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Кіріспе

«Педагогиканы окыту әдістемесі» «Педагогика және психология» 
мамандыгы бакалавриатының  студенттеріне окылатын міндетті курс болып 
табылады. Жоғ ары оку орнын бітірген соң  педагогика мен психологиядан сабак 
беруге қ ұ кык беретін бакалавр академиялык дэрежесі беріледі. Сол себепті 
аталғ ан оқ у пәні студенттерді кэсіптік педагогикалык іс-эрекетке даярлауды 
міндететеді.

Бугінгі таң да педагогикалык білімнін аясы біршама кең ейе тү сті. 
Педагогика міндетті және элективті курс ретінде «Адам-Адам» жү йесі негізінде 
кэсіби жү мыс істейтін, мамандар даярлауды жү зеге асыратын әр тү рлі оку 
орындарында окытылады. Осыдан келіп педагогикапык білімге ғ ана емес, оны 
оқ ыту эдістемесіне де сү раныс арта тү суде.

Педагогиканы окыту эдістемесін жоғ ары оку орындарындағ ы оку пәндерін 
окытудын әдістемесі аясында қ арастырғ ан жө н. Мұ ндай жү мыстар бү рыннан 
пайда болғ ан және олар И.Г. Автухов, И.Т. Огородников, И.'Г. Хант (1933 ж.),
А.П. Минаков (1946 ж.), М.В. Остроградский, А. Блюм (1955 ж.), Т.Т. Тәжібаев 
(1958 ж.), С.М. Василевский (1959 ж.), Р.Г. Лемберг (1960 ж.), С.И. 
Архангельский (1974, 1980 жж.), С.И. Зиновьев (1975 ж.) және т.б. есімдерімен 
байланысты.

Жоғ ары мектепте пэнді оқ ытудың  жекелеген аспектілерін оқ ытудың  әр 
тү рлі технологияларын колдану арқ ылы А.А. Вербицкий (1988 ж.), М.М. 
Левина (2001 ж.), Д.В. Чернилевский (2002 ж.), С.Д. Смирнов (2003 ж.), М.Я. 
Вшіенский, П.И. Образцов, А.И Уман (2004 ж.), Ю.Г. Фокин (2008 ж.) және т.б. 
ғ алымдар зерттеген. Тұ тасымен алғ анда колымызда бар теориялык және 
әдістемелік эзірлемелер бай эрі кү нды материал болып табылады, окытушылар 
оны окып, пайдаланады.

Жоғ ары оқ у орындары мен орта кәсіптік білім беретін мекемелердегі 
педагогиканы окыту эдістемесіне арналғ ан жұ мыстардың  біршамасы кө пшілік 
назарын аудартып отыр. Атап айтсак, Н.В. Савиннің  «Методика преподавания 
педагогики» (1987 ж.); Т.А. Стефановскаяның  «Система и методика
преподавания педагогических дисциплин в вузе» (1992 ж.); Н.Д. Хмель «Теория 
и технология реализации целостного педагогического процесса» (2002 ж.); Л.А. 
Косолапованың  «Экспериментально-аналитическое обучение студентов 
педагогике» (2010 ж.) жэне т.б.

Педагогиканы окыту әдістемесінің  кейбір ө зекті мәселелері отандык 
«Қ азақ стандағ ы педагогикалық  гылымдар академиясының хабаршысы», 
«Қ азакстан жоғ ары мектебі», «Ұ лт тағ ылымы», «Ізденіс» және т.б. және 
шетелдік журналдарда «Педагогическое образование и наука», «Педагогика», 
«Высшее образование в России», «Вестник Московского университета. Серия: 
«Педагогическое образование» жэне т.б. жарык кө руде. Аталғ ан журналдар 
беттерінде жоғ ары оку орындары пәндерін оқ ыту эдістемесінің  мәселелері мен 
оларды шешу жолдары турапы жарияланады жэне олар көбінде эмпирикалык 
сипатка ие, ө йткені олар кө п жағ дайда окытушылардын жеке тәжірибесін 
тапдап қ орыту аркылы калыптасқ ан.
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Педагогика ғ ылым және оқ у пәні ретінде педагогикалык мамандыктар 
ү шін базалык болып саналганымен, оны окытудын эдістемесі әлі де 
толыктыруларды кажет етеді.

Аталғ ан ең бектерді басшылыкка ала отырып, біз педагогиканы оқ ыту 
эдістемесінің  іцфылымы мен мазмұ нына ө зіндік амалымызды ұ сындык.

Біріншіден, педагогиканы окыту әдістемесі біз ү шін педагогикалык білім 
саласы болып каралады.

Екіншіден, біз педагогиканы окытудың  әдіснамапык негізін сапуғ а 
тырыстык, ө йткені әдіснамалык негіздерді ұ ғ ынып алмайынша аталган гылым 
саласы бойынша білім мәнін, практикалык қ олданылуын, ондагы таным 
ү дерісінін ерекшеліктерін білу мү мкін емес. Осыдан педагогика мазмү нын 
мең геру философиянын теориялык және эдіснамалык негіздерімен атап айтсак, 
гносеология, тү лга мен іс-әрекет теорияларымен тығ ыз байланысты екендігі 
шығ ады.

Ү шіншіден, педагогиканы окыту эдістемесі -  геория мен тэжірибенін 
бірлестігі болгандыктан, оның  теориялык және әдістемелік негіздерін 
жиынтыкта карастырдык. Бү л жол білім алушыларга оку пэнін тү тасымен 
кабылдауғ а, теория мен практика арасындагы ө зара байланысты кө руге 
мү мкіндік береді, сонымен катар теориялык білімдерін практикалык іс-эрекегте 
колдануга кө мектеседі.

Тө ртіншіден, педагогиканы окыту әдістемесі педагогика мен 
дидактиканың  тү йіскен жерінде каралады, сондыктан педагогиканы окытудың  
формаларын, әдістері мен тэсілдерін тандау жалпы педагогикалык және негізгі 
дидактикалык ережелерге сү йенеді.

