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Мақала жоғары сынып оқушыларының өмір сүру салтын қалыптастырудағы педагог
оқытушылардың педагогикалық –ұйымдастырушылық мәселелеріне арналған.Сонымен қатар
психология және педагогикадан материалдар сарапталады.Музыка мұғалімдеріне жоғары
шығармашылық белестерге жету мақсатында жаңа инновациялық зерттеу әдістерін қолдану
жолдары ұсынылады. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты тәрбие жұмыстарына
іс шаралар тізбегі беріледі.
Түйін сөздер: мәдениетаралық әрекет, іс–шаралар, мақсат қою, оқу үлгерімі,
толеранттылық, комуникабельділік.
Президенттің Қазақстан халқына Жолдауында қоғамның сапалы ҽрі бҽсекеге қабілетті мҥшесін
тҽрбиелеу міндеті қойылды. Сондықтан жастарды оқыту мен тҽрбиелеу жҥйесін, мамандарды
дайындау жҽне тҧлғалардың қажеттіліктерін қанағаттандыруды тҥбегейлі ҿзгерту қажеттілігі
туындап отыр [1]. Мҧнда мҽдениетаралық жҽне ҧлтаралық ҿзара ҽрекетті кеңейту басымдылық
танытып отыр. Ҽлемдік қауымдастықтағы ынтымақтастық барысында осыған байланысты
адамдардың коммуникабелділігі жҽне толеранттылығы жоғары маңызға иеленіп отыр. Сондықтан да
қажеттіліктерін қанағаттандыруды жағдайында жҥзеге асатын оқушы ынтымақтастығына деген жаңа
ҿмірлік қажеттіліктер мен қабілеттердің қалыптасуы ҥшін педагог-мҧғалімге жауапкершілік
жҥктеледі. Демек ХХІ ғасыр мектебінің тҥлегі экономика, ғылым, мҽдениет салаларындағы ҥлкен
ҿзгерістерге дайын болуы қажет. Дҽл осындай еркін қоғамда ҿмір сҥру ҥшін оқушылар мҧғаліммен
ынтымақтаса отырып, конструктивті ҽрекеттрге ашық болулары тиіс. Педагог-мҧғалім тҥлектерге
ҿзінің тҧлғалық коммуникативтілік мҽнін аша отырып, айналасындағылармен қарым-қатынасында
басқа адамдардың жақсы қасиеттерін жетістікпен ашуға ҥйретуі тиіс. Мектептегі қазіргі жоғарғы
сынып оқушысының беделі бірмҽнді емес. Бір жағынан, ҥлкеннің дҽрежесі жасҿспірімге қосымша
жауапкершілік жҥктейді, оның алдына кҥрделі міндеттер қойылып, одан сҧраныс кҿбірек болады. Бір
шетінен, ҿз қҧқығы бойынша оар толығымен мҧғалімге жҽне мектеп ҽкімшілігіне тҽуелді болады [2].
Олай болса, жоғары сынып оқушысының мектепке деген қарым-қатынасының ішкі ҧстанымы оның
мекемеге деген, оқу жҽне білім алу ҥдерісіне деген қарым-қатынасынан, мҧғалімге жҽне
сыныптастарына деген қатынасынан қалыптасады. Жасҿспірім сынып оқушысы жҽне бҧл нҽрселерді
тҥсінбейді, олар тек мектепті не «жақсы кҿреді», немесе «жек кҿреді». Ол – жоғары сынып
оқушысының жетекші ҽрекеті болып табылады. Демек, оқудың мотивтері жас келген сайын ҿзгереді.
