бір іс-

қимылға немесе қарым-қатынас жасауы керек адамдарға деген көзқарасқа байланысты. 

Көбіне бастаған ісін аяқтауға немесе оны орындағысы келмегендіктен, іске кірісу үшін 

еріктік сапалары жетіспейді. Ортақ іс үшін өз мүддесін құрбан етуге бейім емес. Егер адам 

іс-әрекеттің командалық емес, жеке түріне бейім болса, шкала бойынша нәтижелер төмен 

болуы мүмкін. Онда  іс-әрекетке қатынас шынымен де жоғары болуы мүмкін, бірақ адам 

жеке жұмыс стилін таңдайды. 

Төмен: 30.0-39.9. Іс-әрекетке көзқарасы тұрақсыз: көп жағдайда іс-әрекетті 

ұнататынына не ұнатпайтынына немесе адамдармен өзара қатынасының сипатымен 

анықталады. Егер іс ұнамаса, оған қатынасы бей-жай, немқұрайлы және өнегелік қырлары 

реттеуші рөлін атқармайды. Жанжалдың немесе өкпелегіштік деңгейінің артуы сізді 

командаға қосылуға мүмкіндік бермейді. Басталған істер қызығушылықтың жоғалуынан, тез 

жалығудан немесе бұзылған қарым-қатынастардан жиі жарты жолдан тоқтап қалады. 

Жұмысты өз қалауымен орындауға бейімділік, көбінесе қабылданған әдістерге қайшы келеді: 

«қалай жасаймын?» қағидаты бойынша жұмыс істеу ниеті – мен мұны істеймін». Өнімділік 

сапасына көңіл бөлмейді. Қателіктердің көбеюі басқа адамдардан ескертулер мен 

шағымдардың салдарынан оны аяқтауға жиі бас тартады. Өкпелегіштігінің жоғарылығынан, 

басқа адамдар тарапынан жасалған ескертулер мен жазғырулар салдарынан бастаған істерін 

аяғына дейін орындаудан жиі бас тартады. 
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Өте төмен: 10.0-29.9. Кез келген іс-әрекетке қатынасы төмендейді. Негізінен, іс-әрекеттің 

орындалуын оның барлық кезеңдерінде ынталандыру және бақылау қажет. Іс-әрекетке 

қатынасы, олар өзара қарым-қатынас жасайтын адамдармен өзара қатынастың сипатына аса 

байланысты. Бұл шкала бойынша төмен көрсеткіш, кім жұмыстың оқшауланған түрлеріне 

бейім немесе басқа адамдармен өзара әрекеттесуге қабілетсіз, соларда жиі кездеседі. Сыртқы 

бақылауды тоқтатқан кезде, ол жұмысты тастап кетуге немесе оны күрт нашар сапаларда 

орындауға бейім. 

Аса төмен: 9.9 және одан төмен. Күш салу мен жүйелілікті талап ететін кез-келген іс-

әрекетке қатынас бірден жағымсыз. Өте нашар ұйымдасушылық, міндеттер мен 

міндеттемелерге жауапкершіліксіз қарау. Шынында, жоспарланған нәрсені орындау 

«күштеумен» болады. Жылдам ләззат алуға бағытталғандықтан, жұмыссыздыққа, іс-

әрекеттің тек қызықты және қарабайыр (арзанқол) түрлерін орындауға бейім. 

V. «Табиғатқа деген көзқарас»  

Сипаттамасы: Өте жоғары: 70.0 және одан жоғары 

Жоғары: 60.0-69.9. Табиғатқа қатынасы өте сезімтал, дүрсіл. Жануарларды, өсімдіктерді 

жақсы көреді, табиғат өмірімен байланысты нәрсе қызықтырады, онымен өзара әрекеттескен 

кезде ең жылы сезімдер алады. Табиғаттан ол рухани үйлесімдік табады. Табиғаттан рухани 

қасиеттеріне атрибуты бар. Оның рухтанған қасиеттері деп санайды. Шебер рухани 

ұйымдастырушылығы бар. «Адамдарға деген көзқарастар» шкаласы бойынша төмен 

мәндерде, жануарлар адамнан гөрі мейірімді деп санайды. «Өзіне деген көзқарас» шкаласы 

бойынша төмен мәндерде табиғаттан үйлесімділік көзін (әсіресе өзінің ішкі әлемін) табуға 

тырысады. Қандай да бір жануарға өте жақын болуы мүмкін. Жануарлардың жапа шегуін 

өткір сезінеді және жануарларға қатысты зорлық-зомбылықты көтере алмайды. Табиғатты 

сырттай рефлексивті қабылдауға бейім.  

Орташа: 40.0-59.9. Табиғатпен байланысы бейтарап. Қандай да бір жануарлар тобын бөле 

отырып (көбіне тек үй жануарларын) жануарларды жақсы көреді және ол өз сүйікті 

жануарларына сезімтал. Сонымен бірге, ешқандай қатысы жоқ жануарларға мүлдем бей-жай 

қарайды. 

Төмен: 30.0-39.9. Табиғатқа қатынасы «салқын». Эмоциялық жауапты қандай да бір нақты 

жануарлар немесе өсімдіктер тудырады. Жануарларға деген сүйіспеншілігіне талғампаз 

(мысалы, тек үй жануарлары) болуы мүмкін. Үй жануарлары да көбіне оң эмоциялар 

тудырмайды. Бұл шкала бойынша төмен мәнде флора мен фаунаға қатысты таңдаулы 

көзқарасы болуы мүмкін. Мысалы, ол гүлдер мен ағаштарды жақсы көреді, бірақ 

жануарларды жек көреді немесе керісінше. 

Өте төмен:10.0-29.9. Табиғатқа деген көзқарастар дұшпандық, тұтынушы болып табылады. 

Жануарларға қатынасы мейірімсіз, қатал. Өсімдіктер табиғатына мейірімсіздігі, тіпті қандай 

да бір назар аударуға лайық емес. 

Аса төмен: 9.9 және одан төмен. Табиғатқа көзқарасы өте қаскөй (өте сирек). 

VI. «Әсемдікке деген көзқарас»  

Сипаттамасы : Өте жоғары: 70.0 және одан жоғары 

Жоғары: 60.0-69.9. Сезімталдығы мен әсемдікті тудыру қабілеті жоғары. Талғампаздық, 

жақсы мәнері бар, қиялға бай. Көркемдік қабілеттердің айқын көрінісі. Өз айналаңда 

үйлесімділік пен сұлулыққа айналдыруға деген ықылас. 

Орташа: 40.0-59.9. Әдемілікті сезіну қабілеті, әсерленушілік нәзіктігі әлдебір әсемдікті 

жасау қабілетін біршама арттырады. Жақсы мәнер, эстетикалық, үйлесімді және басқаларға 

ұқсамайтын формаларға деген ұмтылыс. 

Төмен: 30.0-39.9. Эстетикалық сезімі қалыпты дамыған, әлдебір әсемдік тудыру қабілеті 

төмендеген. Дұрысы, бұл қиялға берілу қыры.  

Өте төмен: 10.0-29.9. Әсемдікке қатынасы нашар дамыған. Тек шындықтың жеке қырлары, 

өнердің түрлері немесе бағыттары көрініс береді, көбінесе қолданбалы сипаттағы. Әдемілік 

туралы түсініктері көпшілік мәдениеттің үлгілеріне негізделген. Өнердің жоғары түрлері 

наразылық немесе мысқыл (ирония) тудырады. 
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Аса төмен: 9.9 және одан төмен. Әсемдікке көзқарасы дамымаған. Әемдік туралы өзіндік 

түсінігі бар. Әсемдікке деген талғамы мен ұмтылысы жоқ. 

VII. «Қатысымдылық» 

Сипаттамасы: Өте жоғары: 70.0 және одан жоғары. Коммуникативтік қасиеттері өте 

жақсы дамыған. Әңгімелесушіге құрметпен қарау. Тиімді қарым-қатынасқа ықпал ететін 

рефлексия, кері байланысы жақсы дамыған. Өзара қарым-қатынас – процесс ретінде 

сүйсінушілік әкеледі. Әңгімелесушіге қызығушылығы бар. Әңгімелесушінің жағдайына 

немесе мәртебесіне қарай өзінің қарым-қатынас стилін жақсы өзгерте алады. 

Жоғары: 60.0-69.9. Коммуникативтік сапалары өте жақсы дамыған. Байланыстың кейбір 

параметрлері біршама төмендеуі мүмкін. Мысалы, үнемі әңгімелесушіні тыңдауға, қарым-

қатынасқа қатысушылардың бәріне ортақ қызықты тақырыптарда әңгіме жүргізуге немесе 

өзінің айтатын сөзіне жеткілікті түрде бақылау жасай алмайды. Бірақ тұтастай алғанда, 

қатынасы жақсы дамыған. 

Орташа: 40.0-59.9 Коммуникативтік сапалар біркелкі дамымаған: бір нәрсе жақсы, бір нәрсе 

жаман дамыған. Мысалы, ол өз сөзін жақсы бақыламайды, әңгімелесушіге және қарым-

қатынас жағдайына қалай бейімделу керектігін білмейді. Дегенмен, қарым-қатынасқа 

қызығушылық бар. 

Төмен: 30.0-39.9. Коммуникативтік сапалар қанағаттанарлықтай дамыған. Мүмкін 

коммуникацияға қажеттілігі төмендеген шығар. Олардың көрінісіндегі негізгі 

коммуникативтік сапалар тұрақсыз болып табылады және сыртқы және ішкі факторларға 

байланысты: хал жай, көңіл-күй, адамдар және оларға деген көзқарас. Өзге адамдарды 

тыңдай білу қабілеті, жағдайды немесе қатынасқа түсушілердің әлеуметтік 

айырмашылықтарын ескере отырып, жағдайды немесе әлеуметтік айырмашылықтарды 

ескере отырып, такт сақтау сияқты қасиеттер жеткіліксіз қалыптасқан. Бұл, әсіресе, 

эмоционалдық, жеке маңызды жағдайларда көрінеді. 

Өте төмен: 10.0-29.9. Коммуникативтік сапалары дамымаған. Әңгімеге араласып кете 

алмауы рефлексиясының төмендігімен, әңгімені қолдай алу және өз сезімдері мен пікірлерін 

білдіре алу қабілетсізідігімен байланысты. Ситуациялық қарым-қатынасқа қызығушылық. 

Әңгімелесушіге шынайы құрметі жоқ: пікірдің нашарлауы немесе сәйкес келмеуі бүлдіргіш 

және сирек кездесетін әрекеттерді тудырады. Қатынас жасау мәдениеті төмен. 

VIII. «Өзін өзі реттеу» 

Сипаттамасы: Өте жоғары: 70.0 және одан жоғары. Өзін-өзі реттеуі өте жақсы дамыған. 

Мінез-құлық және эмоционалды жауап қайтаруы сараланған, икемді. Өзін-өзі жақсы ұстайды 

(көбінесе темпераментдің күшті түріне байланысты). Ерікті қасиеттері өте жақсы дамыған. 

Рефлексиясы дамыған кезде өз мінез-құлқын жақсы реттейді. Уақытша қалауларын 

(ықыласын) оңай тежеп, бірінші кезекте орындалуы тиіс нәрселерді ғана жасай алады. 

Жоғары: 60.0-69.9. Өзін-өзі реттеуі жақсы дамыған. Әдетте мінез-құлықтың және 

эмоционалды әрекеттің ерекшеліктері дәстүрлі емес жағдайда айқын көрінеді, бірақ өзін-өзі 

бақылау деңгейі өте жоғары. Өздерінің тілектерін жақсы бақылау. 

Орташа: 40.0-59.9. Өзін-өзі реттеуі жеткілікті дамыған, бірақ жеке сапалар біркелкі 

дамымаған. Олардың көрінісі тұрақсыз, ал білдіру дәрежесі жағдайға байланысты. Өз 

тілектерінің мерзімін ұзартуға қабілеттерінің төмендеуі, әрекет қабілеттілігінің 

(реактивтіліктің) жоғарылауы. 

Төмен: 30.0-39.9. Өзін-өзі реттеуі жеткілікті түрде дамымаған: тұрақсыздық, мән-жайға 

тәуелділік, көңіл-күй, әл-ауқат және басқа факторлар пайда болады. Адамның іс-әрекетіне 

немесе мінез-құлқына үнемі әсер ете алмайтын, қосымша сыртқы реттеушілер (бастығы, 

топтың пікірі, маңызды адамдар) қажет, бұл адамның әрекеті мен мінез-құлқына үнемі әсер 

ете алмайды. «Өзіне деген көзқарас», «Басқаларға қатысты көзқарас» және «Қызметке деген 

көзқарас» шкалалары бойынша төмен мәндерде қызба жауап қайтаруға бейімділік. Жоғары 

сезімталдықта (өкпелеу) жауап қайтарудың деструктивті (бұзақы) формаларына бейімділік. 

Өте төмен: 10.0-29.9. Өзін-өзі реттеуі нашар дамыған. Шектен тыс сезімталдық, осалдық 

жағдайында адам өз реакцияларын болжап болмайды (не боларын айта алмайды). Өнегелік-
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этикалық қасиеттері мінез-құлқын дұрыс реттемейді. Үйлесімді, орынды мінез-құлық туралы 

түсініктері төмен. Эмоциялық реакциялары нашарлаған. Еріктік сапалары төмендеген. 

Аса төмен: 9.9 және одан төмен. Өзін-өзі реттеуі өте нашар дамыған. Адамгершілік-

өнегелік нормалар ретеуші болып табылмайтындығымен ғана емес, ашық еленбеген 

жағдайда, дөрекі күйзелістерге, реакцияның тұрақсыздығы мен болжаусыздығы, нерв 

жүйесінің ерекшеліктерімен сияқты, эмоционалды тәртіпсіздікпен де байланысты. Дөрекі 

мінез-құлық жиі көрінеді. 

IX. «Елжандылық» «патриотизм» 

Сипаттама: Өте жоғары:  70.0 және одан көп 

Жоғары: 60.0-69.9. Жоғары патриотизм азаматтық ұстаным ретінде. Адам өзін өз елімен, 

оның тарихымен, ұлттық дәстүрлерімен толық теңдестіреді  Елде болып жатқан оқиғалар 

жеке сипатқа ие. Елдегі белгілі бір оқиғаларға қатысудың қажеттілігі өте жоғары, бұл 

қоғамдық қызметте (бейресми немесе ресми саяси қозғалыстарға қатысу), қоғамға пайдалы 

болғысы келетінін көрсетеді. Мемлекеттің рәміздерін, тарихын және негізін құрметтейді. 

Орташа: 40.0 – 59.9. Патриоттық сезім ретінде жеткілікті түрде көрінеді. Адам өз елінде 

болып жатқан жағдайға араласады, өз елін мақтан тұтады. Алайда кейбір қырлары олар 

қабылдамайды. Еліне деген көзқарас «даңқты өткен» және «қанағаттанарлықсыз бүгінгі» 

немесе «Мен елімді жақсы көремін, мен мемлекетті жек көремін» деп бөлінеді. 

Төмен: 30.0-39.9. Патриотизмі біркелкі дамымаған: адам өз елін анықтамайды, кейбір 

жағынан оны артта қалған, ескірген немесе жетілмеген деп есептейді. Бұл көп жағдайда 

саяси өмір салтына, экономикалық жағдайға қатысты. Өзінің азаматтығы мен ұлтынан ұялуы 

да мүмкін. Төмен патриоттық, ол мемлекетке, адамдардың тағдырын талқандайтын, 

«машина» сияқты қарағандықтан, эмоционалдық тұрақсыздықпен (нейротизмом) 

байланысты. Мұндай қабылдаудың негізінде адамның оппозициялығы, қоғамдық 

институттар талаптарына бағынуға деген қабілетсіздігі жатыр. 

Өте төмен: 10.0-29.9. Өз елін мүлдем қабылдамайды. Ол әйелді, жабайы, қайтымсыз артта 

қалған, қалыпты өмір сүру үшін жарамсыз деп санайды. Өз халқының тарихына немесе салт-

дәстүріне көзқарасы арсыз және дұшпандық болуы мүмкін. Ол өткенді мәңгілікке ұмытып, 

басқа елде өмір сүруді армандайды. 

Аса төмен: 9.9 және одан төмен. Ол өз елін жек көреді. 

X. «Толеранттылық» 

Сипаттамасы: Өте жоғары:70.0 және одан көп 

Жоғары: 60.0-69.9. Басқа адамдарға құрметі, өзінен ерекшеленетін өзге адамдар, өздерінің 

сол өзгешелігімен қызықтырад деген, ішкі сенімдерінен құрылады. Бұл қызығушылық, өз 

құндылықтарының жүйесі, өз тәжірибесі мен дүниетанымы арқылы түсінуге болатын, басқа 

адамдармен, мәдениетпен, қатынастың басқа түрімен танысу қажеттілігімен байланысты 

туындайды.  

Орташа: 40.0-59.9. Өзінен қандай да бір белгісімен ерекшеленетін адамдарға құрмет 

қатынасы аз байқалады. «Өзімдіке-өзгеніке» деп бөлінуі бар. Шындықты стереотипті 

(таптаурын) қабылдайды. 

Төмен: 30.0-39.9. Адамдарды «Өзіміз-бөтен» деп бөлу – бұл келісімге келмейтін және  

өзгермейтін жағдай. 