Жоғ ары айтылғ андардан аталғ ан оку кү ралдың  максаты ретінде 
педагогиканы окыту әдістемесінің  теориялык және әдіснамалык аспектілерін 
баяндау туындап отыр.

«Педагогиканы окыту әдістемесінің  әдіснамасы» деп аталатын бірінші 
бө лімде педагогика ғ ылым ретінде де оку пәні ретінде де каралып, оның 
дамуынын негізгі кезең дері сипатгалады. Педагогиканы окыту әдістемесінің 
эдіснамасы диалектілік философия, гносеология, кисын мен элеуметтанудың  
негізгі ойларымен, білім беру мен тәрбиелеудін, дамыту мен оқ ытудың  
педагогикалык теорияларымен (концепнияларымен), оку пэнін окыту 
әдістемесінің  зертгеу эдістерімен капанғ ан. Дидактика мен әдістеме, эдістеме 
мен психология, әдістеме мен кисын катынасы мен ө зара байланысы 
кө рсетілген. Педагогиканы окыту әдістемесінің  ғ ылыми мәртебесін дәлелдейтін 
пәнді окытудағ ы заманауи концепциялар карастырылғ ан. Педагогиканы окыту 
әдістемесінің  мәні ашылып, оның  нысаны, пэні, міндеттері жэне категориялык 
аппараты таң далынып алынғ ан.

«Педагогика курсының  кү рылымы мен мазмұ ны» деп аталатын екінші 
бө лімде «білім беру мазмү ны», «педагогика мазмұ ны» ү ғ ымдарының  мэні 
аныкталғ ан; педагогикалык білім беру мазмү нының  компоненгтері мен 
дең гейлері, педагогика мазмү нын калыптастыру теорияларының , 
концепцияларының , парадигмаларының  мэселелері карастырылады. Қ азакстан 
Республикасының  жоғ ары білім беру жү йесі дамыгудың  негізгі
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тенденцияларынын білім беру саласының  халық аралык интеграциясы аясында, 
нактылай айтсак Болон ү дерісіне косылу мэселесі бойынша педагогикатык 
білім беру мазмү нын жетілдіру факторлары талданады. Педагогикалык білім 
беру мазмұ нын аныктайтын нормативтік кұ жаттарғ а сипаттама беріліп. 
гіедагогика бойынша багдарламаларды қ ұ ру тәсілдері карастырылғ ан.

«Педагогиканы окыту технологиясы» атты ү шінші бө лім педагогиканы 
окытудын маң ызына, негізгі сипаттарына, кызметтеріне, зандылық тарына, 
принциптері мен ережелеріне арнапғ ан. Педагогиканы окыту технологияларын 
ө ндірудің  концептуалдык ойы ретінде педагогикалык пэндер интеграциясы 
карастырылган.

Бұ л бө лімде білім алушылардың  педагогиканы оқ ыту барысындагы уэжін 
арттыруга кө п кө ніл бө ліне отырып, педагогикалык білімдерді игеру ү дерісі 
сипаттапғ ан, болашак педагог бойындағ ы педагогикалык білім, іскерлік пен 
дағ дыларын капыптастыру шарттары мен тәсілдері карапган. Педагогика пәні 
окытушысының  студенттердің  бойындағ ы танымдык қ ажеттіліктер мен 
кызығ ушылыктарын калыптастырудағ ы рө лі ерекшеленеді.

«Педагогиканы оқ ыту эдістері, тәсілдері мен кұ ралдары» деген тө ргінші 
бө лімде педагогиканы окытудың  эдістері, тәсілдері мен кұ ралдары гурапы 
толык сипатгама жасалғ ан. Оқ ытудың  белсенді эдістері кең інен карастырьшып. 
оларды педагогиканы окыту практикасында колданудың  нұ скаулары берілген. 
Бө лімде оқ ытудың  акпараттық  технологиялары, әсіресе, компьютерлік окыту 
технологиясы туралы деректерге де ерекше назар аударылган.

«Педагогиканы окытудың  ұ йымдастырушылык формалары» деген бесінші 
бө лім «окытудын ұ йымдастырушылық  формалары» деген ұ ғ ымнын мэнін 
толыгымен ашып кө рсетеді. Бұ л бө лімде дәріс, семинар, зертханалык сабактар 
жэне т.б. оқ ьгтудың  ұ йымдастырушылық  формалары туралы сипатталады; 
дәрістерді, семинар сабактары мен зертханалык жұ мыстарга дайындалудың , 
ұ йымдастырып ө ткізудің  дидактикалық  тапаптары да карастырылады.

Кредиттік окыту технологиясы негізінде студенттердің  озіндік 
жұ мыстарының  (СӨ Ж) кө лемі арта тү сетіндігі белгілі. Сол себепті аталган 
бө лімде студенттердің  ө зіндік жұ мыстарына ерекше назар аударылып, «ө зіндік 
жұ мыс» ұ ғ ымынын эволюциясы мен мэні аныкталды. Педагогика бойынша 
ө зіндік жұ мыстардың  жіктемесіне шолу жасапынып, студенттердің  ө зіндік 
жұ мыстарының  тапсырмаларын орындау ү шін әдістемелік нұ сқ аулар берілді.

«Педагогиканы оқ ыту ү дерісіндегі диагностика мен бақ ылау» деп 
аталатын алтыншы бө лімде бакылау педагогиканы оқ ыту ү дерісін 
ынталандырады деген ойга жетелейді. Сонымен қ атар, диагностика, оның  
тұ пгағ а бағ ытталғ ан сипаты, оның  білімділік дең гейін обьективті эрі жан-жакты 
бағ алауғ а ерекшеліктері ашылып кө рсетілген. Бақ ылау окыту ү дерісінің  нақ ты 
бір бө лігі ретінде педагогиканы оқ ыту ү дерісіне ерекше орын бө лінеді, 
бакылаудың  қ ызметтері, тү рлері, әдістері мен формалары кең інен каралады. 
Кредиттік оқ ыту технологиясы тестік және рейтинітік бақ ылауды кецінен 
колданатын болғ андыктан, бө лімде аталғ ан технология, оның  ерекшеліктері, 
педагогиканы окытуды ұ йымдастырудағ ы маң ызы туралы мәселелер 
қ арастырьшғ ан.
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«Педагогика бө лімдерінің  әдістемелік сипаттамасы» деп аталатын жетінші 
бө лімде педагогиканың  барлык бө лімдері заманауи білім беру жү йесі мен 
педагогикалык гылымнын даму тенденцияларын негізге ала отыра толык 
сипатталғ ан.