Оқу, білім алу алдымен келешек ҽрекетке деген дайындық қҧралы. Осыған байланысты
жасҿспірімдік кезеңдегі оқушының педагог-мҧғаліммен қарым-қатынасы неғҧрлым кҥрделі жҽне
жіктемелі болады. «Идеалды мҧғалім» бейнесінде – ҽрдайым тҥсінуге даяр, жауабы эмоционалды,
сезімталдыққа қасиеті бар, яғни олар мҧғалімнің бойынан оның жеке адамгершілік қасиеттерін, яғни
ең алдымен ҥлкен досын кҿргісі келеді. Екінші орында педагог-мҧғалімнің кҽсіптік қҧзіреттілігі,
білім деңгейі мен оқыту сапасы, ҥшінші орында – билікті адал игеру қабілеті болып табылады. Егер
мҧғалім оқушылармен эмоционалдық жақындықта болмаса да ҿз пҽнін ҿте жақсы меңгере оқытатын
болса онда сыйластыққа ие болып табылады. Сонымен бірге, жоғары сынып оқушысы педагогмҧғалімнің бойынан нағыз дос бейнесін кҿргісі келеді, мҧндай достыққа оның талаптары ҿте жоғары
болып келеді. Педагог-мҧғалім тек оқу-тҽрбие беру ҥдерісін қҧрал ететін қарапайым психологиялық
климатты кҿргісі келеді, ал оқушы эмоционалдық жылулықты қалайды.
Педагог-мҧғалім оқушының оқу ҥлгеріміне кҿңіл бҿліп, бағаның артындағы жеке даралығын
кҿрмейді. Оның тҥсінігіндегі идеалды оқушы «ҽрқашан мҧғаліммен ынтымақтастықта болады, білім
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алуға тырысады, сабақтағы тҽртіпті бҧзбайды». Барлық қатынастағы идеалды оқушы бейнесі қарамақарсы басқа бейне бар: жалқау, енжар, тілазар, мектепке жҽне мҧғалімге жау боп қарайтын оқушы.
Мҧндай қарама-қайшылықтар педагог-мҧғалімнің кҿңілінен шықпайды. Егер «идеалды» оқушы
педагог-мҧғалімнің орнын басатын, оның жҧмысына жағымды болатын, сҽйкестікте болып жатса
оның Мен-тҧжырымдамасына оңтайлы ҽсер етіп, онда «жаман» оқушы теріс эмоция негізі болып
табылады. Сол себептермен мҧғалімдер мҧндай оқушыларды немқҧрай, ызалы, бейімделмеген, тіпті
олардың бойынан қҧқықбҧзушы бейнесін кҿреді. «Мҧндай кері байланыс ҿзі тҥзілетін ҽулиелілікті
сирек тудырмайды» [3]. Бҧл біржақты кҿзқарас тек оқушылардың бір-бірінен айыратын жеке
ерекшеліктерін ескеру емес. Бҧл бҽрінде болатын оқушыға тҧлға ретінде қарау деген,
жауапкершілікті, іс-ҽрекеттің саналы субъектісі ретіндегі қатынасының бірізділігі. К.Д.Ушинскийдің
сҿзімен «балаңдықты жалындататын отта адам мінезі ҧшталады. Сол ҥшін бҧл отты ҿшіруге, одан
қорқуға, қоғамға зиян нҽрсе ретінде қарауға, оның еркін жануына қарап, оны ҧялтуға болмайды, тек
балаңдықтың жанына қҧйылып жатқан жақсы сапалы материалды қорғау қажет» [4]. Сол себептен
оқушының жеке мінезін білу негізінде жҥзеге асырылатын тҽрбиедегі жеке дара тіл табу
қажеттілігінің маңызын атап ҿту қажет.
Жеке дара тіл табу ҽрекеті педагогтың нақтылығы мен тактісін болжайды, ҿз ҽрекетінің
психологиялық салдарын алдын ала кҿре білу қабілеттілігін кҿздейді. Оқушының ерекшеліктері мен
оның дҽл қазіргі тҧрған жағдайына сҽйкес болатын тҽрбие іс-шараларының жҥзеге асырылуы мен
таңдауды талап етеді. Бір оқушыға тҽрбиелеушінің сҽтті қолданған қызықтыра-ынталандыру шарасы
тиімді нҽтиже бермеуі немесе қанағаттандырарлықсыз нҽтиже беруі мҥмкін. Мысалы, оқушыларға
ынталандыру тҥрліше ҽсер етуі мҥмкін. Бір оқушыны оның ҿз кҥшіне сенімін кҿтермелеу ҥшін
мақтап қоюға болады, сыныптастарымен қатынас барысында оның ҿзімшілдігін кҿтермеу ҥшін
қолдануға болмайды. Оқушыларға да талаптарды тҥрліше қою керек. Негізінен ҽлдебір қалыптасқан
мінез жеке жағдайларды ескеру қажет. Демек, педагогтың табандылыққа деген қатынасы оның туу
себебіне байланысты тҥрліше болуы тиіс. Олай болса баланың бойында бар қҧнды қасиеттерін
дамыта отырып, соған тҽртібін, оның ҽрекетін бағыттай отырып, оңтайлы қадамдарға ынталандыру
арқылы педагог мінездің теріс сипаттарын жеңуге қол жеткізе алады. Олай болса жасҿспірімдік жас –
«ҿмірге дайындық» фазасы емес, тек ҿте маңызды, ҿмірлік жолдың ҿзінше абсолютті қҧндылыққа ие
сатысы. Жасҿспірімдік жылдар шығармашыл ҽрі бақытты болуы, немесе ҧсақ шиеленістерге толы,
зеріктіретін ҽрі қызықсыз естеліктер қалдыруы мектептегі кҥйге, оның мҧғалімдермен жеке қарымқатынасына байланысты.