Өте төмен: 10.0-29.9. Өзін-өзі ерекшелендіретін, басқа адамдарға қатысты келісімге 

келмейтін, дұшпандық қатынас. Қарсылық – ашық сипатта білінеді. Экстремизмге деген 

көңілі бар. 

Аса төмен: 9.9 және одан төмен. Әртүрлі ұлтқа, азаматтыққа немесе дінге қатысты 

көрінетін экстремистік қатынас (ұстаным). 

XI. «Уақытқа деген көзқарас»  

Сипаттамасы: Өте жоғары: 70.0 және одан жоғары 

Жоғары: 60.0-69.9. Өзінің өткеніне, бүгінгі және келешекке көзқарасы позитивті: өткенді 

еске алу жағымды сипатқа ғана иелік етпейді, бүгінгіні де «нәрлендіреді» және болашақты 

анықтайды. Осы күнгі нақ осы қалпында қабылданады, қуаныштар мен қиыншылықтар 
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өмірдің табиғи ағымы ретінде қабылданады. Болашаққа деген көзқарас оптимизмге (сенімге) 

толы. 

Орташа: 40.0-59.9. Жеке уақытқа көзқарасы бір мәнді емес: өткен, қазіргі немесе болашақ 

бірдей жағымды қабылданбайды. Мысалы, өткенге деген көзқарас теріс, ал қазіргі уақытта 

оң болуы мүмкін. Бұл өмірлік жағдайдың оң өзгерісін көрсетуі мүмкін. Өткен оң 

қабылданып, ал болашақ теріс қабылданған жағдайда керісінше болуы мүмкін. Бұл 

болашаққа қатысты қорқыныш пен сенімсіздікті білдіреді. Бұл шкала «Отбасына деген 

көзқарас» шкаласымен тығыз байланысты. 

Төмен: 30.0-39.9. Жеке уақыттың барлық аспектілері теріс сипатқа ие. Бұл терең 

психологиялық күйзелісті, қалыптасқан өмірлік жағдайға қанағаттанбушылық пен оны 

болашақта өзгерту болмауын білдіруі мүмкін.  

Өте төмен: 10.0-29.9. Бұл деңгей кейінгі өмірге ықпал ететін, жағымсыз өткеннің терең әрі 

ұзақ күйзелісін (қасіретін, тәжірибесін) көрсете алады.  

Аса төмен: 9.9 және одан аз. Уақытқа деген көзқарасы апатты болып табылады (өте сирек 

кездеседі).  

XII. «Танымдық белсенділік» 

Сипаттамасы: Өте жоғары:70.0 және одан да 

Жоғары: 60.0-69.9. Танымдық белсенділік – танымға деген ішкі қажеттілікті, өз білімін 

жүйелеуді, осы таным жолында кедергілерді жеңуді білдіреді. Субъективті жаңалықтар өзің 

үшін қуаныш пен мақтаныш әкеледі. 

Орташа: 40.0-59.9. Танымдық белсенділік көбіне қажеттілік болып анықталады. Тек белгілі 

бір салалар қызықты. Кейбір жағдайларда танымға ынтасы өз жетістігімен немесе қысқа 

мерзімді қызығушылықпен анықталады Әдетте, таным таяз және тұрақсыз сипатта болады. 

Төмен: 30.0-39.9. Танымдық белсенділік айтарлықтай төмендеген. Оқу жабырқаулы іс-

әрекеттің сипатын білдіреді. Болмашы қиындықтар теріс эмоцияларды және осы іс-әрекетті 

қалдырыу тілегін  тудырады. 

Өте төмен: 10.0-29.9. Танымдық іс-әрекеттің кез-келген түрі зерігуге (іш пыстыру) немесе 

бас тартуды тудырады. 

Аса төмен: 9.9 және одан төмен. Оқу жиркеніш тудырады. Жаңаны тану ерекше сипатқа ие: 

жаңа, тек қарапайым қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін қажет.   

XIII. «Өзін өзі тәрбиелеу» 

Сипаттамасы: Өте жоғары: 70.0 және одан да. Өзін өзгертуге деген ұмтылыс – өзін 

қабылдамауының орнын толтыру ығыр қылатын сипат алады. 

Жоғары: 60.0-69.9. Жеке қасиеттерін жетілдіруге күшті ұмтылу. Егер қажет болса, қажет 

емес әдеттерден, әрине егер олар болса, арылу үшін көп жұмыс жасайды. Ол өзін өнегелік, 

рухани және адамгершілік жағынан жетілдіруге тырысады. Өзін-өзі жетілдіруге деген 

жоғары қажеттілік. Өзін-өзі дамытуға күшті ынталандыру болатын, нақты және қалаған 

«мен» арасында ішкі қақтығыс болуы мүмкін.  

Орташа: 40.0-59.9. Ол өзін дұрысы өнегелік-адамгершілік тұрғысынан емес, көбіне сыртқы 

қырларын (мінез-құлқытарын, мәнерін, дағдыларын) немесе қандай да бір тәжірибелік 

жетістіктерін өзгертуге тырысады. 

Төмен: 30.0-39.9: Өзін өзгертуге аса қажеттілігі жоқ. Психикалық іс-әрекеттің бұл түрін 

пайдасыз деп санайды. Негізгі ұраны – өз бейнеңнің тектілігіне алаңдамай-ақ, «мені 

қандаймын, сол қалпымда қабылдаңыздар». Бұл деңгей не бейқам, ұшқалақ, не кім өзінің 

кемшіліктерін «еске түсүруден» қорқатын, өзін тереңнен қараудан үрейленетін, өзіндегі 

кемшіліктерді ығыстыратын адамда жиі байқалады.  

Өте төмен: 10.0-29.9: Өзін өзгертуге қажеттілгі жоқ. Бұл бейқамдықтың ерекше түрінің 

пайда болуымен, аурудың салдарынан ойлаудың немесе жеке өзгерістердің бұзылуы болуы 

мүмкін. 

Аса төмен: 9.9 және одан төмен: Кездеспейді. 

XIV. «Отбасына деген көзқарасы» 

Сипаттамасы: Өте жоғары: 70.0 және одан жоғары 
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Жоғары: 60.0-69.9: Отбасына көзқарасы өте жақсы. Өзін материалдық та рухани да негізгі 

қажеттіліктер жүзеге асырылатын, отбасының толыққанды мүшесі ретінде сезінеді. Ол өз 

отбасын мақтан тұтады және отбасылық қатынастан қуанышқа бөленеді. Өзін өз отбасымен 

толық  тең санайды. 

Орташа: 40.0-59.9: Отбасына қатынасы жақсы. Отбасында негізгі қажеттіліктері 

қанағаттандырылады, қауіпсіздік пен жылулық сезімі бар. Отбасында орын алған 

қақтығыстар, әдетте, сындарлы түрде шешіледі, бірақ, өз отбасына қанағаттануын 

төмендететін, шешілмеген жанжалдар немесе жойылмаған қиындықтар бар. Отбасының 

кейбір жақтары қабылданбайды. Бұл отбасы мүшелерінің бірінің әлеуметтік мәртебесі 

немесе мамандығы, қаржылық жағдайы, білім деңгейі немесе мінез-құлық ерекшеліктері 

болуы мүмкін. Осының салдарынан отбасыңыздағы теңдік аздап төмендейді. Бұл деңгейде 

жеке мәндер нормалардың қандай диапазонында жатқандығына назар аудару керек: мән 

неғұрлым жоғары болса, өз отбасын қабылдауы соғұрлым жоғары, және, сәйкесінше, 

керісінше. 

Төмен: 30.0-39.9. Отбасына қатынасы жағымсыз. Көптеген шағымдары мен шешілмеген 

қақтығыстар бар. Өз отбасындағы жағдай қанағаттанарлықсыз: отбасының мүшесі ретінде не 

«қара қарғаға» ұқсас, не өзі өз отбасының тәртібін қабылдамайды. Өз отбасынан тұтастай 

алғанда немесе оның жеке мүшелерінен ұялады. Ол жамандықты еске түсірмеуге тырысады. 

Отбасы тақырыбы ауыр. Әдетте олар жұмыссыз немесе тіпті бейәлеуметтік отбасылар. 

Өте төмен: 10.0-29.9. Отбасына көзқарасы өте жағымсыз. Отбасында айқын 

дисфункционалды сипат бар. Отбасы отбасының бір «жаман» мүшесі болғанда, ал 

қалғандары оған қарсы тұрса, бірнеше бөлікке бөлінуі мүмкін. Бәлкім, отбасы өз 

мүшелерінің рухани қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік бермейтін өмір салтын 

ұстанады. Бұл отбасында қауіпсіздік пен бір-біріне деген қажеттілік жоқ. 

Аса төмен: 9.9 және одан төмен. Ол өз отбасын жек көреді. Өзінің онымен туысқандығын 

мойындамайды. (өте сирек кездеседі). 

«АДАМГЕРШІЛІК» БЛОГЫ 

I. «Қайырымдылық» 

Қайырымдылық – қайғыға ортақтасатын, мейірімді, қамқор, өзге адамға сүйіспеншілік. 

Немқұрайлылыққа, мейірімсіздікке, арамдыққа, өшпенділікке, зорлыққа қарама-қайшылық.  

Сипаттамасы: Өте жоғары: 70.0 және одан жоғары. Мейірімділікке, ізгілікке ұмтылуға 

негізделген адамдарға, қоршаған ортаға деген мейірімді, ізгі қатынасқа жоғары бағдарлану. 

Бейбітшілік пен қайырымдылық. Біреуге көмектесу қажеттілігі сол адамға деген көзқарасқа 

немесе онымен таныстық дәрежесіне қарамастан, шынайылық танытады. Адамдарға 

сенімділігі жоғары. 

Жоғары: 60.0-69.9. Адамдарға, қоршаған ортаға мейірімді көзқарасқа бағдарлану. 

Жақсылық жасауға талпыну. Бейбітшілік пен қайырымдылық. Біреуге көмектесу қажеттілігі 

сол адамға деген көзқарасқа не онымен таныстығына қарамастан, шынайылыққа шақырады. 

Орташа: 40.0-59.9. Жақсылық жасау қажеттілігі тұрақсыз және көп жағдайда басқа 

адамдармен қарым-қатынас немесе көңіл-күй сипатымен анықталады. 

Төмен: 30.0-39.9. Біреуге көмектесуге және қолдау көрсетуге тырыспайды. Егер, мұндай 

жағдай болатын болса, онда тек өте жақын адамдарға қатысты. 

Өте төмен: 10.0-29.9. Мейірімділікке қажеттілігі өте төмен. Біреуге көмектесу тек өз 

пайдасы үшін жасалады. Қолдауды сирек көрсетеді. Егер, мұндай жағдай болатын болса, 

онда тек өте жақын адамдарға қатысты. 

Аса төмен: 9.9 және одан төмен. Мейірімділікке деген қажеттілік өте төмен немесе жоқ.  

II. «Такаппарлық жоқ» 

Сипаттамасы: Өте жоғары: 70.0 және одан жоғары. Сіз қарапайымсыз, өз 

жетістіктеріңізбен немесе кез-келген артықшылығыңызбен мақтануды ұят деп санайсыз. 

Адамдарға қатысты тәкаппарлық пен менмендік жоқ. Өз абыройыңызды асырмауға, ал басқа 

адамның өзіңізден артықшылығын өз-өзіңізді кемсітпей, көрсетуге тырысасыз. 
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Орташа: 40.0-59.9. Кейбір жағдайларда, өз жетістіктерімен мақтануға, біреудің 

дәрменсіздігін көрсетуге, біреудің сәтсіздігін кекетуге бейімдеу. Көбіне мұны, астарлы ойын 

ишараттар және елеусіз іс-әрекеттер жүргізе отырып, жасырын түрде жиі жасайды, бірақ өз 

артықшылығына, адамдарға көрсеткеннен де анағұрылым іштей қуанышты.  

Төмен: 30.0-39.9. Басқалардан өз артықшылығын ашық көрсетеді. Біреудің кемшіліктерін 

елдің көзінше көрсетеді, оларды күлкілі етеді немесе біреудің кемшілігін барлығы байқауы 

үшін бәріне де барады. Өзгелердің есебінен, әсіресе әлсіздердің есебінен, сондықтан жолы 

болмайтындарды ұнатпайды өзі ойланбай сондай болып қалудан қорқады.  

Өте төмен: 10.0-29.9. Адамдарға қатынасына қарай тәкаппар. Басқа адамды қорлауға бейім, 

бірақ кейбір жағдайларда басқалардың өзін қорлауына жол беруі мүмкін. Кекшілдік болуы 

мүмкін. Мұндай көріністер әдетте, агрессиялық әрекеттер ең әлсіз, қорғансыз адамдарға 

бағытталғанда, орнын ауыстыру көріністерімен байланысты. Мұндай көріністер жеңілдік 

әкелмейді және ішкі қақтығысты жоймайды. 

Аса төмен: 9.9 және одан төмен. Адамдарға деген жиркенішті көзқарас. Шын мәнінде, бұл, 

артында өзіне сенімсіздігімен, жалғыздық, адамдармен тіл табысуға қабілетсіздігі 

жасырынып жатқан тәкаппарлықтың бетпердесі. Менмендік, адамға өшпенділік тән. 

III. «Альтруизм» (өзгенің қамын ойлау) 

Өз мүдделеріне назар аудармай, өзгелердің мүддесі үшін жанқиярлық әрекет етуге 

дайын болу; өзімшілдікке қарсы. 

Сипаттамасы: Өте жоғары: 70.0 және одан жоғары. Басқа адамның игілігін өзінен жоғары 

санайды. Өзге адамдарға, жалпыға бірдей жақсылық және амандыққа қызмет көрсетудің 

қандай да бір өзіндік міндетін сезінеді. Қайырымдылық немесе ерікті іс-әрекетке жоғары 

бейімділік. Адамдар үшін жасалынғанның барлығы ризашылық (рахметін) күтпейтін, тек игі 

ниетпен, жан қалауымен дәлелденген. Бұл «Басқалар үшін өмір сүр» принципін ұстану. 

Жоғары: 60.0-69.9. Қайырымдылық немесе ерікті қызметке жоғары бейімділік. Адамдар 

үшін жасалынғанның барлы5ы ризашылық күтпейтін, тек жақсы ниеттерге негізделген. 

Адамның әлеуметтік жетілуін сипаттайды. Тұтынуға қатысты қабілеттілікке қарағанда, 

беруге деген қабілеттілік үлкен қанағаттанушылық әкеледі. Альтруизм мен адал ниеттілік 

көбіне адаммен немесе адамдар тобымен (отбасы, достар, әріптестер) жақындық деңгейімен 

анықталады.  

Орташа: 40.0-59.9. Адал ниеттілік пен альтруизм әрекеттері сирек кездеседі және негізінен 

жақын немесе туыс адамдарға ғана арналған. Қандай да бір жақсы істер біреудің есебінен 

жүзеге асады (бірақ өзіңіз емес), мысалы, өз жақындарына қамқорлық жасамастан, 

кедейлерге көмектесу. Мұндай псевдо-альтруизм компенсациялық (орнын толтыру) сипатқа 

ие, өз намысы мен ықыласына қызмет ете жүріп, сезімтал, қомқор, адамгершілікті адам 

атағына ие болғысы келеді.  

Төмен: 30.0-39.9. Адал ниеттілік әрекеттері өте шектеулі адамдар тобына жатады. Әдетте, 

бұл туыстар немесе достар. Жақсы істер жасай, орнына жақсы қатынасты немесе қарсы 

әрекетті күте отырып, жақсылықты бағаламайтындарды кешірмейді. Өзінің мүдделерінің 

басымдығын башылыққа алғанымен, біреудің өз жақсылығын бағаламауын ұзақ есте 

сақтайды.  

Өте төмен: 10.0-29.9. Ол өз қажеттіліктері мен мүдделерін ғана басшылыққа алады. Басқа 

адамдардың альтруизмдік көрінісін түсінбейді. Оның пікірінше, адамдарға еш қайтарымсыз 

көмек беруді адамның оғаштығы немесе әлсіздігі деп есептейді. 

Аса төмен: 9.9 және одан төмен. Өзімшіл, ешкіммен санаспайды, тек өз қажеттіліктері мен 

мүдделерін басшылыққа алады. Қажеттіліктері өте қарапайым. Мақсатына қол жеткізу 

әдістерін талғамайтын адам. Әлемге, адамдарға деген өзімшіл қатынасы салдарына бола 

айыптылық пен ішкі жанжалды сезінбейді.  

IV. «Адалдық» 

Сипаттамасы: Өте жоғары: 70.0 және одан жоғары 

Жоғары: 60.0-69.9. Әрекеттері ар-ұятымен және өнеге туралы түсініктерімен анықталады. 

Өз әрекеттері мен басқа адамдардың әрекеттерін бағалаудың ішкі өлшемі бола отыра, қарым-
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қатынас сипатын анықтайтын,  бұл түсініктер мен принциптерді ұстануға даярлықтың 

жоғары деңгейі. Тіпті, жаман оймен жасалмаса да, қылықтар терең және уайымы (күйзелісі) 

қатты. 