Ә рбір бө лім студенттердің  ө зіндік жү мыстары ү шін берілген бакылау 
тапсырмалары мен сұ рактарынан аякталады.

Косымшада студенттердің  дэріс жэне семинар сабактарына дайындапуга 
және педагогика пәні бойынша әр тү рлі жұ мыстарын жазуга арналган 
нұ скаулар, педагогика бойынша оку сабактарын талдау жаднамасы және ө зін- 
ө зі бакылау ү шін тест тапсырмалары берілген.

Оку кұ ралдың  мазмұ ны «Педагогика және психология» мамандыгы 
бойынша Мемлекеттік білім беру стандартына жэне «Педагогиканы окыту 
әдістемесі» оку типтік багдармасына сай келеді.

Оку қ ұ ралы педагогикалык жогары оку орындарынын жэне колледждердің  
студентттеріне арналган.
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Бірінші болім Педагогиканы оқ ыту әдістемесінің  әдіснамасы

Ғ ылым шындыктыи кө рінісі 
Ф. Бэкон

1.1 Педагогика гылым ретінде

Эпистемологияда (ғ ылыми таным теориясы) «гылым» ұ ғ ымына берілген 
аныктамалар ө те кө п. Олардың  біразына токталайык.

Ғ ылым -  әлемнің  гылыми картасының  негізінде тексерілген, дәлелденген 
білімдер жү йесі; ғ ылыми білімнің  жекелеген салалары 11, 190-бет].

Ғ ылым -  білімді ө ндіруге байланысты туындайтын іс-әрекегтер 
(ғ алымдардың  білімділігі мен кабілеттері, гылыми біліктілігі мен тәжірибесі: 
ғ ылыми ең бекті бө лу және кооперациялау, ғ ылыми мекемелер мен оның  кү рал- 
жабдық тары); ғ ылыми-зерттеу жұ мыстарының  әдістері; ғ ылыми тү сініктер мен 
категориялар; ғ ылыми акпарат жү йесі және ғ ылыми ө ндірістін негізі немесе 
кү ралы немесе нэтижесі ретінде кө рінетін білімдер жиынтығ ы [2, 278-бет].

Ғ ылым тө рт аспектіден тү рады:
-жеке-ғ ылыми (ғ ылым білімді алу кө зі ретінде);
-элеуметтік мэдени (гылым әлеуметтік институт ретінде);
-пэндік (ғ ылым ғ ылыми пәндер ү йлесімділігі ретінде);
-іс-әрекеттік (ғ ылым адамның  іс-эрекеті ретінде).
Ғ ылымды мынандай белгілері ерекшелейді:
1) әлеуметтік , мү ндай белгіде гылымның  дамуына коғ амның  

кажетгіліктері негіз болады;
2) жуііелілік,  яғ ни ғ ылым -  ө зара байланысқ ак нысан мен пән. ө зіндік 

категориялык аппарат, теория мен болжам, әдістер мен фактілер сиякты 
элементтерден кұ ралғ ан жү йелі феномен;

3) серпінбілік, ғ ылым эмпирикалык тексерілген және теориялык 
негізделген дэлелді білімдермен ү здіксіз толыктырылып отырады [2, 278-бет].

Сондыктан, кез келген гылым -  бү л тек білім ғ ана емес, сонымен катар 
білімді ө ндірудің  ү дерісі; пэн ретінде эрекеттегі білім саласы болып табылатын 
адамның  практикалык іс-әрекетінің  бір тү рі. Педагогика ғ ылым ретінде 
жоғ арыда аталғ ан аспектілер мен белгілерге сү йенеді және еш кү мәнсіз жеке 
ғ ылымдар жү йесіне жаткызылады.

Педагогика -  педагогикалық  ү дерістің  максатын, заң дылыктарын, 
принциптерін, эдістері мен кү ралдарын, формаларын, мазмү ны мен 
технологиясын адам дамуының  қ ұ ралы мен факторы регінде зерттейтін ғ ылым.

, Педагогикалык ғ ылымның  кұ рылымдык элементтері ретінде 
карапатындар: нысан, пән. категориялы-тусініктілік аппарат, теория.
болжау, әдістер мен фактілер. Педагогикалык ғ ылымның  кұ рылымдык 
элементтерін карастырайық  (1-сурет).
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Ә дістер мен фактілер
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1-сурет. Педагогикапык ғ ылымның  қ ұ рылымдык элементтері

Ғ ылым нысаны жалпы тү сінікте нактылы ғ ылым зерттейтін шындыктың  
саласын, бө лігін қ амтиды.

Педагогика нысаны ретінде кен магынасында білім беруді танимыз, яғ ни 
тұ тас педагогикалық  ү дерістегі адамның  дамуы мен калыптасуы, білім апуы 
мен тәрбиеленуі.

Ғ ылым нысаны кө пкырлы, кө п аспектілі феномен, сондыктан оның  ғ ылым 
пәні ретінде кызмет ететін нактылы жактары гана алынады:

Педагогика пәні ретінде тү тас педагогикалык ү дерісі саналады, оғ ан окыту 
мен тәрбие ү дерістері кіреді [3, 78-бет].

Кез келген ғ ылым ө зінің  категориялык-тү сініктілік аппараты негізінде 
танылады. Осығ ан байланысгы «термин», «ұ ғ ым» және «категория» сө здерінің  
мәнін ашып алу керек.