Жасҿспірімдік тҧлға - ҽрқашан да қарама-қайшылықты жҽне ҿзгермелі. Мҧғалімдердің кең
таралған жҽне типтік қателігі - оқу ҥлгерімі, ішкі тҽртіптілік сияқты ресми, ішкі орталандырылған
кҿрсеткіштер арқылы бағалауы жҽне оқушылардың туа біткен қасиеттеріне терең ҥңілмеу
қабілетсіздігінде.
Мысалы: Т.Н.Мальковская бір сыныптың «ҥшпен оқитын» мҧғалімдер
қанағаттанарлық деп санайтын балаларының ҿмір стилі мен қызығушылықтарын зерттеуде, ҧлдар
мен қыздардың бҽрі ҿте жарқын, ҽрбірінің мектептің бағдарламасына сыймайтын жҽне сыныпта
кҿрініс таппайтын ҿзінше ерекше қызығушылықтары мен ҽуесқойлықтарының шеңбері бар екені
анықталды. Оқушының бойынан ҽлдебір қҧнды жҽне қызықты ешнҽрсе кҿрмей жатып мҧғалім оны
тҽрбиелей алмайды. Алайда жоғары сыныптағы мҧғалім мен оқушылардың қарым-қатынасы ҿзара
тҥсінушілік жҽне бір-біріне деген сыйластық негізінде қҧрылуы мҥмкін, ҿзара қатынастың бҧрынғы
тҥрлері тек қатынас орнатуы ҥшін мҧғалімнен жатсыну мен негативизмнің тууына себеп болады.
Олай болғанда жоғары сынып мҧғалімдері жҧмыс ыңғайының біртекті еместігімен, ой еңбегінің
жоспарлығы мен интенсивтілігі, міндеттілік пен орындаушылығымен ерекшеленеді. Сонымен
психологиялық - педагогикалық зерттеулерге жасаған талдау жҽне жоғары педагогикалық оқу
орындарында музыка мҧғалімін оқыту процесінің дҽстҥрлі бағдарлылығы білім алушылардың
шығармашылығының ҿздігімен дербес дамымағандығын, кҽсіби - шығармашылық белсенділікті
қалыптастыруға мотивациялық даярлығының тҿмендігін, студенттердің шығармашылық ҽлеуетінің
жеткілікті жҥзеге асырылмайтынын кҿрсетеді.
Демек, бҥгінгі жоғары педагогикалық оқу орындарында болашақ музыка мҧғалімінің кҽсіби шығармашылық белсенділігін ҧлттық хор репертуарын оқу ҥдерісінде игеру жолдары арқылы
қалыптастыру қажеттігі мен аталған қасиеттердің мақсатты бағыттылықта зерттелмеуі арасында;
болашақ мҧғалімге меңгертілетін арнайы пҽндердің шығармашылық ҽлеуетінің маңыздылығы
мен олардың оқу процесінде жеткіліксіз жҥзеге асырылуы арасында;
160

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы № 1 (73), 2018

болашақ музыка мҧғалімінің кҽсіби - шығармашылық белсенділігін арнайы пҽндерді меңгерту
барысында қалыптастыру қажеттігі мен оған практика жҥзінде аса назар аударылмайтыны арасында
қарама -қайшылық анық байқалады.