Орташа: 40.0-59.9. Адамдармен қарым-қатынаста, басқа адамдарға өнегелік зиян келтіретін 

әрекеттер жасай алмайды. Дегенмен, егер бұл болған жағдайда, оны жағдайлармен немесе 

жәбірленушінің өз кінасімен түсіндіреді. Ар-ожданы алдында азап шегу, өз жауапкершілігін 

төмендететін, әртүрлі дәлелдермен ығыстырылады.   

Төмен: 30.0-39.9. Әсіресе, жеке мүдделеріне қауіп төндіретін жағдайларда төмен әрекеттерге 

бейім. Өнегелік қағидаларға аз жүгінеді, ішкі адамгершілік түсініктері дамымаған, 

сондықтан реттеушілік қызметін атқармайды.  

Өте төмен: 10.0-29.9. Адал, айнымас қатынастарға бағытталу деңгейі төмен. Достық пен 

өнегелік міндеттемелерден бас тартуы мүмкін. Бұл әрекет ар-ождан алдындағы азап шегу 

мен өкініш тудырмайды. Ол өзінің жаман әрекеттерін ақтайтын әртүрлі дәлеледер табады.  

Аса төмен: 9.9 және одан төмен. Адамгершілікке жатпайтын қылық жасауы мүмкін 

екендігін ашық мойындайды. Белгілі бір деңгейде мұны мақтан тұтады және мұны әлдебір 

принцип немесе өмір философиясы ретінде ұстанады. 

V. «Адалдық» 

Сипаттамасы: Өте жоғары: 70.0 және көп. Адамдарға қатысы жағынан адал. Алдау жақсы 

емес, әдепсіз, дұрыс емес деп санайды. Әділдік сезімі жоғары: барлық адамдарға немесе 

жағдайға қарамастан әрқашан да ақиқат айтылуы керек. Әділдік тұрғысынан өзіне де 

талапшыл.  Не сезімдер туралы шындықты айтуға мүмкіндігі болуы керек, не ешқандай 

қатынастары болмауы керек деп санайды. Кейде адалдық соншама икемсіз болады, адамды 

зақор (күйгелек) әділдікті ұнатқыштыққа айналдырады.  

Жоғары: 60.0-69.9. Адамдарға қатысы жағынан да, өзіне қатысы тұрғысынан да адал және 

шыншыл.  Ол өзінің кемшіліктері немесе қателіктері, қылықтары туралы ашық айтуға 

мүмкіндік беретін, белгілі бір батылдыққа ие.   

Орташа: 40.0-59.9. Адамдарға қатысы тұрғысынан адал, бірақ өнегелік жауапкершілік 

жағдайында жазалаудан немесе айыптаушылықтан қашу үшін, жалған сөйлеуі мүмкін. Бұған 

қатысты күйзелісі (уайымы) қатты бірақ қысқа мерзімді. Адал болуға ұмтылады. 

Төмен: 30.0-39.9. Өнегелік жауапкершілік жағдайында өтірік айтуы мүмкін.  

Өте төмен: 10.0-29.9. Жауапкершілік жағдайында өз қылықтары үшін епті және өтірікші. 

Шындықты айтуға батылдығы жетпейді. Әдетте, істеген ісін бұлтартпайтын дәлел 

келтірілген жағдайда ғана мойындайды. Ол өзінің өтірікшілігінен ар-ождан алдында азап 

шегуді сезінбейді, мұны астарлы ойдың көрінісі деп бағалағандықтан, жаман қасиет деп 

санамайды. Өзін өзгенің көз алдында ақтап алуы үшін әртүрлі «аңыздар» ойлап табуға бейім. 

Ар-ождан алдында азап шегуді сезінбейді. 

Аса төмен: 9.9 және одан төмен. Патологиялық өтірікші. Нәтижені, өзін, сынаққа қарсылық 

білдіру немесе қарсы реакциясымен байланысты, аса пайдасыз жағынан көрсетуге 

талпынысына бола дерексіз деп қарауға болады.  

I. «Қызғаныштың болмауы» (күншілдігі жоқ) 

Сипаттамасы: Өте жоғары: 70.0 және көп 

Жоғары: 60.0-69.9. Қызғанышы жоқ. Басқа адамның, оған деген көзқарасына немесе 

таныстық деңгейіне қарамастан, жеткен табысына қуана алады. 

Орташа: 40.0-59.9. Басқа адамның амандығын немесе жетістігін қызғана алады, алайда 

мұны басқа адамдардан жасыруға тырысады. 

Төмен: 30.0-39.9. Біреуге тәуелді және осы қасиеттен қиналады. 

Өте төмен: 10.0-29.9. Қызғаншақ. Бұл сапа өте айқын байқалады. 

Аса төмен: 9.9 және одан төмен. Өте қызғаншақ өзіне маңызды салаларда (материалдық 

игілікте, оқуда, мансаптық өсуде және басқа да кез-келген өзіне маңызды салаларда) өзінен 

асып кететіндей артықшылыққа жол бермейді. 
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ҚОСЫМША Д 

А.В. Карповтың сауалнамасы, рефлексияға арналған тест  

(тұлғаның рефлексиясының даму деңгейін анықтауға арналған) 

 

Рефлексивтік – бұл адамның өзінің «Мен» шегінен асып кету қабілеті, оның «Мен» 

бейнесін қандай да бір оқиғалармен, тұлғалармен салыстыра отырып, бір нәрсені түсіну, 

зерттеу, талдау. 

Рефлексивтік ырықсыздыққа қарама-қарсылық ретінде, әрекет етуден бұрын, іштей 

барлық болжамдарды қарап шығады, олардың ішінен оларға шындыққа жанаспайтындарын 

алып тастай отыра, шешімдерді ойланып, ақылға салып, «міндеттерді» шешудің әртүрлі 

нұсқаларын ескере отырып, қабылдайтын адамдарды сипаттайды.  

Рефлексияға сынақтама. 

Рефлексивтіліктің даму деңгейі диагностикасының әдістемесі, А.В. Карпов 

сауалнамасы: 

Нұсқау: Сіз бірнеше сауалнамаға жауап беруіңіз керек. Жауап бланкісінде сұрақ 

нөміріне қарсы сіздің жауабыңыздың нұсқасына сай нөмірді қойыңыз: 

1    – мүлдем дұрыс емес;                             

2 – дұрыс емес;  

3 – дұрыс емес сияқты;  

4 – білмеймін;  

5 – дұрыс шығар;  

6 – дұрыс;  

7 – өте дұрыс.  

          Жауап беруде ұзақ ойланбаңыз. Есте сақтаңыз, тап осы жағдайда дұрыс немесе теріс 

жауаптар болуы мүмкін емес.  

          Ынталандырғыш материал. 

1. Жақсы кітап оқи отыра, мен кейін үнемі ол туралы ұзақ ойлаймын; оны біреумен 

талқылағым келеді.   

2. Менен күтпеген жерден бір нәрсе туралы сұраса, мен басыма бірінші не келеді солай 

жауап бере аламын.  

3. Әдетте жұмыс бабымен телефон қоңырауын шалмас бұрын, мен алдағы сөйлесімді ойша 

жоспарлап аламын. 

4. Әлдеқандай қателік жіберсем, мен сосын ұзақ уақыт оны ойдан шығара аламаймын.  

5.Мен бірдеңе туралы ойлағанда немесе басқа адаммен сөйлескенде, маған кейде ойдың 

басталуына не себеп болғандығын еске түсіру қызықты болады.  

6. Қиын тапсырманы бастаған кезде мен алдағы қиындықтар туралы ойламауға тырысамын. 

7.Мен үшін ең бастысы – өз іс әрекетімнің соңғы мақсатына жету, ал тетіктері екінші 

маңыздылыққа ие.  

8. Менің, маған біреудің неге өкпелегенін түсінбейтін кездерім де болады.  

9. Мен өзімді басқа адамның орнына жиі қоямын.  

10. Мен үшін алдағы жұмыстың барысын егжей-тегжейлі ойластырған маңызды. 

11. Егер мен алдын-ала жоспар жасамағанымда, маған маңызды хат жазу қиын болар еді.   

12. Мен өзімнің сәтсіздіктерімнің себебін ойлағаннан көрі, әрекет етуді дұрыс көремін.  

13. Мен қымбат сатып алуларға қатысты өте оңай шешім қабылдаймын.  

14. Әдеттегідей, бір нәрсене ойлай отыра, тетіктерін айқындай отыра, барлық нұсқаларын 

қарастыра отыра, мен өз ойлағанымды басымда айналдырамын.  

15. Мен болашағым үшін алаңдаймын. 

16. Мен көптеген жағдайларда, басыма бірінші келген ойды басшылыққа ала отырып, тез 

әрекет ету қажет деп ойлаймын  

17. Кейде мен ойластырылмаған шешім қабылдаймын. 
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18. Мен сөйлесуді аяқтағаныммен, өз көзқарасымды қорғап қалу үшін, көптеген дәлелдер 

келтіре отыра, оны ойша жүргізе беретін кезім де болады 

19. Егер жанжал шықса, оған кім кіналы екендігін ойлауды өзімнен бастаймын.  

20. Шешім қабылдамас бұрын, мен үнемі барлығын мұқият ойлап алуға және ақылға салуға 

тырысамын.  

21. Менде, кейде маңайымдағылар менен қандай мінез-құлықты күтетіндігін, алдын-ала 

болжай алмағанымдықтан қайшылықтар болады.  

22. Басқа адаммен әңгімені ойлай отыра, мен онымен ойша диалог жүргізіп жатқандай 

болатын кезім де болады.   

23. Мен менің сөздерім мен әрекеттерім басқа адамдарда қандай ойлар мен сезім 

тудыратыны туралы ойламауға тырысамын.  

24. Басқа адамға ескерту айтпас бұрын, оны ренжітіп алмас үшін, мен міндетті түрде мұны 

қандай сөздермен жеткізу керектігін ойлаймын.   

25. Күрделі мәселені шеше отырып, мен ол туралы басқа жұмыстар атқарып жүрген кезде де 

ойлаймын.   

26. Егер мен біреумен жанжалдасып қалсам, көп жағдайда өзімді кінәлі санамаймын.  

27. Менің айтқандарыма өкінетін кезім сирек болады.  

Нәтижелерді өңдеу.  

           Осы 27 жауаптың 15-і тікелей болып табылады (сұрақтардың нөмірлері: 1, 3, 4, 5, 9, 

10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25). Қалған өңделген 12-сі кері жауап, сынаққа 

қатысушылардың жауаптарына сәйкес қорытынды баллды алу үшін тікелей сұрақтарда 

сандар жинақталғанда, нәтижелерді өңдеу кезінде міндетті түрде ескерілуі қажет, ал 

керісінше жауап шкалаларын инверсиялауда алынатын, мән. Яғни, 1 = 7, 2 = 6, 3 = 5, 4 = 4, 5 

= 3, 6 = 2, 7 = 1. 

         Карповтың рефлексивтіліктің тест-сауалнамасының кілті. Тест баллдарын қатарларға 

(қабырғаға) аудару. 

         Қатарлары 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

         Тест баллдары 80 және төмен 81-100 101-107 108-113 114-122 123-130 131-139 140-

147 148-156 157-171 172 және жоғары. 

          Нәтижелерді түсіндіру кезінде алынған нәтижелерді үш негізгі санатқа жіктеген жөн. 

Әдістеменің 7 қабырғаға тең немесе одан жоғары нәтижелері жоғары дамыған 

рефлексиялықты дәлелдейді.  

Қабырғалардың 4-тен 7-ге дейінгі аралығындағы нәтижелер рефлексиялықтың орташа 

деңгейінің көрсеткіштері болып табылады.  

4 қабырғадан аз индикаторлар – рефлексиялықты дамытудың төмен деңгейінің дәлелі.  

         Түсіндірме және мағынасын ашу.  

         Әдіснама рефлексиялықтың жалпы түсіндірмесін, сондай-ақ осы қасиеттің өзге де 

маңызды ерекшеліктер қатарын анықтайтын, теориялық материалға негізделген. Бұл 

ұсыныстарды мынадай жағдайларда түйіндеуге болады: 

1. Рефлексивтік психикалық қасиет сияқты бүтіндей рефлексиямен өзара қатынаста болатын, 

интегративті психикалық шындықтың негізгі қырларының бірін білдіреді. Оның басқа екі 

түрі (модус) оның іс жүргізу жағдайындғы рефлексия және рефлекстеу (ақылға салу, мимен 

ойлау) ерекше психикалық ахуал сияқты болып табылады. Бұл үш түр (модус), рефлексия 

ұғымын білдіретін, олардың синтезі деңгейінде сапалы айқындылықты түзей отыра, өзара 

тығыз байланысты және бірін-бірі өзара анықтайды (негіздейді). Осыған байланысты, бұл 

әдістеме тек қана психикалық қасиет ретінде тікелей рефлексивтілікке ғана бағытталмайды, 

сонымен қатар оның көрінісін өзге екі белгіленген түрлерде жанама ескереді. Бұдан 

шығатыны теориялық құрылым анықталады. Сондай-ақ, әдістеменің сұрақтарының өзі, 

мінез-құлық және интроспектілік көрсеткіштер рефлексивтілікті психикалық қасиет ретінде, 

ал рефлексияны процесс ретінде және рефлекстеуді жағдай ретінде ескереді.  

2. Сонымен қатар, әдеби деректерге жасалған талдау көрсеткеніндей, рефлексивтік 

қасиеттердің диагностикасы оның өзге маңызды критерийі, оның бағыттылығы туралы негізі 
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бойынша көріністерінің саралануын міндетті түрде ескеруі тиіс. Осыған сәйкес, белгілі 

болғандай, рефлексия екі түрге бөлінеді. Олар шартты түрде «ішкі және интерпсихикалық» 

рефлексия ретінде бөлінеді. 

        Біріншісі рефлексивтілікпен, өз психикасының мазмұнын өз бетімен қабылдауға және 

оны талдауға қабілеттілігімен өзара қатынаста болса, екіншісі рефлексивтілікпен қатар өзін 

өзгенің орнына қоя білу қабілетін, сондай-ақ  проекциялау (кескіндеу), сәйкестендіру, 

эмпатия механизмдерін қамтитын, өзге адамдардың психикасын түсіне білуге 

қабілеттілігімен өзара қатынаста болады. 

Демек, рефлексивтіліктің жалпы қасиеті көрсетілген екі түрден тұрады, ал бұл қасиеттің 

даму деңгейі туынды болып табылады, олардан бір мезгілде. 

3. Теориялық құрылым мазмұны, сондай-ақ рефлексивтіліктің қасиеттерінің мінез-құлықтық 

танытуының көрсеткіштерін онымен анықтайтын шоғыры рефлексияның «уақытша» деп 

аталатын принцип бойынша бөлінетін, үш басты түрлерін ескеру қажеттілігін де білдіреді: 

жағдаяттық (өзекті), ретроспективті (өткенді шолу) және перспективті (келешекті) 

рефлексиялар.   

         Жағдаяттық (өзекті) рефлексия өзекті жағайда адамның мінез-құлқын тікелей өзін-өзі 

бақылауды, оның элементтерінің мәнін түсінуді, не болып жатқанын талдауды, субъектінің 

өзгермелі жағдайларға және өз ахуалына сәйкес өз әрекеттерін жағдайлармен және олардың 

үйлестігімен байланыстыру қабілетін қамтамасыз етеді. Рефлексияның бұл түрінің мінез-

құлықтық және сипаттамалық көріністері, атап айтқанда, субъектінің өзінің ағымдағы іс-

әрекетін ойлау уақыты; немесе ол болып жатқан жағдайды талдауға қаншалықты жиі 

сүйенетіндігі; шешім қабылдау процесстерінің ашықтығының деңгейі; нақты өмірлік 

жағдайлардағы өзін-өзі талдауға (өзін-өзі байқау, өзін-өзі тексеру) бейімділігі.  

          Ретроспективті рефлексия бұрынғы іс-әрекеттер мен өткен оқиғаларды талдауға 

бейімділігінен көрінеді. Бұл жағдайда рефлексия предметтері – болған жағдайлардың 

алғышарттары, мотивтері мен себептері; өткен мінез-құлық мазмұны, сондай-ақ оның 

нәтижелі параметрлері, әсіресе, жіберілген қателіктер. Бұл рефлексия атап айтқанда, субъект 

орын алған оқиғаларды қаншалықты жиі және қаншалықты ұзақ талдап, 

бағалайтындығынан, ол өткенді және ондағы өзін талдауға бейімділігінен көрінеді.  

        Перспективті (келешекті) рефлексия өзара қатынаста болады: алдағы іс-әрекетті, мінез-

құлықты талдау қызметімен; жоспарлаумен; ықтимал нәтижелерді болжаумен және т.б. 

Оның негізгі мінез-құлықтық сипаттамалары: өз мінез-құлық бөлшектерін жоспарлау дәлдігі, 

болашақ оқиғаларға айналуының жиілігі, болашаққа бағдарлану. Әдістеме авторының 

деректері бойынша, оның нәтижелерінің дәлдігі мен тұрақтылығын көрсететін, ол жасаған 

тест сауалнамасының дәйектілік деңгейі психодиагностикалық талаптарға сәйкес келді. 