Термин (лат. іегшіпиз -  шек, шекара) -  шындык нысанын айқ ын 
бейнелейтін және жеке сапа аясында баска ұ ғ ымдармен катынас орнататын 
сө здер мен сө з тіркестері.

Категория (грек. каІе§огіа -  анық тама) -  шынайылық тың  қ атынасы мен 
заң дылыктарын, қ асиеттерін, ұ ғ ымдарын бейнелейтін және ғ ылыми-теориялық  
ойлау сипатын аныктайтын жалпы және нақ тылы ұ ғ ьгм.

Ұ ғ ым -  белгілі бір мазмұ ндағ ы сө з бен сө з тіркестігі [3, 88-бет].
Педагогикада негізгі категорияларга жататындар: білім беру, тәрбие, 

окыту, педагогикалық  ү деріс, ө здігінен білім алу, ө зін-ө зі тәрбиелеу. Бұ л 
категориялардың  аныктамасына токтапайык.

Білім беру -  білім апушылардың  білімдер жү йесін калыптастырудагы 
білім, іскерлік пен дағ дыларын мең гертудің  ү дерісі, олардың  негізінде 
дү ниетанымдық , адамгершілік және т.б. тұ лғ а касиеттері, адамғ а тэн 
кө зқ арастардың  қ алыптасуы, шығ армашылық  кү ш пен кабілеттерінің  дамуы.

Тәрбие -  тұ лғ аның  дамуына жэне қ апыптасуына негізгі жағ дайларды 
жасауга бағ ыттапган мақ сатты ү деріс.

Оқ ыту -  арнайы ұ йымдастырылғ ан, мақ сатты бағ ытталғ ан ү деріс, оның  
жү ргізілу барысында білім алушылар белгілі бір кө лемде білім, іскерлік пен
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дағ дылар жү йесін игеріп, табиғ и кабілеттері дамиды, әлеуметтік жэне 
тұ лғ алык мәнге ие касиеттердің  қ алыптасуы жү зеге асады.

ГІедагогикапық  удеріс -  тұ лғ аның  білім алуы мен дамуы, окуы мен 
тәрбиеленуі туралы міндеттер шешілетін арнайы ұ йымдастырылғ ан педагогтар 
мен білім алушылардың  ө зара әрекеттестігі.

«Білім беру» мен «тәрбие» ұ гымдарынан «ө здігінен білім алу» жэне «ө зін- 
ө зі тэрбиелеу» деген сө здер туындайды.

Ө здігінен ділім алу — білімді іздеу мен игеру жолындагы адамның  
максатты әрекеті мен нысаналы бағ ытталғ ан жұ мысы.

Ө зін-озі тэрбиелеу - адамның  ө зіне кажетті мінез-кұ лык сапаларын 
калыптастыру ү шін максатты бағ ытталғ ан саналы жұ мыс тү рі.

Кез келген гылым теория және фундаментальді білім жү йесінен тұ рады.
Педагогикалық  теория -  сипаттау. тү сіндіру, болжалдау жэне сэнкес 

келетін педагогикалык шынайылық ты кайта кұ райтын педагошказык 
нысандардың  обьективті жэне заң намапык касиеттері мен байланысгары 
туралы ретке келтірілген білімдер жү йесі [4, 188-бет].

Фундаментальді жэне жеке педагогикапык теорияларды ажыраткан дұ рыс. 
Фундаментальді теория регінде окыту теориясы (дидактика) мен тэрбие 
теориясы танылып жү р. Жеке педагогикалык теорияғ а білім алушылардын 
танымдык іс-әрекетін арттыру теориясы (Г.И. ИДукина жәнет.б.), проблемалык 
окыту теориясы (М.И. Махмутов және т.б.), дамыта окыту теориясы (Л.В. 
Занков, В.В. Давыдов және т.б.), педагогикалык жү йелерді баскару теориясы 
(М.М. Поташник жэне т.б.), тұ тас педагогикалык ү деріс теориясы (Н.Д. Хмель 
жэне т.б.) жатады.

Теорияны калыптастыру алдында болжам жасалады. Болжам -  теориялык 
калыптаскан болжалдар жиынтығ ы, онын шынайылығ ы тәжірибе жү зінде 
тексеріледі.

Педагогикалық  бол.жам -  ешбір ғ ылыми фактілермен, эдістермен. 
заң дармен тү сіндірілмеген және аныктауды кажет ететін педагогикалык 
шынайылык кұ былыстарына катысты теориялык болжам.

Кез келген педагогикалык болжам белгілі бір тэсілдер мен амалдар 
жү йесімен тексеріледі, оларды әдістер деп атайды. Ә діс (грек. теіоһ осіоз -  
жол, зерттеу жолы) мәселелерді шешу тәсілін білдіреді.

Педагогикалық  гылым әдістері:
-теориялык (интерпретация, тү сіну, анализ, синтез, модельдеу, аназогия, 

индукция, дедукция, салыстыру, талдап қ орыту, рангілеу, жіктеу. 
монографиялык әдіс жэне т.б.);

-эмпирикалық  (бақ ылау, контент-анализ, тәжірибемен ганысу, 
эксперимент, сауалнама жэне т.б.);

-социометрикалык (рейтинг, шәкілдеу (шкалирование), полярлык сала 
эдісі, тесгер және т.б.).

Кез келген ғ ылым шынайылыкка, практикағ а накты сэйкес келетін білім 
элементі болып санапатын факіілерді зерттейді. «Факт» термині карапайым 
тү сініктемеде болғ ан, орындалғ ан жайт дегенді білдіреді.
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Педагогикалык теориялар негізінде эмпирикалык материал ретіиде 
каралатын фактілер жатыр.

Педагогикалыц факт -  педагогикалык катынас. Оның  негіэінде кө бінесе 
адамды ө згертуге деген кұ лшыныс жатады, онын ішкі позициясын, іс-әрекеті 
мен мінез-кұ лкын, сонымен катар тұ лғ аны капыптастыруга жетекшілік 
жасайды [5, 139-бет].