Қазіргі таңда отандық білім беру саласында болып жатқан тҥбегейлі қайта қҧрылулар, оның
ҽлемдік білім беру кеңістігіне енуі кҿптеген тың педагогикалық мҽселелердің шешілуін талап етуде.
Мҽселен, тҧлға шығармашылығының жҥзеге асырылуының ҿзекті мҽселелері жҽне оның музыка
мҧғалімінің кҽсіби - шығармашылық белсенділігін ҧлттық хор репертуарын оқу ҥдерісінде игеру
жолдары арқылы қалыптастыру мен дамыту, аталып отырған талаптар зерттеу жҧмыстарының
бағытын белгіледі. Бҥгінгі педагогика ғылымында шығармашылық мазмҧны, мҽні, қҧрылымы туралы
нақты тҥсініктер қалыптасқан: шығармашылық тҧлғаның қоршаған ҽлеммен ҿзара ҽрекеттесу
ҽдістері, ҿзін-ҿзі дамыту, ҿзгерту ҽлеуметтік іс-ҽрекеті, рухани жҽне материалды қҧндылық-тарды
жасау, рухани жҽне материалдық қҧндылықтарды игеру сияқты, жоғары психикалық жҽне
психофизикалық қҧбылыстардың тҧтас кешенін қҧрайды.
Қазіргі педагогикада мҧғалім шығармашылыды белсенділігі тҧлға дамуы мен ҿзін-ҿзі дамытуы
қажеттіліктерінің белгілі бір деңгейі, білім беру жҽне ғылымда болып жатқан инновацияларға сай
тҧлғалық-бағдарлық білім берудегі субъекттің саналы іс-ҽрекеті белгісі ретінде қарастырылуда
«Шығармашылық» ҧғымының мҽні философиялық жҽне психологиялық – педагогикалық
ҽдебиеттерде екі кҿзқараста қарастырылады: шығармашылық - материя атрибуты ретінде жҽне
шығармашылық – іс -ҽрекеттің жоғары формасы ретінде.
Психология мен педагогикада шығармашылық, іс - ҽрекеттік кҿзқарас аясында кҿптеген
жағдайда себеп-салдар логикасында іс - ҽрекет процесі ретінде, ҽрекеттің амал - тҽсілі, ҽрекеттің
ҿнімі мен нҽтижесі ретінде сарапталады [5].
Кҿрнекті психолог Л.С.Выготский шығармашылықты «қоршаған ортаның шығармашылық
ҽрекетпен жасаған қайсыбір заты болсын, адамның ойымен, сезімімен қҧрылған нҽрсе болсын,
ҽйтеуір бір жаңа нҽрсені жасайтын іс - ҽрекет ретінде қарастырады». С.Л. Рубинштейн болса,
шығармашылықты адамның тарихи даму барысындағы ғылым мен ҿнерде жаңа бір ерекше нҽрсені
жасайтын ҽрекеті ретінде анықтайды. О.К.Тихомиров шығармашылық ҽрекетінде мақсатты болжамға
аса мҽн береді. Я.А.Пономарѐвтың пікірінше шығармашылық деген дамыту, жаңа қҧрылымның, жаңа
іс - ҽрекет тҽсілдерінің пайда болуы.
Егер, болашақ музыка мҧғалімінің кҽсіби - шығармашылық белсенділігін ҧлттық хор
репертуарын оқу ҥдерісінде игеру жолдары арқылы қалыптастыру музыка - педагогикалық
факультетінің білім беру процесінің маңызды бағытының бірі болса, болашақ музыка мҧғалімінің
кҽсіби - шығармашылық белсенділігін қалыптастыру моделі жасалып, практикада педагогикалық
шарттар арқылы тиімді жҥзеге асырылса;
кҽсіби - шығармашылық белсенділіктің дамуына, соның ішінде музыкалық шығармаларды
кҿркемдеп жасауға бағытталған ҽдістеме қолданылса, онда бҧл болашақ музыка мҧғалімдерінің
кҽсіби іс - ҽрекетке шығармашылық белсенділігін арттырады, демек, шығармашылық ойлау қабілеті
жетілген, кҽсіби тапсырмаларды ҿздігімен дербес шеше алатын тҧлғаның қалыптасуын
қамтамасыздандырады.