Әдістемені анықтығын (шындығын) тексеру нәтижелері де оның талаптар тұрғысынан 

психометиканың (психоөлшемдер) қажетті деңгейін дәлелдейді. 
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ҚОСЫМША Е 

 

Студент портфолиосы 

 

Қабуснама 

1082-1083 жж. 

У.Кайқауыстың өмірі және «Қабуснама» 
Унсурулмаоли Кайқауыс ибн Искандер ибн Кабус ибн Вошимгир ибн Зияр. 

«Қабуснама» авторы – Табаристанның ұсақ феодалдық билеушілері әулетінен шыққан. 

Саманилер әулетінің қарамағында қарапайым қолбасшы қызметін атқарған. Кайқауыстың 

жалғыз еңбегі «Қабуснама» 44 тарау, 56 әңгімеден тұрады. 1082-83 жж. дари-тәжік тіліндегі 

ұлттық дәстүрде жазылған тарихи ескерткіштердің бірі. Автордың ұлы Гиланшаһты 

тәрбиелеу мақсатында жазылған педагогикалық шығарма. Автор еңбекті жазу мақсатын: «... 

Тірлікте мәңгі өлмейтіндердің бірі – кітап, оны құртып жіберетіндей құдіретті күш жоқ.... 

Әрбір қиын істі жеңіп, соңғы ұрпақтарға үлгі болатындай жақсы атақ қалдыру үшін әрекет 

жасау жөнінде бірнеше әңгіме баяндаймын, сен ғибрат алғайсың, ал мен аталық парызымды 

өтейін» деп білдіреді.  

Оқу-тәрбие үдерісінде У.Кайқауыстың педагогикалық мұрасын пайдалана отырып, 

танымдық белсендікті қалыптастыру мақсатында мынадай бағыттарда жүйелі жұмыстар 

жүргізуге болады (сурет Е1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет  Е 1 -  Танымдық белсендік қалыптастыру бағыттары 

 

Танымдық белсенділіктің мотивациялық-тұлғалық бағытын қалыптастыру үшін 

педагогикалық тапсырмаларды орындауға бағытталған тапсырмалар.  

Танымдық белсенділік 

Тұлғалық-мотивациялық 

белсенділік 

Процесуалдық-

еріктік белсенділік 

Мазмұндық-амалдық 

белсенділік 

У.Кайқауыс мұрасы арқылы  

У.Кайқауыс идеяларын 

талдау арқылы 

танымдық белсенділікке 
ынталандыру  

Танымдық мақсат 

қоюға, оны сатылап 

орындауға үйрену 

Орындайтын амалдар реті 

көрсетілген нұсқаулар 

арқылы тапсырманы орындау  

Нәтижелері   

Білім, білік, дағдыны 

қолдана білу   Таңдау курсы 

қажеттілігінің пайда 

болуы   

Алға мақсат, 

міндет қоя білу    

Өз деңгейін, 

кемшілігін аңғару    
Өзін-өзі бағалау    

Жеке тұлғаның дамуы  



172 

 

1-тапсырма:                   Сөзжұмбақ шешу  

Көлденеңінен:    1. У.Кайқауыс еңбегінің аталуы  

Тігінен:                 2. «Қабуснама» авторы  

                                      3. У.Кайқауыс өмір сүрген дәуір  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Танымдық белсенділіктің мазмұндық-амалдық бағытын қалыптастыру үшін арнайы 

тапсырманы орындауға нұсқаулар дайындау. 

1-тапсырма. «Қабуснамадағы» тәрбие бағыттары 

Нұсқау: «Қабуснамадан» У.Кайқауыстың тәрбие бағыттарына қатысты идеяларын 

анықтап, олардың халықтық педагогикамен сабақтастығын анықтау. У.Кайқауыстың тәрбие 

бағыттарына қатысты идеялары анықталады.       

Олардың халықтық педагогикамен үндестігін, сабақтастығын қарастыра отырып, 

У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларын жеке-жеке анықтауға болады. У.Кайқауыстың 

педагогикалық өсиеттерінің халықтық педагогикамен сабақтастығы Е1-кестеде көрсетілген. 

 

Кесте Е 1 - У.Кайқауыстың педагогикалық өсиеттерінің халықтық педагогикамен 

сабақтастығы 

 

Немесе, У.Кайқауыс идеяларының әл-Фараби көзқарастарымен сабақтастығы. 

Тапсырманы орындау үшін берілетін нұсқау: У.Кайқауыс пен әл-Фарабидің бір-біріне 

ықпалын анықтау және олардың педагогикалық идеяларындағы сабақтастық пен 

айырмашылықты атау. 

2-тапсырма. Бақылау сұрақтары: 

1. У.Кайқауыс өмірбаянының негізгі сатыларына тоқталыңыз 

2. У.Кайқауыстың ағартушылық қызметінің мәніне тоқталыңыз 

3. Ортағасырлық мәдениет пен өнердің дамуындағы У.Кайқауыс рөлі 

4. Отандық ғылымдағы «Қабуснама» кітабының мәні 

Тәрбие 

бағыттары 

Қабуснамада  Халықтық педагогикада 

Адамгершілік-

имандылық 

тәрбиесі 

... Жақсылықтың бастапқы шарты-

ар-ұятты сақтауда, жамандықтың 

бастапқы шарты-ар-ұяттан 

айрылуда» 

 «Өлімнен ұят күшті», «Жаным 

арымның садағасы», «Ақылды 

болсаң арыңды сақта, ар-ұят 

керек әр уақытта» 

Ақыл-ой 

тәрбиесі т.б. 

«Ұлылық шыққан тегіңде емес, 

ақыл мен білімде; «Егер ақылың 

болса, өнер үйрен, өйткені өнерсіз 

ақыл – киімсіз дене, ... «Білім – 

ақылдың ажар-көркі 

«Ақылдан қымбат байлық жоқ», 

«Ақылды сатып ала алмайсың», 

«Ақыл тозбас киім, білім 

сарқылмас бұлақ»  

К 
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5. «Қабуснама» кітабының ұлттық педагогикамен сабақтастығы 

6. «Қабуснама» кітабы қандай педагогикалық құндылықтарға ие 

7. Отандық педагогика дамуындағы «Қабуснаманың» рөлі 

8. Ортағасырлық педагогикалық ойлардың дамуының ерекшеліктерін атаңыз 

III. Процессуалдық ерік-жігерлік белсенділікті қалыптастыру үшін танымдық мақсат 

қою (кесте Е 2): 

 

Кесте Е 2 -  Процессуалдық ерік-жігерлік белсенділікті қалыптастыру 

 

Танымдық мақсат Көрсеткіштері 

Білу. Негізгі мақсат қажетті  

мәліметті есте сақтау 

- қолданылатын ұғымдарды білу 

- нақты фактілерді білу 

- тәрбие бағыттарын білу 

- әдістер мен іс-әрекетті білу т.б. 

Түсіну. Негізгі мақсат материалды 

бір формадан екінші формаға 

айналдыру (сызба, қысқаша жазу, 

баяндау т.б.) 

- материалды сөзбен жеткізу 

- схема, график, диаграммаға айналдыру 

- негізгі белгілерді бөліп алу т.б. 

Қолдану. Оқылған материалды 

үлгі бойынша және жаңа жағдайға 

бейімдеп пайдалану 

- тапсырмаларды үлгі бойынша орындау 

- жаңа жағдайға бейімдеп қолдану 

- әдістер мен іс-әрекетті тиімді пайдалану. 

Талдау, салыстыру, материалды 

бөліктерге бөлу 

- тәрбие түрлерін анықтау, қазіргі күн 

талаптарымен үндестігін, айырмашылығын 

анықтау. 

- кемшіліктерді көру. 

- айырмашылықтарды аңғару 

Жинақтау, қорытынды 

элементтерді біріктіру негізінде 

тұтас, жаңа ұғым алу 

- жоспарлау 

- әр саладағы білімін жинақтап, қолдану 

Бағалау. Материал маңызын, 

жетістік пен кемшілікті бағалау. 

- материалдың маңызын бағалауы 

- істелген іс-әрекеттің мәнін бағалауы 

- өзін-өзі бағалауы 

 

Танымдық мақсаттардың мәні түсіндірілген соң, сол мақсаттарды бағындырудың 

көрсеткіштік картасы жасалады. Әркім «+» таңбасын алу жолында мақсатты жұмыс 

жасайды. Мысалы: У.Кайқауыс идеяларының халықтық педагогикамен сабақтастығы 

бойынша (кесте Е 3). 

 

Кесте  Е 3 -  Мақсаттарды бағындырудың көрсеткіштік картасы 

 

Қатысушының  

аты-жөні 

Білу Түсіну Қолдану Талдау Жинақтау Бағалау 

 + + +    

 +  +     
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ҚОСЫМША Ж 

 
Тест сұрақтары 

 

1. Кемеңгер ұстаз, ойшыл, данышпан ғалым Унсурулмаоли Кайқауыстың туған жылы мен 

өлген жылдарын атаңыз  

A) 1020-1083 жж.  

B) 1026-1069 жж.  

C) 1020-1069 жж. 

D) 1069-1071 жж.  

E) 1072-1073 жж.  

2. У.Кайқауыс қай әулеттен шыққан 

A) Х-ХІ ғғ. Иранның оңтүстік бөлігін билеген әйгілі Зиярилер әулетінен шыққан 

B) Х-ХІ ғғ. Газневилер әулетінен шыққан  

C) Х-ХІ ғғ. Селжұқтар әулетінен шыққан 

D) Х-ХІ ғғ. Қарахандар әулетінен шыққан 

E) Х-ХІ ғғ. Гурилер әулетінен шыққан 

3. У.Кайқауыс қай кезеңде өмір сүріп, еңбек еткен 

A) Саманилер империясы құлағаннан кейінгі постсаманилер кезеңінде Газневи, Селжұқтар 

тұсында өмір сүріп, еңбек еткен 

B) Қарахандықтар, Газневилер және Селжұқтар тұсында өмір сүріп, еңбек еткен 

C) Ұлы Саманилер империясы тұсында өмір сүріп, еңбек еткен 

D) Қарахандықтар тұсында өмір сүріп, еңбек еткен 

E) Гурилер тұсында өмір сүріп, еңбек еткен 

4. У.Кайқауыс дерегі бойынша «Қабуснама» қай жылы жазылған  

A) 475 жылы 

B) 457 жылы  

C) 1069 жылы  

D) 1071 жылы  

E) 473 жылы 

5.  Унсурулмаоли Кайқауыс қанша жыл өмір сүрген 

A) 63 жыл 

B) 75 жыл 

C) 73 жыл  

D) 86 жыл 

E) 71 жыл  

6. У.Кайқауыс дәуірінің саяси-қоғамдық өмірінде қай діннің беделі жоғары болды 

A) У.Кайқауыс дәуірінің саяси-қоғамдық өмірінде ислам дінінің беделі жоғары болды  

B) Сопылық ағымның беделі жоғары болды 

C) 73 жыл  

D) 86 жыл 

E) 71 жыл  

7. Саман билігінің негізін қалаушы билеуші 

A) Саман билігінің негізін шаһ Исмайыл (849-908 жж.) қалады 

B) Саман билігінің негізін Сұлтан Санжар (1118-1157 жж.) қалады 

C) Саман билігінің негізін Сұлтан Торгул бек (849-908 жж.) қалады 

D) Саман билігінің негізін Қабус (849-908 жж.) қалады  

E) Саман билігінің негізін У.Кайқауыс (849-908 жж.) қалады 

8. У.Кайқауыстың атасы кім және қандай адам болған 
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A) Зиярилік Вошимгир ұлы Шамсулмаоли Қабус билеуші, өте сауатты, өзіне қажетті 

ғылымдардың барлығын меңгерген, классикалық араб тіліндегі «Намалардың» авторы, 

әдебиетке жаны жақын, араб, парсы тілдерінде өлеңдер жазған танымал тұлға  

B) Зиярилік Вошимгир ұлы Шамсулмаоли Қабус билеуші, әскербасы 

C) Зиярилік Вошимгир ұлы Шамсулмаоли Қабус қатыгез билеуші, қоғам қайраткері 

D) Зиярилік Вошимгир ұлы Шамсулмаоли Қабус әскербасы, билеушінің кеңесшісі 

E) Зиярилік Вошимгир ұлы Шамсулмаоли Қабус қоғам қайраткері 

9. Зиярилік Вошимгир ұлы Шамсулмаоли Қабустың трактаттарын жинақтаушы 

табаристандық әдебиетшіні атаңыз 

A) Қабустың трактаттарын араб тілінде «Шешендікті жетілдіру» деген атаумен 

табаристандық әдебиетші А.Яздоди жинақтаған  

B) Қабустың трактаттарын араб тілінде «Қабуснама» деген атаумен Кайқауыс жинақтаған  

C) Қабустың трактаттарын әл-Беруни жинақтаған 

D) Қабустың трактаттарын араб тілінде ибн Сина жинақтаған 

E) Қабустың трактаттарын С.Нафиси жинақтаған 

10. Қабус тұсында оның сарайы маңында өмір сүрген ортағасырлы ғалымдар 

A) Әбу Райхан әл-Беруни мен Әбу Әли ибн Сина  

B) Әбу Әли ибн Сина мен Әбу Насыр әл-Фараби 

C) Әбу Райхан әл-Беруни мен Низамулмук 

D) Әбу Насыр әл-Фараби мен Насыр Хысрау  

E) Жүсіп Баласағұни мен Қожа Ахмет Яссауи 

11. У.Кайқауыстың атасы Қабусқа арнап еңбек жазған ортағасырлық ғалым-энциклопедист 

A) Әбу Райхан әл-Беруни  

B) Әбу Әли ибн Сина Әбу Насыр әл-Фараби 

C) Жүсіп Баласағұни  

D) Әбу Насыр әл-Фараби  

E) Насыр Хысрау  

12. У.Кайқауыстың еңбегін атаңыз  

A) Қабуснама 

B) Шахнаме 

C) Насихат-ул-мулук 

D) Сымбатнаме 

E) Гүлістан 

13. У.Кайқауыс «Қабуснаманы» кімге арнап жазған  

A) Баласы Гиланшаһқа арнаған  

B) Ел билеушіге арнаған  

C) Атасы Қабусқа арнаған  

D) Әкесі Искендерге арнаған  

E) Өзіне арнаған  

14. «Қабуснама» қанша тарау және неше әңгімеден тұрады  

A) «Қабуснама» ұлттық дәстүрде жазылған педагогикалық дидактикалық туынды, 44 тарау, 

56 әңгімеден тұрады 

B) «Қабуснама» ел басқару ісіне арналған, 56 тарау, 44 әңгімеден тұрады 

C) «Қабуснама» 42 тарау, 65 әңгімеден тұрады 

D) «Қабуснама» 41 тарау, 56 әңгімеден тұрады 

E) «Қабуснама» 38 тарау, 56 әңгімеден тұрады 

15. «Қабуснамадағы» жетекші идея  

A) Адамның адами жетілуі мен кісілік кемелденуін, білім мен ғылымды, ақылды, соның 

негізінде мемлекет пен қоғамдық қуатты, әділдікті дәріптеу  

B) Ел басқару ісін дәріптеу 

C) Әлеуметтік теңсіздікті насихаттау  

D) Қоғамның жетілуін дәріптеу 
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E) Мемлекеттің гүлденуін дәріптеу  

16. «Қабуснаманың» жазылу стилі?  

A) «Қабуснама» қара сөзбен, яғни прозалық стильде жазылған  

B) «Қабуснама» өлең жолдарымен жазылған 

C) «Қабуснама» жартылай өлең жолдарымен және жартылай қара сөзбен жазылған 

D) «Қабуснама» қысқа қысқа әңгімелер түрінде жазылған 

E) «Қабуснама» поэзия стилінде жазылған 

17. «Қабуснама» қай тілдерге аударылған 

A) «Қабуснаме» әлемнің көптеген тілдеріне аударылған: 1432 ж. түрік тіліне, 1786-1787 жж. 

ұйғыр тіліне, 1881 ж. неміс және татар тілдеріне, 1886 ж. француз, орыс тілдеріне, 1953 ж. 