Педагогикалык практика кө п мө лшердегі педагогикалык фактілерді 
туындатады. Педагогикалык фактілердің  формалары бойынша сапалык жэне 
сапалык-сандык, жай және кү рделі, жағ дай фактісі, жагдаят фактісі 
(ү дерістері) болып бө лінеді. Педагогикалык фактілер тапдап корыту дең гейіне 
карай жекелік жэне кө пшілік, бірлікті және жалпы деп жіктеледі. Фактілер 
тіркелген байланыстардың  кайталануларына карай динамикалык және 
статистикалык деп бө лінуі мү мкін.

Фактілер ғ ылыми бакылаулардын мәліметтері болып табылады. Олар 
педагогикалык кұ былыстардың  мәнін жэне олардың  арасындағ ы заң дылык 
байланыстарын аныктау ү шін қ ажет. Ә рбір педагогикалык факт бақ ыланып 
зерттеледі, оның  баска фактілермен байланысы аныкталады. Содан кейін олар 
талдап корытылады, жү йеленеді, белгілі бір теория тұ ргысынаң  дәлелденеді, 
содан кейін ғ ана ғ ылыми білімнің  кұ рамдас бө лігі болып калыптасады.

Осылайша, педагогикапык гылым ө зара байланыскан кұ рылымдык 
элементтерден тұ рады жэне онын тұ тастыгын камтамасыз етеді.

Педагогика ғ ылым ретінде мынандай сапалык касиеттерге ие: 
-иниоваііиялық (жаң ашылдык) педагогикапык ғ ылым кажеттіліктерін 

ө тейді, онда барлыгы жаң арып отырады, оларғ а педагогикалық  іс-эрекеттін 
максаты мен міндеггері, кұ ндылык багдарлары, окыту мен тәрбиеге жана 
нұ скаулар, педагогикапык карым-катынас формапары мен әдістері жатады. 
Барлық  жаң алыктар білім беру мен тәрбиенің  максаттарымен байланысты, 
олар педагогикалык енбекті жоғ ары шығ армашылык дең гейге кө тереді;

-тұ лгалық  багыттылық  - кез келген педагогикалык жү йенің  ортасында 
тұ лғ аның  МЕН -  концепциясы орналаскан;

-әдіснамалық  багыттылық  - педагогикалык зерттеулердегі 
философиялык негіздер ү немі ө згеріске тү седі, педагогика эркашан элем мен 
адамның  философиялық  концепциясына суйеніп отырады, мысалы: 
экзистенциализм, прагматизм, диалектикапык материапизм жэне т.б. Оларды 
біріктіре отырып, педагогика гуманизм мен антропоцентризмнің  синтезделген 
философиялык концепциясына шығ ады. Бұ л тұ лғ аның  белсенділігін жекелейді, 
оның  ө зін-ө зі таныту, жетілдіру ортасын аныктайды;

-педагогикаіық  іс-әрекеттің  жуііелілігі мен педагогикалық  білімнің 
дамуы зерттеу аппараты мен белгіленген пэнде, зерттеу әдістері мен 
эдіснамасында, ғ ылыми концепция мен зертгеу іс-әрекетінің  мазмұ нында, оны 
колдану технологиясында, ү йлесімді нэтижеде кө рініс береді.

Педагогика ғ ылым ретінде бірнеше қ ызмет аткарады. Ғ ылым ө з 
дамуының  алғ ашкы сатыларында белгілі бір кө лемдегі міндеттерді, накты 
айтканда, педагогикалык шындык кұ былысын тү сіндіруге тырысты. Осыдан 
келіп, тусіндірмелі қ ызметі негізгі болып саналды.
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Қ оғ амнын дамуы, эмпирикалык материалдын кеп жинакталуы, емірдің  
барлык саласындағ ы интеграцияланғ ан ү рдістер педагогиканын коптеген 
сұ рактарына жеткілікті кө лемде айкын тү сініктеме бере алмауына әкеп сокты. 
Ә р тү рлі болжамдар, ойлар болды, олар ғ алымдарды койган сұ рактарга жауап 
іздеулерін тапап етті. Біртіндеп білімдер жинакталып, жетілдірілді және 
нактыланып отырды. Педагогика адамдар ө міріне дендеп ене бастады. омір 
туралы ойлануларына себепкер болды. Осылайша, тү сіндірмелі кызмет цайпш 
қ уру кызметімен алмастырылды.

Обьективті тү рде шынайы әрі герең  білім алу ү шін гылыми білімнің  
жекелеген салалары пайда болды, олар ө з пәні мен нысанын таң дагі алды. 
Педагогика да ө з пэнін терен эрі голык зерделей бастады. Осыдан келіп онын 
басты кызметі болып зерттеу  таң далынды.

Менеджмент сапа жү йесі дамуының  заманауи шартзарына байланысты 
инновацияларды экспертті бағ алаудағ ы педагогика рө лі арта тү сті, ізінше, 
жаң а кы змет- эксперттік  калыптасты.

Кез келген гылым практикағ а катысты оз кө зкарасын айкындайды. 
Педагогикалык ғ ылым практикағ а катысты ү ш позицияны ұ станады.

Бірінші позиция -  әдістемелік енгізілім. Ол мемлекеттің  кабылдаган 
шешімдеріне толык колдау кө рсету мен нактылауғ а және оларды ойдағ ыдай 
жү зеге асыруғ а байланысты накты тәсілдер мен шарттарды ө ндеуден тұ рады.