Қазіргі кҥнгі мектеп сабақтарының жаңа формалары, тҥрлері оқушылардан ғана емес, ең
алдымен мҧғалімдерден кҥш жігер жҧмсап, психологиялық жағынан қайта бейімделуді, яғни
шығармашылықты, ізденуді, зерттеуді талап етуде, - дейді С.Б.Бабаев [8]. Олай болса, мектеп сабағы
бҧл мҧғалім мен оқушының нақты, ақиқатты, мазмҧнды жҽне мҽнді, бірлескен белсенді жҧмыс
нҽтижесі, білімін толықтыруға қҧштарлық жҽне тағы басқа. Оқушы белсенділігі екі аспектте кҿрініс
табады. Оқу жағдайындағы белсенділік жҽне тҧлға сапа-қасиеті ретінде, біріншісі екіншінің
қалыптасуына ҽсер етеді [4]. Белсенділік іс-ҽрекет тҥрінде жҥзеге асып, практика арқасында тҧрақты
мінез-қҧлық ретінде қалыптасады. Осылайша оқушы белсенділігі – оқушының оқу іс-ҽрекетіне деген
қатынасы, шектеулі уақыт аралығында қойылған мақсатқа жету ынтасын сипаттайды, - дейді
В.И.Орлов [6]. Осылайша қажеттілік мотивациясының қҧрылымы кҥрделеніп, оқушының ҿз бетінше
саналы ҽрекеттену деңгейі жоғарлайды. Л.И.Божовичтың пікірінше «болашақ маманның жоғары оқу
орнында табысты оқуы мен білімге деген ой-пікірі тікелей туындайды. Ал олар К.К.Платоновтың
білімі, дағдырлар мен ептілік студент белсенділігіне ҽсер етеді [7].
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Білім, ептілік, қабілет пен ынтаны дамытатын тҧлға белсенділігі шығармашылық бастамасы, ол
деген идеалды емес шынайы тҥрде шындықты ҿзгертіп тҥрлендіру іс-ҽрекеті. Сол себепті
«белсенділік» білім беру мақсатын жҥзеге асыру шарты мен қҧралы деп қабылдауымызға болады.
Музыка мҧғалімінің кҽсіби шығармашылық ептілігі тек оған қажетті теориялық білімінің
мазмҧнымен, жҥйесімен ғана шектелмей қалуы тиіс оқу-тҽрбие қызметін атқаруға қажетті білікті де
меңгеруі қажет, яғни оқытатын пҽніне қарай (музыка) оның ерекшеліктеріне қарай біліктілікті де
меңгеруі тиіс. Ең бастысы болашақ педагог-музыкант музыканы оқытуда ҿзіндік ерекшелігі бар
эмоционалды танымды ҽрекет–музыканы қабылдау іс-ҽрекетін ҧйымдас-тыру мен осы танымды
дамыту ҽдістемесін білуі қажет. Болашақ педагог-музыкант кҽсіби іс-ҽрекетінің маңызды тҥрлерінің
бірі – музыканы оқытудың теориялық негіздерін біліп, оны мектеп музыка сабағы тақырыптарын
оқытқанда, оларға музыканы таңдату, музыка туралы ҽңгіме айтуда, орындап беруде қолдана білу
қажет, ал ол ҥшін оның ҽдістемелік даярлығы болуы қажет, - деген ойда Т.Ш.Ахметова [2]. Солай
болғандықтан жоғары оқу орны студентін оқыту мен тҽрбиелеудегі басты міндет ҿзбетінше
шығармашыл ҽрекеттенетін белсенді тҧлға қалыптастыру студенттерді кҽсіби практикалық ісҽрекетке даярлауда негізгі нысан олардың шығармашылық ҽлеуетін дамыту барысы болуы тиіс, ал
оның шешімі тҧтастықтағы кҽсіби дайындық ҥдерусі: оқыту мазмҧны, кҽсіби білімдер жҥйесі, оны
меңгеру ҽдістемесі, ҿзбетінше ҽлемдік мҽдени қҧндылық-тарда баға беру ептілігі. Осылайша,
музыкалық мҽдениетті меңгеру кҽсіби - шығармашылық белсенділігін ҧлттық хор репертуарын оқу
ҥдерісінде игеру жолдары арқылы кҽсіби бағыттылықтың белсенділігін арттырады.