орыс тіліне, 1860 ж. парсы, тәжік тілінен өзбек тіліне, 1967 ж. және 1973 ж. екінші рет қазіргі 

өзбек тіліне, 1992 ж. қазақ тіліне 

B) «Қабуснама» түрік және өзбек, қазақ тілдеріне 

C) «Қабуснама» орыс, француз, неміс,  өзбек тілдеріне 

D) «Қабуснама» қазақ, өзбек, татар, парсы тілдеріне 

E) «Қабуснама» араб, парсы, өзбек, татар тілдеріне 

18. «Қабуснаманы» тұңғыш қазақ тіліне аударған ғалым  

A) Т. Айнабеков 

B) А. Көбесов  

C) Қ. Жарықбаев  

D) А. Егеубаев 

E) А.Ж.әл-Машани  

19. «Қабуснаманың» осы атаудан бөлек басқа қандай атауын білесіз  

A) Насихатнаме 

B) Шахнаме 

C) Насихат-ул-мулук 

D) Сымбатнаме 

E) Гүлістан 

20. «Шығарманы балаларына өсиет етіп қалдыру дәстүрі парсы-тәжік әдебиетіңде 

Унсурулмаолиге дейін-ақ дамыған. Бірақ, ол оның көлемін кеңейтіп, балаларға өсиетті 

ерекше жанрға айналдырды. Унсурулмаолиден кейін бұл жанр Низами, Джами, Ахмед 

Дониш т.б. шығармаларында жетіліп дамыды» деген пікірдің авторы:  

A) И. Брагинский 

B) А. Крымский 

C) Т. Гольц 

D) С. Қалиев  

E) С. Долимов 

21. «Қабус ибн Вошимгир уақытында оның Каспий маңындағы сарайы Х-ХІ ғғ. парсының ең 

танымал әдеби ошақтарының бірі болған ...» деген автор: 

A) А. Крымский 

B) Қ. Жарықбаев  

C) Я. Рипка 

D) Э. Бертельс  

E) А. Көбесов 

22. ««Қабуснама»-болашақ ұрпақтың және әсіресе жастардың өмірлік оқулығы болып 

табылады» деп айтқан ғалым: 

A) М. Раджабов 

B) В. Бартольд  

C) Э. Браун  

D) Е. Бертельс 

E) А. Егеубаев  
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23. «Қабуснамаға» қатысты: "Гуманизм мен еркін ойлылық туындыны өзектілендіре түседі 

және сол арқылы ол тек танымдық мән емес, сонымен қатар дәуірдің озық ой-пікірін 

көрсетеді. Адамдардың табиғи теңдік идеясы мәселесі автордың қызметті қабілетіне қарай 

бөлу керек деген талабынан шығады" деген ойлардың авторы:   

A) Т. Гольц 

B) Ә. Көшербаева 

C) С. Нафиси  

D) М. Арипов  

E) С. Долимов 

24. ""Қабуснама" мың жасқа қарай қадам басқан мәңгі өлмес жәдігерліктер қатарында келер 

ұрпақтарға да өзінің тәлім-тәрбиелік мән-мағынасымен құнды дүние болып табылады, онда 

жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыруды көздейтін рухани-адамгершілік, имандылық, 

отбасы және кәсіби білім беру бойынша тәлім-тәрбиелік идеялар жеткілікті" деген ойлар 

авторы: 

A) Қ. Сарбасова 

B) М. Сарбасова  

C) Қ. Әтемова 

D) Т. Айнабеков  

E) Ғ. Айдаров 

25. "... Кайқауыс өзінің барлық өсиеттерін, баласына берген кеңестерін адам болуға, 

тұлғалық қалыптасуға бағыттап отырады" деген пікір авторы: 

A) Қ. Әтемова 

B) Ж. Меңдіқұлова  

C) Ә. Көшербаева 

D) С. Қалиев  

E) Қ. Бөлеев  

26. «Қабус ибн Вошимгирдің мінезінде жабайы, тік қатыгез әрекеттері көп болғандығын 

жоққа шығаруға болмайды ... бірақ осыларға қоса, бұл адамның парасаттылығы мен ой-өрісі 

де кең болды» деген пікір авторы: 

A) А. Крымский  

B) Ғ. Айдаров 

C) С. Нафиси  

D) М. Арипов  

E) С. Долимов 

27. «У.Кайқауыс «Қабуснаманы» жазбас бұрын Тахирлер кезеңіндегі кең көлемді 

әдебиеттермен, танымал педагогикалық еңбектермен танысып зерттеп-зерделейді. Бұхара, 

Самарқанд, Хорезм қалаларында болып, ондағы көрнекті ғалымдармен кездесіп, олардың 

еңбектерін талдаумен шұғылданады. Оны Н.Хысраудың педагогикалық еңбегі ерекше 

қызықтырады» деген деректер авторы: 

A) С. Долимов  

B) әл-Беруни  

C) С. Нафиси 

D) М. Раджабов 

E) Қ. Сарбасова 

28. «Қабуснамадағы» тәрбие бағыттарын қалай жіктеп көрсетуге болады 

A) «Имандылық, адамгершілік, ақыл-ой, отбасы, еңбек, экономикалық, құқтық тәрбиелер 

мен ізгілікті ел басқару өнері, кәсіби өнер, салауатты өмір салтын қалыптастыру 

B) Адамгершілік, еңбек тәрбиесі 

C) Имандылық, ақыл-ой, еңбек тәрбиелері 

D) Ақыл-ой, отбасы, құқықтық тәрбиелер мен ел басқару өнері  

E) Еңбек, экономикалық, отбасы тәрбиесі мен салауатты өмір салтын қалыптастыру 

29. «Қабуснаманың» қай тараулары имандылық тәрбиесіне арналған 
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A) Алғашқы 4 тарауы:  

B) 5-тарау 

C) 17-тарау  

D) 6-тарау  

E) 7-тарау 

30. Ата-ананы құрметтеу мәселесі қай таруда баяндалады   

A) 5-тарау  

B) 4-тарау  

C) 32-тарау 

D) 8-тарау  

E) 9-тарау  

31. Отбасы тәрбиесіне «Қабунаманың» қай тарауы арналған  

A) Перзентті тәрбиелеу туралы атты тарауы  

B) 42-тарау  

C) 33-тарау  

D) 5-тарау  

E) 10-тарау  

32. У.Кайқауыстың «таным» ұғымына қатысты берген анықтамасы:  

A) "Білім [маърифат] парсыша – таным деген сөз, ал тану, сенің бір нәрсені тануды білу 

деңгейіне өткізуің ...  

B) Таным адамның Алла тағаланы тану үдерісі, алдымен өзіңді-өзің таны. Өз хал-қадіріңнен 

хабарың болсын. Алдымен, әрбір жан өзін-өзі тани білсе, Алла тағаланы да таниды 

C) Таным бұл әрбір жанның өзін өзі тануы 

D) Таным бұл адамның өз хал қадірінен хабардар болуы 

E) Таным бұл адамның қоршаған орта туралы білімі 

33. У.Кайқауыстың «білім» ұғымына қатысты берген анықтамасы: 

A) Даналық [дониш] парсыша – білім [илм], жақсылық деңгейі мен жамандық деңгейін 

анықтау үшін, сенің таныс пен бөтенді, таныстығы мен бөтендігі бойынша толығымен 

ажырата білуің  

B) Білім бұл адамның қоршаған орта туралы түсінігі  

C) Білім бұл әртүрлі өнер мен ілім негіздерін білуі 

D) Білім бұл өз білгеніңді өзгеге жеткізе білу  

E) Білім бұл адамзаттық құндылықтар жиынтығы  

34. У.Кайқауыстың: "... Егер мүмкіндігің болса алдымен дін негіздерін, содан кейін барып 

туынды ғылымдарды үйрен, өйткені негізсіз (оқу) – мағынасыз еліктеу болады" деген кеңесі 

қай тарауда айтылған:  

A) 31-тарауда  

B) 25-тарауда  

C) 15-тарауда  

D) 44-тарауда  

E) 37-тарауда  

35. У.Кайқауыс «танылуға тиістінің барлығын тануға болады» деп санай келе: «Тасқа 

қарағанда, өрнекті балауыз жылдам қабылдайды, балауыздан мөр жасалады ал тастан 

жасалмайды» деген ойлары арқылы нені білдіреді: 

A) Таным үдерісі және нәтижесі оның объектісі мен субъектісіне тәуелділігін ескертеді 

B) Адамдарды өз танымының күшіне сендіре отырып, білім мен ілімді дәріптейді  

C) Таным үдерісін дәріптейді 

D) Таным бұл адамның өз хал қадірінен хабардар болуы  

E) Жер бетінде адам тани алмайтындай ештеңе жоқ дегенді алға тартады 

36. У.Кайқауыс танымды өрнектелген материалға, ал танушыны өрнекшіге теңеп, 

нәтижесінде «егер берілген материалға өрнек салуға болмайтынын түсінсе, ешқандай 

өрнекші оған өрнек салмайды» деген ойлары арқылы нені білдіреді: 



179 

 

A) Алла тағаланы танылуға мүмкін емес объект ретінде дәлелдеуге тырысады  

B) Адамдарды өз танымының күшіне сендіре отырып, білім мен ілімді дәріптейді  

C) Таным үдерісі және нәтижесі оның объектісі мен субъектісіне тәуелділігін ескертеді  

D) Таным бұл адамның өз хал қадірінен хабардар болуы  

E) Жер бетінде адам тани алмайтындай ештеңе жоқ дегенді алға тартады 

37. У.Кайқауыстың: «... Ол оны (Әлемді) бекерге жаратқан жоқ, бардың жоқтан жақсы 

екендігін, тәртіптің бейберекетсіздіктен жақсы екендігін, молшылықтың тапшылықтан 

жақсы екендігін, көріктінің көріксізден жақсы екендігін білгендіктен, әділдік пен ақылдылық 

тұрғысынан жаратып, гүлдендірді. Ол ананы да мынаны да (жақсыны, жаманды т.б.) жарата 

алар еді, ... бірақ, тек жақсылықты ғана жасады... Осылайша, ақыл әлемнің негізіне айналды, 

...» деген тұжырымдарындағы әлемді жаратудың мақсаты не: 

A) Әлемді жаратудың негізгі мақсаты – қоғамға тәртіп пен тұрақтылықтың қажеттілігіне 

орай, әділдік пен ақылдықты дәріптеп, әлемді ең жоғарғы реттілікпен қамтамасыз ету 

B) Адамдарды әділдік пен адалдыққа, әдептілікке шақыру  

C) Жақсылықты дәріптеу 

D) Молшылықты дәріптеу 

E) «Жаратушының қасиеті мен қабілеті, сыйы туралы» ойлануға мүмкіндік тудыру 

38. «Ол (Алла) ештеңені де себепсіз жаратқан жоқ, және ықпал етуші себептерді бар мен жоқ 

үшін бар мен жоқтың негізі етті. ... егер ықпал етуші себеп жойылса, тәртіп те жойылады, ал 

егер тәртіп пен мәртебе болмаса, реттілік жоқ, ал әрекетке реттілік қажет» деген 

тұжіріміндағы себептердің мақсаты не: 

A) Арадағы себептердің мақсаты – адамдар арасында тәртіптілікті қамтамасыз ету 

B) Адамдарды әділдік пен адалдыққа, әдептілікке шақыру  

C) Жақсылықты дәріптеу 

D) Молшылықты дәріптеу 

E) «Жаратушының қасиеті мен қабілеті, сыйы туралы» ойлануға мүмкіндік тудыру 

39. «Жерге сепкен ұрығың уақытылы бөртіп шықпаса, ол тек қана жердің кінәсі деп түсінбе. 

Сол сияқты ойлаған мақсатың орындалмаса, оған жұлдыздар немесе замана айыпты деп 

ойлама. Олардың кейбір кері әсері болғанымен, тікелей қатысы болмауы мүмкін» әрі: «... 

ұрықтың өніп шығуына жердің тікелей қатысы бар, бірақ бидай ексең, одан арпа өндіруге 

шамасы келмейді. Жұлдыздардың да ықпалын осылай түсіну керек» деген ойларының мәнін 

түсіндір: 

A) «ықпал етуші себептер» ұғымы мен оның функционалдық рөлін түсіндіру және кез-келген 

іс-әрекет нәтижесінің тиімділігі алға қойған мақсаттың дұрыстығына байланысты 

B) Адамдарды әділдік пен адалдыққа, әдептілікке шақыру  

C) кез-келген іс-әрекет нәтижесінің тиімділігі алға қойған мақсаттың дұрыстығына 

байланысты 

D) «ықпал етуші себептер» деген ұғым мен оның функционалдық рөлін түсіндіру  

E) «Жаратушының қасиеті мен қабілеті, сыйы туралы» ойлануға мүмкіндік тудыру 

40. У.Кайқауыстың адамгершілік тәрбиесі туралы идеяларының өзегіне алынған 

адамгершілік қасиеттер: 

A) жақсылық пен жамандық, ар-ұят, достық және жомарттық 

B) әділдік пен адалдық, әдептілік  

C) қайырымдылық 

D) шыншылдық, адалдық, достық 

E) ар-ұят пен адалдық 

41. «Жаман істерден, өтіріктен, қанағатсыздықтан ұял; тура сөз, ізгі тілек, жақсы бастамадан 

ұялма. ... адамдар ұяламын деп, ойлаған мақсатын орындай алмайды. Ұят – иманның жемісі 

дегендей, жарлылық та ұялшақтықтың жемісі. ... Жақсылықтың бастапқы шарты – ар-ұятты 

сақтауда, жамандықтың бастапқы шарты – ар-ұяттан айрылуда» деген тұжырымдар арқылы 

нені дәріптейді: 
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A) ар-ұятты адамның әрі ұнамды, әрі ұнамсыз сапалары ретінде қарап, адамгершілік 

қасиеттің бірі ар-ұятты дәріптейді 

B) жақсылық пен жамандықты дәріптейді  

C) жақсылық пен жамандық, ар-ұят, достық және жомарттық қайырымдылық 

D) адамгершілік қасиеттерді дәріптейді 

E) ар-ұят пен адалдықты дәріптейді 

42. «... мен саған ешқашан күштеп ақылды бол дей алмаймын, өйткені ақылды күшпен 

үйренуге болмайды. ... Егер ақылды болғың келсе даналық сөздерді үйрен, .... Шамаң 

келгенше оқы, ақылдылардың бірі болмасаң да, ... ақылсыздың бірі болма» тәрбиенің қай 

бағытын дәріптейді: 

A) ақыл-ой тәрбиесі 

B) білім мен ғылымды дәріптейді 

C) даналық сөздерді дәріптейді 

D) адамгершілік қасиеттерді дәріптейді 

E) ар-ұят пен адалдықты дәріптейді 

43. «Егер ақылың болса, өнер үйрен, өйткені өнерсіз ақыл – киімсіз дене, ... «Білім – ақылдың 

ажар-көркі» деп босқа айтылмаған» деген ойларының мәні: 

A) ақыл-ой мәселесін біліммен және өнермен байланыстырады 

B) білім мен ғылымды дәріптейді 

C) даналық сөздерді дәріптейді 

D) адамгершілік қасиеттерді дәріптейді 

E) ар-ұят пен адалдықты дәріптейді 

44. "Менің әрбір сөзім бақыттың басату бұлағындай ..." кімнің сөзі: 

A) У. Кайқауыс 

B) әл-Беруни  

C) С. Нафиси 

D) М. Раджабов 

E) Қ. Сарбасова 

45. «Ақылдың күші неде?»-деп сұрағанда, «Адамның күші – тамақтануда, ақылдың күші – 

хикмет, фәлсафада»-деп жауап беріпті» деген даналықты У.Кайқауыс кімнен алған: 

A) Аристотель данышпаннан 

B) әл-Беруни  

C) С. Нафиси 

D) М. Раджабов 

E) Сократ хакимнен 

46. «Өнерден жақсы нәрсе, білімнен үлкен, ұяттан сұлу нәрсе, қызғаншақтықтан асқан 

дұшпан жоқ» деген даналықты У.Кайқауыс кімнен алған: 

A) Сократ хакимнен  

B) әл-Беруни  

C) С. Нафиси 

D) М. Раджабов 

E) Аристотель данышпаннан 

47. «Барлық достарымнан пайда көрем, дұшпандарымды одан да көбірек пайдаланамын, 

өйткені жаман істерімді достарым жасырады, жақсылығымды асырады. Дұшпандарым 

дұшпан болғандықтан, айып істерімді жасырмай айтады, ал мен болсам, ол кемшілігімді тез 

жою үшін әрекет жасаймын» деген даналықты У.Кайқауыс кімнен алған: 

A) Ескендір Зұлхарнайыннан 

B) әл-Беруни  

C) Сократ хакимнен  

D) М. Раджабов 

E) Аристотель данышпаннан 
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48. «Барлық нәрсені халық біледі, халықтың білгенін білетін жан анадан әлі туған жоқ» 

сөздерінің авторы: 

А) Уәзір Абузуржмеһир 

В) Сократ  

С) әл-Беруни  

D) М. Раджабов 

E) Аристотель  

49. «Әділдіктің ақыры – ақылда, ал ақылдың ақыры – игілікте, игіліктің ақыры – алған 

ризық-несібеде, ал алынатын ризық-несібінің ақыры – жол сілтеуші пайғамбарларда. Бұл 

реттіліктен ешнәрсені кемітуге болмайды, олай болмағанда ол ақиқатқа әкелмейді» кімнің 

даналығы: 

А) У.Кайқауыс 

В) Сократ  

С) әл-Беруни  

D) Уәзір Абузуржмеһир  

E) Аристотель  

50. «Шығарманы балаларына өсиет етіп қалдыру дәстүрі - парсы-тәжік әдебиетіңде 

Унсурулмаолиге дейін-ақ дамыған. Бірақ, ол оның көлемін кеңейтіп, балаларға өсиетті 

ерекше жанрға айналдырды» деген пікірдің авторы кім: 

A) И. Брагинский 

B) Ғ. Айдаров 

C) А. Крымский  

D) М. Арипов  

E) С. Долимов 

51. «... жомарттықты жаның қаласа: ... әрдайым үш нәрседен сақ болғын: көзіңді жаман 

қараудан, қолыңды жаман істен, тіліңді жаман сөзден сақта. Үш нәрсені дос-дұшпаныңа 

ашық ұста: ол – үй-ішің, дастарқаның, теңге салатын қалтаң» кімнің даналығы: 