Екінші позиция -  «таза ғ ылымдык» (нейтралды). Ол ережелерді, 
концепцияларды, теориялар мен нұ скауларды ғ алымдар туындатады дегенді 
білдіреді. Ал практика ғ ылым жетістіктерін пайдалануы мү мкін. Алайда бұ л 
міндеттің  шешімі ө те кү рделі, ө йткені ғ ылым мен практика арасында ү лкен 
алшактық  бар. Осыдан келіп ғ ылымнын ө мірден алшактауы шығ ады, өйткені 
ол пракгикағ а бү гінгі таң да ө зекті болып келетін эрі педагогикалык шынлык 
талап етіп отырғ ан нәрсені бере алмайды. Мысалы, тұ тас педагогикалык 
ү дерістің  кү рделі айкын шарттарына әркашан ене бермейтін гылыми 
ұ сыныстарды пайдалануғ а педагог-практиктерді кьізыктырудың  тэсілдерін 
іздестіруге тура келеді.

Ү шінші позиция -  белсенді-қ айта кұ рушылық . Ғ алымдар практиктермен 
бірлесе отырып, мэселелерді айқ ындап, «жарапы жерлерді» белгілеп, оны 
«емдеу» ү шін концепциялар, жобалар мен ұ сыныстар әзірлейді жэне оларды 
ғ ылыми, экімшілік колдаумен бірлесіп эрекетке жібереді.

Сонымен, біз педагогиканын ғ ылым екенін былайша дэлелдедік:
1) оның  ө зіне тән пәні анык белгіленген, жекеленген және айқ ындалғ ан;
2) педагогика пэнін окып білу ү шін теориялық , эмпирикалык, 

социометрикалык әдістер колданылады;
3) жеке категориялық -тү сініктілік аппараты бар;
4) педагогикалык ү деріс бір-бірімен байланысты фактілерден тұ рады, оны 

дәлелдеу ү шін педагогикалык білім негізгі болып саналады.
Кез келген гьғ пым дамудың  ұ зақ  тарихи жолымен ө теді. Олай болса, 

педагогиканың  гылым ретіндегі дамуының  негізгі кезең дерін қ арастыранық .
Бірінші кезең адамдардың  эмпирикалық  жолмен жинакгаган 

педагогикалык тәжірибесін таратумен байланысты. Жинақ талғ ан тәжірибе сол



кездегі кө птеген наным-сенім, балалар қ амкорлығ ы туралы ежелгі египеттің 
папирустары, ежелгі ү нділік діни-философиялык «Бхагавадгиту» трактаты жэне 
т.б, жазба дереккө здерінен кө рініс тапты.

Алгашкы арнайы білім беру кұ рылымдары Ежелгі дү ниенің  б.з.д. III 
мың жылдығ ында пайда болды. Онда білімді окытудың  жең ілдетілген 
формалары мен тәсілдері болды, мысалы ү лкендер ү лгісіне еліктеу, кө рсеткенді 
кайталау, бұ йрыкты орындау, талап еткенге бағ ыну және т.б. Окытушы мен 
білім алушылар арасында осындай катынас болды. Бү л тәжірибеге сол кезде 
теориялық  талдау болмады. Хат пайда болғ ан кезде сауаттылыкка, оқ уғ а, 
жазуғ а ү йрену кесте кө мегімен жү зеге асырылды. Ә ліппеге әріптерді қ осу әдісі 
аркылы ү йретілді. Оқ ушылар мэтінді жаттап алып, содан соң  сө збе-сө з 
кайталап айтатын еді [6, 18-28-беттер].

Екітиі кезең тәрбие ү дерісінің  бағ ытын, заң дылығ ын, негізін кө рсететін 
кагидалар мен ережелердің , нү скаулыктардың  жү йелілігімен сипатталады. Бү л 
кезең де педагогикалық  білім философиялык жэне саяси білімнің бө лігі болды. 
Осы тү ста Гомердің  «Илиада», «Одисей», Плутархтың  «Изречения 
спартанцев», Гесиодтың  «Труды и дни» агты эпикалык поэмалары жазылды.

Атақ ты Ежелгі Грек ойшылдары Пифагор (б.з.д V ғ .), Гераклит (б.з.д. 520- 
460), Демокрит (б.з.д. 460-370), ғ алым-сопылар (б.з.д. У-ІУ ғ ), Платон (б.з.д. 
427-347), Аристотель (б.з.д. 384-322 жж.) әр тү рлі сұ рактар бойынша 
философиялык ойларымен катар білімнің  мазмү ны, окытудың  тәсілдері жайлы 
педагогикалык кө зкарастарын айтты. Осылайша біздің  кү німізге дейін Пифогор 
теоремасы, эвристикалык (сократтык) әң гіме, Платоннын таным (білместік, 
ө зін-ө зі тану, толык білім) туралы ілімдері жетті. Мысалы, Аристотель былай 
деп жазғ ан: «Окушылар биіктен кө ріну ү шін алдың ғ ыларғ а жетіп,
соң ындагыларды тоспауы керек» [7, 18-бет]. Аристотельдің  ойы XX ғ асырда 
жеке және дифференциалды оқ ыту теориясында ө зінің  негізін тапты (И. Унт 
жэне т.б.).

Ежелгі Шыгыс (б.з.д. У-ІУ мың жылдық  - б.з.д. V ғ .), Қ осө зен, Мысыр, 
Ү ндістан, Қ ытай ө ркениеті ү йымдастырылғ ан окытудың  қ ұ нды тәжірибесін 
калдырды. Осылайша Ежелгі Месопотамияда (б.з.д. III мың жылдық ) 
эдуббтарда (мектептерде) эң гіме, талқ ылау, диалог-талас, жаттау, кө шіру, 
жатгыгу, кө шіріп жазу әдістерін қ олданғ ан. Біздің  заманымызғ а дейінгі I 
мың жылдыкта Ежелгі Ү ндістанда мектептің  білім беру ісінде оқ ытудың  
белсенді тэсілдерін қ олданғ ан, мысапы, оқ ытушы окушының  апдына әр тү рлі 
максат койып, оқ ушыны сұ рактарғ а жауапты ө з бетінше табуғ а, шындыкты 
танудың  тәсілдерін мең гертуге ү йретгі. Ежелгі Қ ытайдагы Конфуций 
мектебінде (Кун-Цзы б.з.д. 551-479 жж.) оқ ытудын ү лгіге еліктеу, диапог, 
сапыстыру, заттарды жэне қ ұ былыстарды топтастыру тәсілдері қ олданылды.