Жоғарыда айтылған ғалымдардың ой тҥйіні педагог-музыкант шығарма-шылық іс-ҽрекетін
дамыту, оның педагог-музыкант шығармашыл тҧлғаны дамытуға бағыттау, нақтысы, жасампаздық ісҽрекетке даярлау маңызын айқындайды. Ал ол ҥшін психикалық, психофизиологиялық қасиеттерді,
яғни сезімталдықты, эмоцияларды музыка арқылы ҿзін таныту ниетін жҽне т.б. музыка ҿнерін тануға
кҿмектесу қажет.
Мҧғалім мен оқушы – мектептегі екі негізгі тҧлғалар. Тҧлғалардың ҿзарақатынасы бҥкіл оқутҽрбиелік ҥдеріске оларға тікелей ҽсер ететін сабақта жҽне сабақтан тыс тікелей жҽне шешуші
жетістігін анықтайды. Мектептегі ҿзара терең тҥсіністік, мейрімділік, сыйлау, ынтымақтастық
атмосферасының қҧрылуы кездейсоқ емес. Қазіргі кезде жасалып жатқан реформалар, қоғамның
экономикалық – ҽлеуметтік, саяси бағыттағы ҿрлеулер шығармашыл тҧлғаның мҽртебесін кҿтеріп,
мерейін ҥстеметуде. Білім саласына жҥктеліп отырған міндеттерді, барлық реформаларды жҥзеге
асыратын тҧлғалар – жаңа формация мҧғалімі болып табылады жҽне рухани адамгершілігі мол,
азаматтық белсенді, рефлексияға қабілетті, шығармашыл, ақпаратты – коммуникативтік, ҽлеуметтік –
тҧлғалық қҧзырлы, ҽдіснамалық, зерттеушілік, ҽдістемелік деңгейінің жоғарылығымен сипатталады
[3;80]. Демек, мҧғалімнің жоғары сынып оқушысына, оның педагогикалық қызметіне ҽсері
мҧғалімнің беделіне байланысты десек ал педагог-мҧғалім-тҽрбиелеуші сынып оқушыларының не
нҽрсеге қызығатынын, қалай ҿмір сҥретінін білуі керек. Осының бҽріне кҿп уақыт қажет емес, бҧл
ҥшін тек балаларға жҽне олардың ҿміріне кҿңіл бҿлу керек.
Баланың ҿмірінде оның кеңесті, кҿмекті қажет ететін, қалай істеу керек екенін білмейтін
кездері болатын кҿптеген жағдайлары болады. Егер ол педагог-мҧғалімге кеңес беруін сҧрап жҥгінсе,
оның оған сенгенінің белгісі, яғни мҧғалім ол ҥшін беделді болып табылады. Бала қорғауды сезінетін
болады, бірақ ол педагог-мҧғалім одан ҽлденені талап ететінін, жауапкершілікті оның бойынан
алмайтынын тҥсінеді. Беделді педагог-мҧғалім ҥшін міндетті талап – моралдық тазалық. Ал педагогмҧғалім мен оқушының ҿнегелік қатынастары араласудың барлық жағын береді. Кез-келген жақсы
немесе жаман ҽрекет ҿнегелік аспектіге ие. Егер оқушылар сабақта жақсы жҧмыс істеп отырып,
ҥзіліске қоңырауды естімесе, қарсылық білдірместен оның барлық тапсырмасын орындаса педагогмҧғалімнің беделі жоғары болады. Осындай себептермен ҽр мамандық иесінен белгілі бір сапаны
талап етеді десек қателеспейміз. Оқушыларына деген сенімділік жҽне сыйласымдылық – мҧғалім
беделінің тҧлғалық маңызды компоненті. Мҧғалім жасҿспірімдер ҥшін де, тҿменгі сыныптар ҥшін де
бҧлжымайтын бедел бола алмайды. Жасҿспірімдер іс-ҽрекетте жоғары талаптар кҿрсетеді, мҧғалім
тҧлғасы мен ісінде. Олар ҽрдайым мҧғалімді бағалайды жҽне ҿзінің оған деген қатынасын бағалық
пікір ретінде қҧрады. Жасҿспірімнің ҿз ойының жолдастары мен ҧжымның ойымен сҽйкес келуі жҽне
мҧғалімнің ойымен ҧқсас болуын ҿте қажет етеді. Тек осы жағдайда ғана туындаған қарсылықатарды
шешуге болады жҽне жасҿспірімнің қалыпты дамуы ҥшін қолайлы шарт туындайды.