A) У.Кайқауыс 

В) Сократ  

С) әл-Беруни  

D) Уәзір Абузуржмеһир  

E) Аристотель  

52. «... білімдарлықпен айтылған сөз даналықтың, ал мағынасы жоқ көп сөзділік – 

мисыздықтың белгісі» кімнің даналығы: 

A) У.Кайқауыс 

В) Сократ  

С) әл-Беруни  

D) Уәзір Абузуржмеһир  

E) Аристотель  

53. «Падишаның падишалығы әділдігінде, байлардың байлығы кедейлердің қадіріне жете 

білуде» кімнің даналығы: 

A) У.Кайқауыс 

В) Сократ  

С) әл-Беруни  

D) Уәзір Абузуржмеһир  

E) Аристотель  

54. «... күнді қолдап түнге айналдыру – ақылға тән емес» кімнің даналығы: 

A) У.Кайқауыс 

В) Сократ  

С) әл-Беруни  

D) Уәзір Абузуржмеһир  

E) Аристотель  
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55. «Қабуснаманың» қазақ тіліндегі 2006 жылғы басылымының авторы кім: 

A) А. Оңғарұлы  

B) А. Көбесов  

C) Қ. Жарықбаев  

D) А. Егеубаев 

E) Т. Айнабеков 

56. ««Қабуснамада» өнеге жоғары деңгейде емес, тіпті өзгермес деп айтуға болады. Ол жай 

ғана өзімшілдік емес, фарисейлікше өзімшіл» деген пікірдің авторы кім: 

A) А. Крымский 

B) Ғ. Айдаров 

C) М. Раджабов 

D) М. Арипов  

E) И. Брагинский 

57. «Қабуснаманың» 1967 және 1973 жылғы өзбек тіліндегі аудармаларының авторы кім: 

A) С. Долимов 

B) А. Көбесов  

C) М. Раджабов  

D) А. Егеубаев 

E) Т. Айнабеков 

58. «Қабус ибн Вошимгирдің мінезінде жабайы, тік қатыгез әрекеттері көп болғандығын 

жоққа шығаруға болмайды ... бірақ осыларға қоса, бұл адамның парасаттылығы мен ой-өрісі 

де кең болды» деген пікірдің авторы кім: 

A) А. Крымский 

B) Ғ. Айдаров 

C) М. Раджабов 

D) М. Арипов  

E) И. Брагинский 

59. "Гуманизм мен еркін ойлылық туындыны («Қабуснаманы») өзектілендіре 

түседі және сол арқылы ол тек танымдық мән емес, сонымен қатар дәуірдің озық 

ой-пікірін көрсетеді. Адамдардың табиғи теңдік идеясы мәселесі автордың 

қызметті қабілетіне қарай бөлу керек деген талабынан шығады" деген пікірдің 

авторы: 

A) Т. Гольц 

B) Ғ. Айдаров 

C) М. Раджабов 

D) М. Арипов  

E) И. Брагинский 

60. У.Кайқауыстың педагогикалық идеяларының қайнар көздері: 

A) а) ирантілді халықтардың исламға дейінгі мәдениеті; ә) халықтық педагогика б) 

Саманилер дәуірі өркениеті мен араб-парсытілді теориялық ойдың практикалық педагогика-

философиясының озық дәстүрлері (Рази, әл-Фараби, ибн Мискавейх, ибн Сина 

шығармашылығы); в) ойлау мен өмір бейнесі образы шеңберінде білдірілген исламдық-

теологиялық педагогика  

B) а) ирантілді халықтардың исламға дейінгі мәдениеті; ә) халықтық педагогика  

C) а) ирантілді халықтардың исламға дейінгі мәдениеті; ә) Саманилер дәуірі өркениеті мен 

араб-парсытілді теориялық ойдың практикалық педагогика-философиясының озық 

дәстүрлері (Рази, әл-Фараби, ибн Мискавейх, ибн Сина шығармашылығы) 

D) ойлау мен өмір бейнесі образы шеңберінде білдірілген исламдық-теологиялық педагогика  

E) ә) Саманилер дәуірі өркениеті мен араб-парсытілді теориялық ойдың практикалық 

педагогика-философиясының озық дәстүрлері (Рази, әл-Фараби, ибн Мискавейх, ибн Сина 

шығармашылығы). 
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ҚОСЫМША И 

 

Унсурулмаоли Кайқауыс даналығы 

(Мектеп жасына дейінгі бала тәрбиесіне сәйкес сұрыпталып алынды)  
 

1. Адамгершілік тәрбиесіне қатысты нақыл сөздер: 

а) жақсылыққа қатысты: 

Жақсылық істеуді білген, жақсылық істеуді үйретуге де міндетті; 

 

..., жақсылықты жалпы халыққа жаса, жамандықтан аулақ бол, ... Бидайды көрсетіп, арпа 

сатпағын. Әр істе әділетті бол. Әділ жанға бидің де, қазынаның да қажеті жоқ; 

 

Біреудің істеген ісін зая кетірме, еңбегіне қарай ақысын төле; 

 

Жақсылықты ең алдымен өз жақыныңа істей біл...; 

 

Жамандық істеуді ешбір жанға үйретпегейсің, өйткені үйретудің бұл түрі – жамандық 

істеумен тең.  

 

Адамға сыпайылық жарасады. Айнаға қараған адамның сымбаты сұлу болса, көркіне сай 

мінез-құлқы да сұлу болуы тиіс. Өйткені жақсыдан жамандық шығу дұрыс емес. Бидайдан 

арпа өсіру мүмкін емес.  

 

... оқып, біліп, ілім мен өнер үйреніп жетілген уақытыңда да білімділігіңе мастанба, 

керісінше, өзіңді білімсіз сана. Білімсіздік, надандықтан хабарың болған жағдайда дана 

боласың. 

 

Сортаң жерге сепкен ұрығың өнім бермейді, еңбегің босқа кетеді, сол сияқты жақсылықты 

білмейтін кісіге жақсылық істеу сортаң жерге ұрық сепкен сияқты зая кетеді. ... жақсылық 

істеуден тартынба... 

ә) ар-ұятқа қатысты: 

Жаман істерден, өтіріктен, қанағатсыздықтан ұял; тура сөз, ізгі тілек, жақсы бастамадан 

ұялма; 

 

 Ұят – иманның жемісі дегендей, жарлылық та ұялшақтықтың жемісі...;  

 

Жақсылықтың бастапқы шарты – ар-ұятты сақтауда, жамандықтың бастапқы шарты – ар-

ұяттан айрылуда; 

 

б) достыққа қатысты: 

Адамның доссыз болғанынан туысқансыз болғаны артық; 

 

Бай досты іздеме, досты өз дәрежеңе қарай таңда; 

 

«Жақсы жаныңа жолдас, жаман – малыңа жолдас» дегендей, У.Кайқауыс та: Нан достары ар-

намыс достарынан болмайды; 

 

«Жақсы дос – ол да бір дәулет» 

 

... ақымақ дос ақылды дұшпаннан жаман. Ақылсыз достың істеген ісін ақылды дұшпан істей 

алмайды. 
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в) жомарттыққа қатысты: 

Адамның адамдық қасиетінде үш нәрсе бар. Бұл үшеудің бірі – ақыл, екіншісі – туралық, 

үшіншісі – жомарттық.  .... бұл үш қасиет болмайтын адам жоқ, бірақ салғырттық, енжарлық, 

парасатсыздық және даурықпалық халыққа сол ұлы жолды тауып қойған; 

 

Жомарттыққа жақын болсаң, дүниедегі жақсылар қатарында боласың: 

 

жомарттықты жаның қаласа: ... әрдайым үш нәрседен сақ болғын: көзіңді жаман қараудан, 

қолыңды жаман істен, тіліңді жаман сөзден сақта. Үш нәрсені дос-дұшпаныңа ашық ұста: ол 

– үй-ішің, дастарқаның, теңге салатын қалтаң 

г) ата-ананы құрметтеуге қатысты: 

... Әке-шешеге игілік, жақсылық істеңдер. ... Екеуін де шапағатқа толы қамқор қанатыңның 

астына ал да: «Ей Алла Тағала! Екеуін де шапағатыңа бөлей гөр. Олар мені кішкентайымнан 

қалай ержеткізген болса, сен де оларға мейіріммен мәмле жаса!; 

 

..., ата-ананы құрметтеудің қажет екенін ақыл-ой, парасат тұғырынан байқап білгейсің. 

Өйткені, әрбір перзенттің тегі ата-ана ғой; 

 

... ата-ананың міндеті – тәрбиелеу және жақсылық үйрету; 

 

 ... Ата-анаңды ешқашан ренжітуші болма... Олардың көңіл-күйіне қаяу салып, 

қапаландырмағын; 

 

Егер сен өз перзентің құрмет қылсын десең, сен де ата-анаңды құрметте, сен ата-анаңа не 

істесең, саған перзентің де соны жасайды; 

Перзент жеміске, ата-ана жеміс ағашына ұқсайды. Жеміс ағашын жақсы күтсең, жемісі де 

дәмді, жақсы болады...; 

 

... ата-анаға деген ізет-құрметіңді аямасаң, саған деген олардың ізгі тілегі қабыл болғаны; 

 

Қарттар да жігіттікті армандайтындай, жігіттер де қарттықты армандайды. Қарттар – 

жігіттікті басынан өткізгендер. Ал жігіттер қарттардың көргенін көре ме, әлде көрмей ме? ...; 

 

... егер саған алла тағала ұл берсе, алдымен оған жақсы ат қой, өйткені бұл – әкелік парыздың 

бірі. Содан кейін оны ақылды да, мейірімді тәрбиешіге тапсыр, ал сүндетке отырғызу уақыты 

келгенде дәстүрді орындап, шамаңа қарай той жаса. Содан кейін «Құранды» үйрет. Ер 

жеткен соң өнер-кәсіпке үйреткін, ... әртүрлі өнер мен ілімді перзентіңе үйретсең, аталық 

парызыңды өтеп, ... дүниедегі пәлекеттерден құтылуға себепкер боласың; 

... ілім үйретуде ұстаздары тағлым беру үшін ұрып-соқса да, сен перзентіңе араша түспегін. 

... өйткені жас бала ілім әдепті таяқпен үйренеді, ... Алайда, перзентің әдепсіздік жасаса, ... өз 

қолыңмен ұрма, лажы болса, мұғалімдерімен қорқытып, оған әдеп үйретуді мұғалімдерден 

талап ет. Оның көңілінде саған қарсы кек қалмасын; 

 

... кімді ата-анасы тәрбиелей алмаса, оны күн мен түн өзі тәрбиелейді.  

2. Ақыл-ой тәрбиесіне қатысты нақыл сөздері: 

а) ақыл-ойға қатысты: 

... тән – жанмен, жан – деммен, дем – ақылмен тірі; 

 

Әрбір адам жансыз емес, жаны бар адам демсіз емес, демі бар адам ақыл-ойсыз емес...; 

 

... ұлы дәрежелі болу шыққан тегіңе емес, ақыл-біліміңе байланысты; 
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Ұлылық шыққан тегіңде емес, ақыл мен білімде; 

 

Әділдіктің ақыры – ақылда, ал ақылдың ақыры – игілікте, игіліктің ақыры – алған ризық-

несібеде, ал алынатын ризық-несібінің ақыры – жол сілтеуші пайғамбарларда. Бұл 

реттіліктен ешнәрсені кемітуге болмайды, олай болмағанда ол ақиқатқа әкелмейді; 

 

Малсыздықтан жарлы болсаң да, ақылға бай болу үшін жаса. ..., малмен бай болғаннан гөрі, 

ақылға бай болу жақсырақ; 

 

Ақылмен байлық табуға болады, ал байлықпен ақылды жинай алмайсың. ..., аңдасаң ақыл 

деген бір қымбат нәрсе. Оны ұры да алып кете алмайды, ол отқа жанып, суға батпайды; 

 

Ей, перзентім, сен өзің жас болсаң да ақылың қария болсын; 

 

«... Ақыл екі түрлі болады: біріншісі тума ақыл, яғни табиғи дейді, ал басқасы кәсіби ақыл. 

Кәсіби ақылды үйренуге болады, ал табиғи ақыл – бұл ұлы дәрежелі Алла тағаланың сыйы, 

оқумен оны үйрене алмайсың, егер ұлы дәрежелі Алла тағала саған табиғи ақыл берсе, бұл 

сен үшін үлкен бақыт, онда кәсіби ақылды үйренуге тырысып, екеуін біріктір, сонда өз 

дәуіріңнің нағыз данышпаны (білгірі) боласың.  

 

... ақылды болғың келсе, хикмет (фәлсәфа) үйрен. Ақыл хикметпен кемелденеді».  

 

... мен саған ешқашан күштеп ақылды бол дей алмаймын, өйткені ақылды күшпен үйренуге 

болмайды. ... Егер ақылды болғың келсе даналық сөздерді үйрен, .... Шамаң келгенше оқы, 

ақылдылардың бірі болмасаң да, ... ақылсыздың бірі болма; 

 

Алдын ала ойлану – асыл қасиет 

ә) өнер-білімге қатысты: 

Егер ақылың болса, өнер үйрен, өйткені өнерсіз ақыл – киімсіз дене, ...; 

 

«Білім – ақылдың ажар-көркі»-деп босқа айтылмаған; 

 

"Кәрі де жас та шамасына қарай білім алуы қажет"; 

... өнерсіз жан - өнегесіз, оның ешкімге де пайдасы тимейді. Ондайлар бұтасы бар да, 

көлеңкесі жоқ тікенді шоғайнаға ұқсайды, өзіне де, өзгеге де пайдасыз болады; 

 

Егер адам текті асылзада әулетінен болса да, өнері болмаса, халықтың ізет-құрметінен 

мақұрым қалады ...; 

 

... атақтылардың балалары үшін тәрбиеден асқан мұра жоқ, ал қарапайым адамдардың 

балалары үшін, ... өнеркәсіптен асқан мұра жоқ; 

 

... өнеркәсіп, шындығында барлық мәдениеттің ұлығы; 

 

Ұлы дәрежелі болу шыққан тегіңе емес, ақыл-біліміңе байланысты; 

 

"Білім [маърифат] парсыша – таным деген сөз, ал тану, сенің бір нәрсені тануды білу 

деңгейіне өткізуің екендігін білдіретіндігін білгін. Даналық [дониш] парсыша – білім [илм], 

жақсылық деңгейі мен жамандық деңгейін анықтау үшін, сенің таныс пен бөтенді, 

таныстығы мен бөтендігі бойынша толығымен ажырата білуің; 
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Алла тағаланы танығың келсе, алдымен өзіңді-өзің таны. ... әрбір жан өзін-өзі тани білсе, 

Алла тағаланы да таниды; 

Алла тағаланы тану – білімнің ең асылы, бүкіл ілім атаулының асқар шыңы; 

 

«... әрбір нәрсенің келумен басталып, кетумен аяқталатыны белгілі 

 

«... дүниеде өмір бар да заман да бар, бұл дүние мәңгілік емес екендігін түсініп, қапы қалмау 

керек... 

 

... адамға жақсы қоғамдық ахуалды жаулап алу үшін, білім мен шешендік (ділмарлық) керек; 

 

... перзентің нашар, тіпті ақылсыз болған күннің өзінде білім беру мен тәрбиелеуде қателікке 

жол бермей, әкелік парызыңды өте, өйткені оны егер сен тәрбиелей алмасаң, уақыт өзі 

тәрбиелейді; 

 

... кез-келген істі ақылмен істе, бастамақ болған әрбір істі ақыл таразысына салғын, өйткені 

уәзірлердің жақсысы – ақыл 

 

Теория мен практика тән (дене) мен рух (жан) сияқты» екеуі де бірлікте, тәнсіз (денесіз) жан 

және жансыз тән толық емес 

 

Проза – раият (раият – төменгі тап өкілі) сияқты, ал өлең – патша сияқты 

 

«... өлеңді өзің үшін емес, жалпы халық үшін жазады 

б) шешендік өнеріне қатысты: 

Адамзаттың ең абзал қасиетінің бірі – cөз сөйлей білу 

 

Қыңырлыққа әдеттенген кісіден бойыңды аулақ сақта. Өйткені қыңырлыққа әдеттенген жан 

туралыққа баспайды. Иір ағаш тезге салмай түзелмейді, жонбаса түзу болмайды. 

 

Жақсы сөз жан азығы, ... 

 

... шешен бол, сөйлей білгін, бірақ жалған сөйлеме, сөйлесең шындықты сөйлеп, туралықты 

айтумен атағың шықсын; 

... бос сөз – ол да ессіздік; 

 

Халық адам парқын сөйлеген сөзі арқылы біледі, керісінше, сөз дәрежесін адам арқылы 

білмейді; 

 

Сөздің құнын дұрыс бағалай біл. Өйткені сөз жай нәрсе емес... Әрдайым шындықты сөйле, 

мәнсіз сөйлеуге әдеттенбе, білмейтін ілімнен сөйлеп, нан талап етпе; 

 

... сөз тыңдаудан жалықпа. Адам сөзді тыңдай білген жағдайда ғана шешен бола алады;  

 

... Даналар сөзінде ізгі ниет, үлгілі өсиет мол; 

 

... сен қаншама шешен болсаң да өзіңді білгір, ділмар шешендерден төмен ұста. Сөз 

үйренуден жиренбе. Көп біліп, аз сөйле. ... Өйткені көпсөзділік – ақылсыздықтың нышаны. 