Педагогиканың  тарихын зерттеушілер білім беру мен окыту 
теорияларының  пайда болуын ежелгі грек шешені, шешендік ө нердің  
теориясын салушы Квинтилиан Марк Фабия (б.з.д. 35-96 жж.) атымен 
байланыстырады. Квинтилиан б.з.д. I ғ асырдың  аяғ ында шешендер мектебін 
ашып, «06 образовании оратора» («Іпзіііиііоп огаіогіа») атты 12 томдык ең бек 
жазды. Трактатга білім беру және тәрбиелеудің  әр тү рлі мәселелері
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талкыланды. Сондыктан Квннтилиан шыгармасы Ежелгі Римнің  педагогика 
тарихының  бай кө зі болып табылады. Окытудың  негізгі тәсілдеріне елікгеу, 
уағ ыздау, жаттыгу жатады. Квинтилиан ү жымдык оку мен окылғ ан мэтінді 
талдауды тәжірибеден ө гкізді. Бү л ең бек шешендерді даярлау ісінде ү лкен 
жетекші рол аткарды.

Шешендерді дайындау орта мектептегі ең  маң ызды мемлекеітік 
міндеттердін бірі болғ анга дейін Квинтилианның  кітаптары ү лкен жетістіктерге 
жеткен еді. Алайда Рим империясы кү лағ аннан кейін, ерте Орта ғ асырда олар 
туралы ү мытыла басталды. Тек 1416 ж. италияндык ойшыл Подьжьо шіркеулер 
бірінен шыгарманың  толык н.ү скасын тауып алды. Квингилианның  мың  
жылдан аса ү мытылып калғ ан ең бсгі XV гасырдың  ортасынан бастагі XVI  
ғ асырдың  аягына дейін жү зден артык рет басылып шыгарылды.

Ү іиінші кезец - Еуропадағ ы (б.з.д. V г.) ортағ асырлык мектептің  кү рылуы. 
Окыгу бағ дарламасының  мазмү ны жеті еркін ө нерден тү рды: бірінші, бастапкы 
циюі -  тривиум (лат. Тгіуіит - ү ш жол) грамматика, риторика, диалектикадан 
тү рды; екінші, кө терің кі цикл -  квадривиум (лат. Риасігіуіит - дәлме-дәл. тө рт 
жолдын киылысуы) арифметика, геометрия, астрономия, музыкадан тү .рды. Бүл 
топтастыруды Рим философы, бірнеше кітап авторы Боэций (б.з. 480-524 жж.) 
аныктады. Мың  жылдыктар бойы орта гасырлык мектептердегі окытудың 
мазмү нын дәстү рлі тү рде жеті ө нер ретінде аныкталып келді, тек Қ аііта ө рлеу 
кезенінде бү л бағ дарламаны классикалык білім беру алмастырды.

Тө ртінші кезец - Қ айта ө рлеу дэуіріне сәйкес келеді. Қ айга ө рлеу 
кезең індегі педагогикалык ойлардың  ғ ү лама ө кілдері -  педагог ойшылдар, 
испан философы, психолог, педагог, окыту ү дерісінін мәселелерін ойлап 
табушы -  Х.Л. Вивес (1492-1540), неміс педагогы, классикалык гимназияның  
негізін калаушы -  И. Штурм (1507-1587), италияндык философ, саясн 
кайраткер, балаларды тәрбиелеуге баса назар аударган, окытуда кө рнекілік 
эдісін колдануды ү сынғ ан -  Т. Кампанелла (1568-1639), француз философы, 
ойшыл, тәжірибені окыту қ ү рапы ретінде насихаттаушы М. Монтень (1533- 
1592), голландиялык ойшыл, адамгершіліктің  критерийі енбекке деген катынас 
дегенді айткан -  Э. Роттердамский (1466-1536) жэне т.б.

Бесіниіі кезец -  педагогиканың  жеке ғ ылыми теория ретінде калыптасуы. 
Бү л чех педагогы Ян Амос Коменскийдің  атымен байланысты. «Ұ лы 
дидактика» кітабында (1628 ж.) Я.А. Коменский педагогикалык білімге ғ ылыми 
негіз сапуга тырысты. Коменскийдін ең бегі педагогиканы гылым ретінде 
жү йелеудің  жолын тапқ ан алғ ашкы жетекші оқ улыктардың  бірі болды [8]. 
Бірак онда гылыми жэне оку пәндерінің  арасындағ ы накты айырмашылыктар 
болмады. Ол келесі факторлармен тү сіндіріледі: біріншіден, ғ ылыммен 
жинақ талғ ан білім жеткілікті тү фде кең  болмады жэне бір кітапта жазылды; 
екіншіден, ғ ылым элі де педагогиканын мэселелерін, оқ ушылардың  жас 
ерекшеліктерін есепке алып білім берудің тү рі мен формаларын қ арастырмады.

Алтыниіы кезец -  педагогика ғ ылымының  маң ызды кү рылымы -  
дидактиканың  дамуына кө птеген ү лестерін коскан белгілі педагоггар И Ф. 
Гербарттың  (1776-1841), И.Г. Песталоццидің  (1746-1827), А. Дистервергтің  
(1790-1816) есімдерімен байланысты.
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И.Г. Песталоцци -  швед педагогы, бастауышты окыту әдістемесінін негізін 
калады; И.Ф. Гербарт -  немістің  галым-философы, психолог, педагог, 
дидактиканыи теориялык негіздерін салды; А. Дистерверг -  неміс 
устаздарынын ұ стазы, окытудын ережесін ойлап шығ арды; Э. Белл, Д. 
Ланкастер (XVIII ғ . екінші жартысы-ХІХ г. бірінші жартысы) ө зара байланысты 
окыту жү йесін тәжірибе аркылы бірінші болып ө ткізді жэне ұ йымдастырды.