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Нақты жағдайда мҧғалімнің рҿлі – жасҿспірімдердің туындаған мҽселелерін ескеруге тырысу,
оған сыйластықпен жҽне сенімділікпен қарау, оқуда кездесетін қиындықтарды жеңуге кҿмектесу,
достарымен ҿзара қарым-қатынас орнату, олармен байланысын сақтау, оның сансыз сҧрақтарына
жауап беру, оның ойлауы, дамуы ҥшін қолайлы жағдай жасау. Орта жҽне жоғары жастағы оқушылар
ҿздерінің мҧғалімдерін олардың мінез-қҧлық (тік мінезділік, талапшылдық, сезгіштік, оқушылармен
қайрымды қарым-қатынаста болуына, шынайылығы жҽне т.б.) ерекшеліктеріне, ҿз пҽнін
білетіндігіне, педагогикалық шеберлігі мен қоғамдық беделіне қарай бағалайды. Демек, оқушыларды
терең жҽне тҧрақты біліммен қаруландырған мҧғалім ғана беделге ие бола алады. Сонымен,
оқушылардың кҿзқарасы бойынша мҧғалімнің беделі педагогтың тҧлғалық жҽне кҽсіби сапасымен
тығыз байланысты екені ҽбден анық. Ҽрбір педагог тҽжірибеде ҿзінің оқушысының жҥрегінен ҿзінің
жеке орнын таба білуі керек жҽне олардың кҿмегімен ҿзі ҥшін беделдің жҧмбағын шеше білуі керек.
Олай дегеніміз педагогикалық оптимизм – жақсы педагог-мҧғалімнің қажетті сапасы. Мҧғалім
аяғына дейін табандылықпен талап етуі тиіс.
Мҧғалімнің талабы барлық жағынан кҿрініуі тиіс - ҥй тапсырмасын орындағанда,
оқушылардың білімін бағалауда, сабақта жҽне сабақтан тыс уақытта ҿзін-ҿзі ҧстауы. Оған: кҽсіби
білім, педагогикалық такт, мҧғалім мен тҽрбиешінің жҽне білім алушылардың арасындағы қарымқатынас стилі жатады. Сол себептен педагог- мҧғалімнің қабілеттілігі сыныпта жҽне сыныптан тыс
оқу ҥдерісінде бҽрін кҿру, білу, ҽр оқушының жҽне сыныптың анда-санда кҿрінетін ерекшіліктерін
олардың кҿңіл кҥйіне қарай талқылау қажеттілігі туындайды. Олардың тҥсінгендігі жҽне
тҥсінбегендігі жҿнінде, сабаққа деген дайындығы туралы, білім алушылардың басқада толық
ҽрекеттерін жақсы педагог-мҧғалімнің тҥсіне білуі кҽсіби-психологиялық сапасы болып табылады.
Демек мҧғалім - ҿз ісінің шебері ғылыми бақылаушылық қабілеті бар жҽне психолог білімімен ҿзінің оқушыларының жан кҥйзелісіне уайымдайды, тҥсінеді.
Тҽрбие ҥрдісінде мҧғалімдер оқушылардың жалпы білімге жҽне жас психологиясына,
педагогикаға, педагогика тарихына жҽне ҽдістемеге ҥлкен мҽн береді. Бҧл ғылымдарды қолдана
оқыту жҽне тҽрбиелеу ҥдерісінде оны ҧйымдасқан жҽне мақсатты тҥрде жасайды. Ғылымда
кҿрсетілген білім мҧғалімге ҿзінің оқушысының ҽр ҽрекетін дҧрыс бағалауға кҿмектеседі жҽне
ғылыми тҥсіндірілген ҽдістермен ҽр баланың жҽне балалар ҧжымының барлығын біліп алуға болады.