Аз сөйлеу сау-саламатыққа тән қасиет;  

 

Жақсы сөйлей білуге үйрен: сыпайы, анық сөйлеуді әдет қылғайсың, ... қандай сөзді айтуды 

әдеттенсең тіл соны айтады. 
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... білімдарлықпен айтылған сөз даналықтың, ал мағынасы жоқ көп сөзділік – мисыздықтың 

белгісі; 

3. Еңбек тәрбиесіне қатысты нақыл сөздері: 

Дүниенің рақаты – еңбек ете білуде;  

Бүгінгі рақатың – кешегі еңбегіңнің жемісі; 

 

... еңбектен, өйткені игілік жалқаулықтан емес, еңбектен жиналады, ал жалқаулықтан  

жойылады;  

 

Данышпандар айтқан, гүлдену үшін еңбектеніңдер, және бай болу үшін азға қанағат етіңдер, 

және досың көп болу үшін мейірімді болыңдар; 

... жалқаулықтың кесірінен еңбек пен табандылықтан табылған табысыңнан айырылу 

ақылсыздық. 

4. Экономикалық тәрбиеге қатысты нақыл сөздері: 
 (қанағат, ынсап, ысырапшылдық) 

... істе шектен шықпа және есепсіздікті кесір деп сана. Кез-келген істе ортасында жүр, 

өйткені біздің шариғаттың мырзасы: «Істің жақсысы, олардың ортасы» деп айтқан; 

 

... адам баласы қанша ауқатты, бай болғанымен, барына қанағаттанып, шүкірлік етуі қиын, 

сондықтан менмендіктен сақтанып, мүмкіндігінше алла тағаланың бұйрығын орындауда 

шын көңіл, ықылас танытқан кісінің ғибадаты аз болса да, көптің орнына өтеді; 

 

... мұқтаждыққа душар болмас үшін, шығын кіріске сай болуы керек, өйткені мұқтаждық тек 

кедейлердің үйінде ғана емес, кез-келген үйде болуы мүмкін. Мысалы, кіріс дирхем болып, 

ал дирхем және хаббэге шығынданар болсаң, үнемі мұқтаждықта боласың. Дұрысында 

үйіңде ешқашан мұқтаждық болмауы үшін, кіріс дирхем болғанда, бір хеббэге кем 

шығындану керек. Қолда барға қанағат ет, өйткені сенің несібеңе жазылған несібе қанағат, 

молшылық та, және кез-келген игілік те, түбінде өзіңе келеді 

5. Ізгілікті ел басқару өнеріне қатысты нақыл сөздері: 

Падишаның падишалығы әділдігінде, байлардың байлығы кедейлердің қадіріне жете білуде; 

 

Падишаның қуаттылығы өз жасағының көптігінде, ал байлардың қадірі жоқ-жұқанға 

қарасумен артады; 

 

... мемлекеттік құрылым мен тәртіп басқарушысыз толық емес; 

 

... әділ де шыншыл патша – мемлекет гүлденуінің кепілі; 

 

... падиша үшін ең жаман іс – халықтың әдепсіздігі; 

 

Өз уәдеңе берік бол. ... әрдайым кешірімді болуға әдеттен, ... ; 

 

Егер сен өзің қарт болсаң, онда жігіттің қартқа кеңес беруі келіспейтін жағдай, ал егер өзің 

де жас, уәзірің де жас болса, онда екі жігіттің оты бірігіп, бұл екі оттан ел өртенеді; 

 

... падишалар – шопан да, бұқара халық – қой сияқты. Егер шопан өз отарына жаны ашып, 

жыртқыштардан қорғай білмесе, онда ол тез арада жойылады; 

 

Падиша күн сияқты болуға тиісті. Күн біреуге көлеңке, біреуге нұрын шашпайды; 

 

Елде әділетсіздікке жол берме, ... Өйткені, әділдік – гүлдену, ал зұлымдық – ойран болу 

белгісі;  



188 

 

«... әділ бол және көзің мен қолыңды өзгенің қатын-баласы мен табағына салушы болма, таза 

бол, өйткені көңіл тазалығы – сенім тазалығы  

 

«... сақы, жомарт бол, қымбат қадіріңді құнсыздандырма 

 

Дүниеге келмектегі мақсат – алланың жеке-дара екендігін тану, тек Алла тағаланы ғана 

жалғыз, басқаның бәрі жұп-жұбымен егіз жаралған. ... Тән мен жан егіз, алыс пен жақын, 

жиырылу-таралу, түс-тұлға, асыл тектілік сияқтылардың бәрі жұптылықтың белгілері; 

 

Ол (Алла) ештеңені де себепсіз жаратқан жоқ, және ықпал етуші себептерді бар мен жоқ 

үшін бар мен жоқтың негізі етті. ... егер ықпал етуші себеп жойылса, тәртіп те жойылады, ал 

егер тәртіп пен мәртебе болмаса, реттілік жоқ, ал әрекетке реттілік қажет; 

 

Ар-ұятты бол, жауапқа жылдам бол, есте сақтау қабілетің мықты болсын, көп оқып, Алла 

тағалаға қызмет ету мен мінажат және ораза тұту ережелерін бұзушы болма. ..., екі жүзді 

болма. 

6. Салауатты өмір салтына қатысты нақыл сөздері:  

а) тамақ ішу тәртібі: 

базар адамдарының әдеті тамақты көбіне кешкісін ішеді, ал бұл өте зиянды әдет, ...; 

 

Есепті адамдар мен қызметкерлер күніне бір-ақ рет тамақтанады. Бұл әрине, нәпсіні тежеудің 

бірден-бір жолы, бірақ, адам бұдан әлсіреп, күшін жоғалтады; 

 

... адамдардың таңертеңгісін, оңашада жеңіл-желпі тамақтанып, содан кейін ..., өз 

шарауашылығымен айналысуына, ал түскі ас, кешкі ас ішу уақытында, ас ішу жағдайын 

жасап дұрыс тамақтана білулері керек; 

ә) моншаға бару тәртібі: 

біріншіден, моншаға қарынның тоқ кезінде барған зиян; екіншіден, моншаға күнде бару 

зиян.  У.Кайқауысша, моншаға күніге бару, біріншіден, адамның жүйкесіне көп зиян тигізсе, 

екіншіден, дене мүшелері босаңсып, беріктігін жоғалтады екен. Сондықтан, моншаға күн 

аралатып, яғни, екі күнде бір барған жөн деп ұйғарады; үшіншіден, мейлі қыс, мейлі жазда 

болсын, моншаға барғанда алдымен біраз уақыт салқын бөлмеде, содан кейін ортаңғы 

бөлмеде, осылардан кейін ғана ыстық бөлмеге барып отыруға болады дей келе, адам денесі 

осы бөлмелердің әрбірінен өзінше рахат алуы керек; 

 

Егер монша бос болса, бұл бір үлкен бақыт, өйткені данышпандар бос моншаны барлық 

бақыттан ерекше артық санаған» дегенді алға тартады; төртіншіден, моншада су немесе фук, 

яғни шербет ішуден сақтанғаның жөн дей келе: «Олардың зияны көп. Денеге сарысу 

үймелейтін шемен кеселі осындайдан пайда болады; 

 

... римдік данышпандардың әдеті: моншадан шыққанда моншаның шешінетін бөлмесінде 

аздап ұйықтап алмайынша, далаға шықпайды. 

б) ұйқы және дем алу тәртібі: 

Данышпандар ұйқыны кіші өлімге теңейді, өйткені ұйқыдағы сияқты, өлі жан да, яғни, екеуі 

де дүниеден хабарсыз болады. Бірі – жаны бар ұйқы, екіншісі – жансыз ұйқы;  

 

Көп ұйықтау – жаман әдет. Бұл тәніңді ауырлатып, табиғатыңды бұзады, ...; 

 

Адамның жүзіне лезде өзгеріс ендіретін бес нәрсе бар: бірі – күтпеген қуаныш, екіншісі – 

аяқ-асты қасірет, үшіншісі – ашу-ыза, төртіншісі – ұйқы, бесіншісі – мастық; 
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Егер адам жетпіс екі сағат, яғни, үш тәулік әдейі ұйқысыз өткізетін болса және оны күштеп 

оятар болса, онда оған тосыннан өлім қаупі төнуі мүмкін; 

 

... тәулігіне жиырма төрт сағат бар, соның үштен екі бөлігінде ояу, сергек болып, бір 

бөлігінде ұйықтағын. Сегіз сағатын алла тағалаға құлшылық етіп, үй шарауашылығымен 

айналысуың қажет. ... сегіз сағатын рухани жан азығын байытып, өзіңнің жаныңды шаттыққа 

бөлеу үшін пайдалан, ал (қалған) сегіз сағатында он алты сағат бойы қызмет еткен дене 

мүшелерің тынығу үшін дем алу керек; 

 

... күнді қолдап түнге айналдыру – ақылға тән емес. 

 

Тәрбиелік мәндегі әңгмелері 

Әңгіме. Менің естуімше, Бағдат шаһарында сол кезде Мұтаваккил (Мутаваккил – 847-861 

жылдары халифа болған Аббас әулетінің үшінші халифасы) халифа еді. Оның Фатих атты 

құлы болыпты. Ақылды және әдепті екен. Мутаваккил оны өз ұлына балап, өз балаларынан 

да жақсы көретін болған. Бір күні Фатих суда жүзуді үйретуді өтінеді. Кемешілер оны Джала 

дариясына апарып, жүзу әдісін үйретеді. Фатих жас еді, жүзуге қызығып өзіне-өзі «мен енді 

жүзуді жақсы үйрендім» дейді де, бір күні Джала дариясына кемешілерсіз жалғыз өзі барып, 

жүзбек болып суға сүңгиді. Асау өзен оны ағызып ала жөнеледі.  

Еркін жүзе алмай бір батып, бір қалқып бара жатқан Фатих дария толқынымен құрғақ 

аралға шығып қалады. Ол жерде дария суы кеулеп тастаған үңгірлер көп еді, сол үңгірдің 

бірін паналап, «жанымды өлім қаупінен құтқардым, енді құдайдың көрсеткенін көремін» деп 

жеті күн сонда отырады.  

Фатих суға кеткен күні Мутаваккилге: «Фатих суға кетті, не болғанын білмейміз» деп 

хабарлайды. Мутаваккил кемешілерді шақырып: «Кімде-кім Фатихты тірідей немесе өлігін 

әкелсе, оған мың динар беремін», - дейді және «Қашан Фатихты көргенімше тағам 

жемеймін» деп ант ішеді.  

 Бұл сөзді естіген кемешілер фатихты іздеуге кіріседі. Жеті күннен соң бір кемеші 

үңгірде отырған Фатихқа кездесіп, қуанышы қойнына сыймай: «Осында сабыр етіп отыра 

тұр, мен қайық жеткізіп, халифаның алдына алып барамын», - дейді.  

Кемеші Мутаваккил халифаның алдына келіп: «Ей, ұлы бақытты падишам, егер сенің 

алдыңа Фатихты тірі алып келсем, сүйіншіңе не бересің?» - деді. Халифа: «Бес мың динар 

беремін», - деді. Кемеші қайықпен барып, Фатихты алып келеді. Халифа уәде қылған 

динарын берді де, уәзіріне қарап: «Қазынаны көргін, қазынада қанша мал болса, тең 

жартысын ғаріп-ғасірлерге бөліп бер», - деді. 

Сонан соң халифа: «Фатих жеті күннен бері аш қой, тамақ келтіріңдер» деді. Фатих: 

«мен тоқпын» деді. «Джаланың суына тойған шығарсың» деп күлді халифа. Сонда Фатих: 

«Күн сайын себетке салынған жиырма нан су бетімен ағып өтуші еді, мен оның бір-екеуін 

алып қалып, қоректеніп отырдым» деді. «Менің тірі қалуыма сол нан себеп болды. Ол 

нандардың бетінде Мухаммад бинни Хусаин ал-Аскаф дейтін жазу бар екен» дейді. 

 Мутаваккилдің бұйрығымен Джала дариясына күн сайын нан ағызатын кім деп, қала 

тұрғындарына жар салғанды. Күндердің күнінде нан ағызатын мен едім деп, біреу өзін 

мәлімдеді. Дәлеліңді баянда, деді оған. Дәлелім – әрбір нанның бетінде «Мухаммад бинни 

Хусаин ал-Аскаф деген жазу болуға тиіс», - деді. Халифа: «Дәлелің дұрыс, ал қай кезден бері 

дарияға нан тастайтын едің», - деді. «Бір жылдан бері», - деп жауап берді ол. 

Нан ағызғандағы мақсатың не? 

Жақсылық жасап, дарияға нан таста, бір күні саған оның пайдасы тиеді деген сөзді 

естіп, суға нан ағызатын едім. Менің қолымнан басқа жақсылық келмейді, құдіретімнің 

жеткені осы болды депті. 

Халифа: «Шамаң келген жақсылықты істедің және істеген жақсылығың босқа кеткен 

жоқ, оның енді пайдасын көрерсің» деп, оған көптеген мал-мүлік берді, құрмет қылды.  
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Әңгіме. Бір күні Аплатон (грек философы Платон) бір өзі отыр еді, қала әкімдерінің бірі 

келіп, сәлем берді де, әртүрлі әңгімелерден сөз қозғады. Сөз кезегі келгенде: «Ей, хакім, 

бүгін мен бір адамға жолығып едім, ол сізді мақтап, сыртыңыздан көптеген алғысын айтты, 

мен сол кісінің мақтауын сізге жеткізуді мақұл көрдім» деді.  

Аплатон бұл жағдайды есітіп көңілсіз басын шайқап, ойға қалды. Ол адам: «Менің 

айтқан хабарыма ренжуіңіздің себебі неде?» деді. Сонда Аплатон оған қарап: «Ей, достым, 

мен сенің сөзіңе таңданған да, ренжіген де жоқпын. Бірақ үлкен қайғыда қалдым. Өйткені 

мені бір ақымақ адам мақтапты, менің ісім ақымаққа жағыпты. Шындығында, мен бір 

ақылсыздық іс істеген болармын, сондықтан да ол мені мақтаса керек. Мен ақымаққа жағып 

қалғаныма қайғырамын» депті... 

Әңгіме. Хысрау Пәруездің патшалық құрған уақытында Абузуржмеһрдің уәзір кезінде 

Румнен бір елші келеді. Иран патшалығының дәстүрі бойынша, Хысрау патша тағына 

отырып, елшіні қабылдайды да, Абузуржмеһрдің даналығын елшіге білдірмек болып: «Ей, 

уәзірім, дүниеде не нәрсе болса, сен бәрін де білесің ғой» деді. 

Падишаның мақсаты «иә, білемін» деген жауапты есту еді. Уәзірі керісінше, 

«білмеймін» деп жауап берді. Хысрау Абузуржмеһирдің жауабынан қысылып, елшінің 

алдында қатты ұялды. Хысрау қайтадан сұрақ беруге мәжбүр болып: «Дүниедегі барлық 

нәрсені кім біледі?» деді. Абузуржмеһир: «Барлық нәрсені халық біледі, халықтың білгенін 

білетін жан анадан әлі туған жоқ» деді. 

Әңгіме. Харун Рашид бір күні түс көріп, түсінде аузындағы барлық тістері түгелдей түсіп 

қалады. Ерте тұрып түс жорушыны шақырып, түсінің мазмұнын айтады. Түс жорушы: «Ей, 

әміршім, сенің ағайын-туыстарыңның бәрі өліп, сенен басқа ешім де қалмайды екен», - депті. 

Харун Рашид: «Менің бетіме баттыйтып қайғы толы қаралы сөз айтуыңа жол болсын? Егер 

менің барлық ағайын-туғаным қырылып қалса, мен қайтіп күнімді өткізбекпін?» деп, түс 

жорушының жонына жүз дүре соғуға бұйырады. Түс жорушының өзге біреуін шақыртып 

алып, көрген түсінің мазмұнын айтып, түсімді жорып бер дейді. Түс жорушы: «Ей, әміршім, 

барлық ағайын-туысқандарыңнан сенің өмір жасың ұзақ болады екен» дейді. Харун Рашид: 

«Жалпы ақылдың жолы біреу-ақ, екеуінің де жоруы бір жерден шықты. Бірақ алғашқы жору 

мен соңғы жорудың парқы аспан мен жердей» деп, Халифа кейінгі түс жорушыға жүз ділда 

беруді бұйырады.  

Әңгіме. Ануширован Әділ патшаның заманында бір әйел Абузуржмеһирдің алдына келіп, 

бір сұрау берді. Абузуржмеһир ол сұраудың жауабын білмейтіндіктен әйелге қарап: «Ей, мен 

сенің сұрағыңа жауап бере алмаймын. Өйткені мен оны білмеймін» деді. «Егер сен оны 

білмесең, қалайша падишаның нанын жеп жүрсің» деді. Абузуржмеһир: «білген сөзім үшін 

жеймін де, білмеген сөзім үшін нанын жемеймін, егер бірде-бір сөз білмесем, патша маған 

еш нәрсе де бермес еді» депті. 