Жақсы педагог-мҧғалімдер ҽр оқушының жеке ерекшеліктерін біледі, бала психологиясын тҥсінеді,
ҿзінің тҽрбиеленушілерінің жҥрегіне жол табады жҽне осыдан педагогикалық шығармашылық
еңбегінің қызығын кҿреді. Ол дегеніміз педагог-мҧғалім кҽсіби-психологиялық жҥйесінде сапалы
жҧмыс жасай тҽрбиеленеді жҽне басқа педагогтардың тҽжірбиесімен байланыста болады. Жақсы
мҧғалімнің – тҽрбиешінің мінез ерекшелігі педагогикалық ҧжымда қалыптасады.
Педагогикалық мамандық мҧғалімнің ҿз білімін, тҽжірибелік білігін жҽне дағдысын ҽрдайым
жетілдіріуін талап етеді. Мектеп жҽне қоғамдық жҧмыс педагог-мҧғалім білімінің жан-жақты
болуына қажетті жағдайлармен қамтамасыз ету қажет. Педагогикалық такт – мҧғалімнің ҿз пҽнінде,
педагогикалық психологияны білмей, ҽсіресе жас ерекшеліктерін педагогика ғылымынсыз ескермеуі
мҥмкін емес. Педагогикалық – такт мҧғалімнің таза кҽсіби сапасы. Педагогикалық такт – мҧғалімнің
білім алушылармен қатынасындағы кҽсіби, психология-педагогикалық ҿзін-ҿзі ҧстау ерекшеліктері,
шығармашылықта кҿрсететін мақсаттары мен міндеттерінің сҽйкестігі, педагогикалық тапқырлық,
зеректік, бастамашылдық, ойланып ҽрекет жасау, сабырлылық, шыдамдылық, балаларға деген
кішіпейілділік жҽне талапшыл қатынас. Педагогикалық такт – бҧл педагогикалық мақсатқа
лайықтылық жҽне мҧғалім ҽрекеттерінің пайдалығы, оның сҿзінің, қҧралдары жҽне білім алушыларға
деген қарым-қатынасы. Педагогикалық мақсаттылықтың шектен тыс шығуы, мҧғалімнің ҽрекеттері
мен қылықтары тҽрбие жҧмыстарына қарсы шығады, бҧл педагогикалық тактіні бҧзушылық болып
табылады. Педагогикалық такт – білім алушылардың жеке жҽне жас ерекшеліктеріне қарай мҧғалімге
оқу-тҽрбие мҽселелерін нақты жағдайда шешуге рҧқсат береді. Мҧғалімнің теңдей дҽрежеде жоғарғы
деңгей талаптарына сҽйкес білім алушыларға деген сыйласымдылық қатынастарымен нағыз беделін
кҿрсетеді ал олар ҿз тарапынан оған сенеді жҽне оның пікірін тыңдайды, жиі кеңесіп, кҿмек сҧрайды.
Қорыта келе беделдік қатынасты сипаттауға себепші болған, мҧғалім тҧлғасының педагогикалық
қатынастағы жан-жақтылығы жҽне жеткіліктігі, ол тек білім ғана беріп қоймайды, тҧлғалық
мағынаны білдіреді жҽне сирек кездесетін ҿзінің жеке бас ерекшеліктеріне лайықты білім
алушыларды тҽрбиелейді демекпіз.
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Статья
посвящена организационно-педагогическим проблемам педагогов в
формировании жизнедеятельности учеников старших классов. Рассматривается проблема
обучения в старших классах. Анализируются материалы по психологии при подготовке
педагогов-учителей. Предлагается подготовка педагогов-учителей, путем инновационного
метода исследования, в последствии желающих продолжить обучение для достижения более
высокого творческого уровня.
Ключевые слова: межкультурные действия, мероприятия, постановка целей,
толерантность, комуникабельность, успеваемость.
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Article focuses on the organizational and pedagogical problems of teachers in shaping the life
of high school students. Тhe problem of education in high schoolіs considered. Also analyzed the
materials of psychology in the preparation of teachers. Offered training of teachers through innovative
research method subsequently affecting continue training to persons interested a higher level of
creativity.
Key words: cross-cultural actions, actions, goal setting, tolerance, skill to communicate,
progress.
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