Әңгіме. Есіткенім бар еді, жүз жасаған бір қария қолына асасын ұстап, садақтай иілген 

бүкіш еңсесін төмен тастап, аяңдап бара жатқанын көрген бір жігіт оны мазақтап: «Ей, 

Шайық, сіз осы иілген садақты қаншаға сатып алдыңыз, айтшы, менде сатып алайын» 

дегенде, Шайық: «Сабыр етіп көп жасасаң, бұл садақты саған тегінге береді» деп жауап 

беріпті.  

Хикая. Халифа Мухтасим бір күнәліні өз алдына шақырып, өлтірмек болады. күнәлі кісі: 

«Ей, момындардың әмірі, құдай, пайғамбардың құрметі үшін маған бір кесе су беріп, қонақ 

ет, мен өте шөлдеп тұрмын. Содан кейін қалаған үкіміңді бұйырғын», - деді. Халифа 

Мухтасим өтінішін қанағаттандырып, оған су берді. Ол кісі суды ішкеннен кейін, арабтың 

дәстүрі бойынша: «Ей, момындардың әмірі, берген бір кесе суыңызбен енді сіздің қонағыңыз 

болдым, адамгершілік, ар-ұятқа сай бұйрығыңды бер, егер қонақты өлтірудің реті болса, мені 

өлтіріңдер. Егер күнәмді кешірсең, мен сіздің алдыңызда өз күнәм үшін тәуба етемін», - деді.  

Мухтасим: «Дұрыс айтасың, қонақтың жолы ұлық, енді күнәңді кешірдім, сен де 

тәуба етіп бұдан кейін қисық жолға қадам баспағын», - деді. 

Хикая. Менің есіткенім бар еді. Бір кісі кешқұрым қараңғыда үйден шығып, моншаға 

бармақшы болады. Өз достарының біріне менімен бірге моншаға жүргін деді. Мақұл сенімен 
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бірге моншаға барайын, бірақ түспеймін, өйткені менің бір зәру жағдайым бар дейді. Ол адам 

жолдасымен монша жаққа жүреді. Екі жол түйіскен жол айрыққа жеткенде, моншаға 

баратын досына білдірмей, ол басқа жолға түседі. Жолдасы моншаға жалғыз кете береді. 

Біреу ол адамның соңынан еріп, ізімен жүреді. Ол мұны досым ғой деп ойлап, моншаға 

жеткенде қалтасындағы жүз алтынды «мен моншаға кіріп шыққанша бұл алтын сенде тұра 

тұрсын, шыққан соң берерсің» деп, қараңғыда аңдамай соңына ерген ұрыға береді. Ұры 

алтынды алып, сол жерде отырады. Ол кісі моншадан шығып, киімдерін киіп, үйіне қарай 

беттейді. Ұры соңынан шығып айғайлап: «Ей, жомарт, келіп менен алтындарыңды ал, бүгін 

мен сенің аманатыңды сақтап, өз ісімнен қалдым» деді. Ол кісі: «Сен кімсің, бұл алтын 

қандай алтын» деді. «Мен – бір ұрымын, бұл – сенің маған тапсырған алтының» деді ұры. Ол 

кісі: «Егер сен ұры болсаң, неге бұл алтынды алып кетпедің?» деді. Ұры: «Егер мың ділда 

болса да сенен ұялмай алып кете берер едім, бірақ сен бұл алтынды маған аманатқа 

қалдырдың, аманатқа қиянат жасау – жомарттыққа жатпайды» деді.  

Әңгіме. Ескендір Зұлқарнайынға: «не үшін сен дараның қызына үйленбейсің? Дәулетті де, 

сәулетті, сұлу да емес пе?» - депті. Сонда Ескендір Зұлқарнайын: «Олай ету – мен үшін ұлы 

айып іс. Біз дүние жүзіне мәлім кісі болып, дәулетті, сұлу деп, бір қатынға тәуелді болуымыз 

ер жігітке лайықты емес».  

У.Кайқауыс өмірінен. Менің он жасымда Манзар Сахиб дейтін бір ұстазым атқа міну 

өнерін жақсы білетін. Райхан дейтін ұстазым ат үстінде найзаласу, бұғалық тастау, доп ойнау 

сияқты өнерлерді жақсы білетін. Осы екі ұстазымнан көптеген ат үстінде жаттығу, әскери 

өнерлерін үйрендім. Мен бұл өнерлерді жақсылап үйренген соң, Манзар хаиб, Райхан хадим 

мені атамның алдына алып барды. «Ей, әмір, егер мейірімді болсаңыз, ертең далаға шығып, 

перзентіңіз әмірзаданың үйренген өнерін көрсеңіз», - деді. Әмір «жарайды, келістік, көрсек 

көрейік», - деді. Мен екінші күні барлық білген өнер-ілімімді атама көрсеттім. Атам оларға 

алғысын айтып, жақсы сыйлар берді. Соңынан атам оларға «перзентім үйреткен істеріңіздің 

бәрін жақсы біліпті, өнерлеріңіздің жақсысын үйретіпсіздер және бір қажет өнер қалыпты», - 

деді. «Ол қандай өнер еді?» - деп сұрады.  

Атам: «Бұл үйреткен өнерлеріңізді қажет кезінде басқа кісі атқарса да болады, бірақ 

керек уақытында ұлымның өзі ғана орындап, басқалар атқара алмайтын өнерді үйрете 

алмапсыздар», - деді. «Ол қайсы өнер?» деп сұрады олар. Әмір: «Суда жүзу өнері, оны басқа 

адам ұлым үшін атқара алмайды», - деді. Содан кейін әмір екі кемешіні Абескүннен 

шақырып алып, мені соларға тапсырды. Мен қаласам да, қаламасам да үйренуге мәжбүр 

болдым. Және жақсы үйрендім де. Бір күні бірнеше кісілермен кемеге отырып, Джала 

дариясынан өтетін болдық. 

Тағира дейтін жерде сарқырама қауіпті иірім бар еді. Шебер кемешілер сол жерден 

көп еңбектеніп өтетін. Біз кемемен сол жерге жеттік, кемеші онша шебер емес екен, кемені 

қалай етіп жүздіруді білмеді. Нәтижеде жиырма жеті кісі бірден суға қарық болдық. 

Солардың ішінен мен және мен аттас Кайқауыс дейтін құлым судан жүзіп шықтық. Осы 

оқиғадан соң шын ықыласыммен атама шектен тыс алғысымды айтып, мүсәпірлерге қайыр-

садақамды бердім. Атамның басынан да осындай оқиға өткен екен, сондықтан маған жүзу 

өнерін үйретіпті. Демек, әртүрлі өнер мен ілімді перзентіңе үйретсең, аталық парызын өтеп, 

оған мейір, шапағат жасап, дүниедегі түрлі пәлекеттерден құтылуға себепкер боласың. Адам 

өз басына қандай іс түсетінін білмейді... қиыншылық жағдайда үйренген ілімің мен өнерің 

күніңе жарайды.  

Әңгіме. Гиштасаб (еж. Иранның аты аңызға айналған падишасы, «Шахнамадағы» 

кейіпкер) өз мал-мүлік салтанатынан айрылады. Оның қиссасы өте ұзақ. Ол мал-мүлік 

салтанатынан жұрдай болған соң, Русь қаласынан Кустанта (Константинополь) қаласына 

барады. Жанында бір теңгесі де жоқ еді, адамдардан бір теңге сұрап та алмады. Алайда жас 

кезінде бір теміршінің баласын көрген еді. Ол бала теміршілік өнерін үйреніп, атасымен 

пышақ және қылыш соғатын. Әр күні олардың алдына барып, осы өнерді үйренген еді. 

Гиштасабтың талқысына қарай осы өнер есіне түсті. Кенеттен бір темірші ұстаның дүкеніне 

кездесіп, «мен бұл өнерді білетін едім» деді. Олар жәрдемші етіп алды. Осылай бөтен өлкеде 
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өмір сүре берді. Өнері болғандықтан өз Отанына қайтып оралғанша ешкімге тәуелді 

болмады. Оның қиссасы осылай жұртқа жайылады. Ол өз еліне қайтып келеді. Мемлекет 

басына отырған соң: жоғары дәрежелі ақ сүйектер өз перзентіне өнер кәсіп үйретуден 

ұялмасын, уақыты келгенде, мал, құрал-сайман, басқа да жиған-тергенің пайда бермейді. Ал 

өнер, кісп үйренсе, күндердің күнінде пайдаланып, қажетіңе жарайды деп бұйырады. Содан 

кейін Ажам (иран елін осылай деп атаған) әмірзадалары арасында өнерсіз кісі қалмады және 

өнерге мұқтаж болмаса да, өнер, кәсіп үйренуді әдетке айналдырды. Демек, перзентіңе нені 

үйретсең, үйреткеніңнің пайдасы өзіңе де тиеді. 

Әңгіме. Муавияның (661-680 жылдары үстемдік құрған, арабтағы үмиялықтардың 

бірінші халифасы) заманында бір топ адамдар күнәлі болып, өлім жазасына бұйырылады. 

Бұйрық Муавияның көз алдында орындалып, күнәлілерді өлтіруге кіріседі. Күнәлілерден 

бірнешеуі өлгеннен соң, кезегімен келесі біреуін әкелгенде ол адам: «Ей, әмір, біз өз 

күнәмізді білеміз. Әрі қандай жазаға да лайықтымыз. Алайда құдай үшін менен екі ауыз сөз 

тыңдап, соның жауабын беріңіз», - деді. Муавия «айта ғой» депті. Сонда ол «жер бетіндегі ең 

бір жібектей биязы мәйін, адамгершілігі шексіз мол жоғары дәрежелі жан екеніңіз жұртқа 

белгілі. Егер біз осы күнәні рахымсыз зұлым падишаның алдында істесек, ол бізге қандай 

шара қолданар еді», - депті. Муавия «мен сіздерге не істесем, ол падиша да соны істер еді», - 

депті. «Сонда сіздің жібектей биязы мәйін мінезді, шексіз мол адамгершілігіңіз бен 

мейірімділігіңізден әрі жоғарғы дәрежелілігіңізден бізге келетін қаншалықты пайда болмақ, 

егер сіз адамгершілігі жоқ рахымсыз зұлым падишаның ісін істесеңіз», - дейді. 

Муавия: «Егер осы сөзді алдыңғы өлген кісі айтқанда айыптылардың бәрі өлімнен 

құтылар еді, енді аман қалғандардың күнәсін кешірдім», - депті.   

Әңгіме. Есіткенім бар еді. Бір адамның қойы шектен тыс көп еді. Оның қиянат 

жасамайтын, ар-намысы күшті шопаны бар екен. Ол әрдайым қойларды сауып, сүтін қой 

иесіне алып келетін еді. Бір күні қой иесі сүтке жарты кесе су қосып, шопанға осыны сатып 

келгін деп тапсырады. Шопан оған қарап: «Ей, қожа, мұсылмандарға қиянат жасама, өзіңе 

зияны болады», - деді. Ол адам шопанның кеңесін тыңдамай, өз пайдасын ойлап, сүтіне су 

қосып сата берді. Бір күні шопан қойларды сайлау жерге иірді де, өзі төбенің басында 

қисайып жатып ұйықтап қалды. Кенеттен қатты жаңбыр жауып, лезде сел қаптап, қойларды 

ағызып кетіп бар қойынан айрылды. Екінші күні шопан қалаға келді. Қой иесі: «бүгін неге 

сүт алып келмедің», - деді. Шопан: «Ей, қожа, мен саған сүтке су қоспа деген едім, менің 

сөзімді тыңдамадың. Өткен күні сүтке қосқан суларыңның бәрі жиылып сел болып келді де, 

қойларды ағызып кетті.», - деп жауап берді.    

Әңгіме. Әмір Фазлун Билсуварұлы Хаманның (Азербайжан билеушілерінің бірі) 

Ганжада падишалық құрған заманында Дайлимий халқының ұлықтарының бірі оның 

кеңесшісі екен. Бұл кеңесші әрдайым патшаға жамандық жасауды үйретеді екен. Егер 

мемлекет қызметкерлерінің бірі күнәлі болса, оны байлап зынданға салдыратын. Падишаға 

«азат жүрген адамға азар берме, азар беретін болсаң, ол адамды өлтіргін» дейді екен. Міне, 

сол дайлимийліктің кеңесімен көптеген адам падишаның қолынан қаза табады. Кенеттен 

дайлимийлік кеңесші бір адамға күнәлі іс істейді. Падишаның жарлығымен ол ұсталып, 

зынданға салынды. Дайлимийлік кеңесші падишаның алдына бір адам жіберіп «мен мың 

тіллә беремін, падиша өлтірмесін» депті.  

Падиша «мен сенің өзіңнен үйренген едім, сен өзің азат адамға азар берме, азар беретін 

болсаң да адамды өлтіргін» дейтін едің депті. Дайлимийлік жамандық үйрету нәтижесінде 

өзі де өлім құрығына ілініпті. 

Әңгіме. Есіткенім бар еді, уәзір Исмайл сенбі күні мәжілісханаға хатшылардың басын 

қосып, оларға қарап: «Әрбір сенбі күні өзімнің жазған хаттарымның кемшілігін аңлаймын, 

оның негізгі себебі мен әр жұма күні мәжілісханаға келмеймін. Және жазбаймын да. Бір күн 

хат жазбауым менің келесі күнгі хат жазуыма кері әсерін тигізіп, жазған хатымнан 

жіберілген кемшілікті байқаймын» депті.   

Әңгіме. Бір күні Сұлтан Тұрғыл Хорасан жақсыларынан бір адамды уәзір сайламақшы 

болады. ол адамның сақалы қалың және ерекше, белінен төмен түсетін ұзын еді. Оны 
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шақырып әкеліп Сұлтанның ұсынысын хабарлады. «біз сені өзімізге уәзір етіп 

дайындамақпыз, уәзірлікке сенен қолайлы адамды таппадық» депті. Ол: «Сұлтанға айтыңдар, 

уәзірлікке түрлі өнерден хабары бар, саясат, заң қағидаларын білетін адам болу керек. Менің 

сақалымнан басқа ешқандай өнерім де, қадір-қабілетім де жоқ. Падиша менің сақалыма 

алданбасын, ол қызметті басқа бір адамға тапсырсын» депті.  

Әңгіме. Есіткен жайым бар еді. Рүмдік Искандар өз жауларына қарсы ұрысу үшін 

соғысқа дайындалады. Оған жанындағылар: «Ей, падиша, жауларға аңсыз кезде, кешке 

жақын тұтқиылдан шабуыл жасайық» деді. Искандар: «Ұрлықпен жеңіске жету маған ұят іс» 

деді.  

Әңгіме. Бір күні кухистандағы бір үйде жансыз барлаушылар жиналып отыр екен. Бір 

адам есіктен кіріп сәлем беріп: «Мен – Мерв жансыз барлаушыларының елшісімін. Олар 

сіздерге сәлемдеме жолдап: «біздер бір мәселені сұраймыз, егер соған жауап берсеңдер, 

сендердің мықтылықтарыңа риза боламыз. Егер дұрыс жауап бере алмасаңдар, сіздер біздің 

мықтылығымызға риза болыңдар» депті. Олар елшіге: «Мәселеңді сұрай бер» депті. Сонда 

елші: «Жомарттық деген не, жомарт пен жомарт еместердің арасында қандай айырмашылық 

бар? Бір жансыз жолдың бойында отырса және бір адам оның алдынан өтсе, біраз уақыттан 

соң оның ізінен өлтіру үшін қылышын жалаңаштап қуып келе жатқан адам жол 

бойындағыдан «пәлен адам өтті ме? Деп сұраса, өткен жоқ десе, - өтірікші, өтті десе 

жағымпаз шағымшылық істегені болады. Оның қандай жауап беруі керек? Бұл екі жауап та 

жомарттыққа тән жауап болмайды ғой» депті.  

Кухистанның жансыздары бұл мәселені есіткен соң таңданып, бір-біріне қарап ақылы 

дал болады. отырған топтың арасында Афзал Хамаданий деген бір кісі бар еді. Ол: 

«Жомарттықтың шарты – айтқан сөзінің ақиқаттығын дәлелдеуде. Жомарт пен жомарт 

еместің айырмасы – сабыр ете білуде. Жол бойында отырған жансыз бір қадам ілгері не 

болмаса кейін жылжып отырып, мен осы отырған жерімнен бір адамның өткенін көрген 

жоқпын деп, - жауап берсе, жомарттарға ылайықты жауап бергені болады» депті. 

 

У.Кайқауыс: «Аристотель данышпаннан «Ақылдың күші неде?»-деп сұрағанда, «Адамның 

күші – тамақтануда, ақылдың күші – хикмет, фәлсафада»-деп жауап беріпті».  

 

У.Кайқауыс Сократ хакимнен: «Өнерден жақсы нәрсе, білімнен үлкен, ұяттан сұлу нәрсе, 

қызғаншақтықтан асқан дұшпан жоқ». 

 

У.Кайқауыс Ескендір Зұлхарнайыннан: «Барлық достарымнан пайда көрем, дұшпандарымды 

одан да көбірек пайдаланамын, өйткені жаман істерімді достарым жасырады, 

жақсылығымды асырады. Дұшпандарым дұшпан болғандықтан, айып істерімді жасырмай 

айтады, ал мен болсам, ол кемшілігімді тез жою үшін әрекет жасаймын». 
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