Жетінші кезең -  В.Г. Белинский (1811-1848). А.И. Герцен (1812-1870), 
Н.Г. Чернышевский (1828-1889), Н.А. Добролюбов (1836-1861), Л.Н. Толстой 
(1828-1910), Н.И. Пирогов (1810-1881) және т.б. белгілі орыстың  ғ алымдары 
мен ағ артушыларының  қ ызметімен танылды.

Ғ алым, дәрігер, когам кайраткері Н.И. Пироговтың  білім жү йесі жайлы 
ойлары кызығ ушылыкты туғ ызады. Ол сословиелік мектепке қ арсы шығ ып, 
окытудың  кө рнекілік пен ойшылдык принциптерін алдыга тартып, мектеп 
жү йесінің  жана жобасын ұ сынды.

Сегізінші кезең -  педагогиканың  ғ ылым ретінде дамуы К.Д. Ушинскийдін 
(1824-1870) іс-әрекетімен байланысты. Ол кө птеген мәселелерді бірінші болыгі 
шешті, оның  ішінде: антропология, физиология, психология және тагы баска 
ғ ылымдарды білуге негізделген жаң а педагогиканың  жү йесін ойлап тапты; 
окытудын кисындык негізін ашты; тэрбиелеу мен окыту принциптерінің  негізін 
калады; орыстың  педагогикалык ойларының  демократиялык жэне гуманистік 
дэсггү рлерін бекітті, оларғ а ғ ылыми кү ш берді. К.Д. Ушинский педагогиканы 
кисындык гылыми жуйе ретінде кө рсете алды. Бү л жү йені білу окытушыга 
оқ ытудың  жэне тәрбиелеудің  міндетгерін тиімді шешуге сепгігін тигізді [9]. 
Оның  тәрбие және оқ ыту жайлы идеялары бү гінде сө зсіз, маң ызды.

Осы заманның  орыс педагог-дидактиктерінің  ішінен бастауыш мектептегі 
окытудын бағ дарламасын ойлап шығ арган Н.А. Корфты (1837-1904), балаларды 
окыту әдістемесін кұ растырғ ан В.И. Водовозовты (1825-1886), оқ ушылардың  
адамгершілік, акыл-ой, дене бітімінің  дамуына бағ ьптапғ ан бағ дарламаларды 
ашкан Н.Ф. Бунаковты (1837-1904) атауғ а болады.

Тогызытны кезең -  педагогиканың  ғ ылым ретінде дамуы XX ғ асырдың  
басындағ ы тарихи жайт -  1917 жылгы ¥лы Қ азан тө нкерісімен байланысты. 
1918-1931 жж. білім беру мен окытуды тү бегейлі кайта кұ ру жү йесінің  
жылдары болды. Осылайша, тө ң керіске дейінгі мектегітегі білім берудін 
кү рылымы жаң а жү йемен ауыстырылды, оның  ішінде окытудың  жаң а кешенді 
бағ дарламалары енгізілді; сынып-сабактык окыту жү йесі бригада-зертханалык 
эдіске ауысты; кең естік адамды кемсіту ретінде саналғ ан жеке есеп пен білімді 
бағ алау, емтихандар апынып тастапды. Окушығ а игеруге берілген оку 
материалдар окытушының  кадагалауымен мең герілетін жү йелі окыту тәжірибе 
жү зінде іске асатын жобалау әдісімен ауыстырылды. Ең бек және оғ ан 
дайындапу, енбекпен айнапысу негізгі мазмү н мен окыту әдістемесін кұ рады. 
Мектептін ө зі алдың ғ ы жалпы білім беретін орындардың  (гимназия, лицей, 
училишелер, шіркеулік және жергілікті мектептер жэне т.б.) типтерін 
ауыстырып, бірың ғ ай ең бектік (ресми тү рде -  1918 жылдан бастап Бірың ғ ай 
енбектік мектеп) болып аталды. Бұ л окытудын дәстү рлі жү йесінен бас тартып,
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окытудың  мү лдем жаң а теориясы мен білім берудің  тәжірибесін іздеудің 
белсенді кезең і болды.

Алайда, тэжірибе мен уакыт классикалык дидактикадан бас тарту -  тиісті 
нәтижеге жеткізбейтінін, асығ ыстык екенін кө рсетті, керісінше. окьггу 
ү дерісінің  ү здік аспектілері жоғ алды. Осығ ан байланысты Коммуннстік 
партияның  Орталык Комитеті 1931-1936 жылдары мектеп туралы каулылар 
шығ арды. Біртіндеп кең ес мектептері тө ң керіске дейінгі окытудың  теориясы 
мен практикасының  белгілері мен эдістемелік аппаратын тұ тасымен негізге 
апып, калпына келтіре бастады, алайда осының  барлығ ын ресми тү рде 
толыгымен мойындалғ ан жок еді. Сабак жэне окытудың  сынып-сабактык 
жү йесі де калпыиа келтірілді; оку «тобы», «бригадалары» дегеннін орнына 
«сынып» деген атау колданыла бастады (1934-1935 жж.). Қ айтадан жеке білім 
бакылаулары мен мектептік бағ алар, мектеп бітіргенде жэне сыныптан 
сыныпқ а ауысканда тапсыратын емтихандар («сынак» атымен) енгізілді: 
қ айтадан ү й тапсырмасын беру тәжірибеленді; окытудын дәстү рлі әдістері 
колданыла бастады; «жұ мыс кітаптары» ө зінің  орнын тұ ракты оку кітаптарына 
берді.

Педологияны «жалғ ан ғ ылым» ретінде танығ андыктан (1936 ж.),
психологияның , педагогиканын ғ ылыми зерггеулерінен диагностиканың  
әдістері (тест, статистикалық  әдістер) мен тәсілдерін алып тастады. Зерттеулік 
жұ мыстардың  негізгі эдісі болып мектептін оку-тәрбиелік тәжірибесін окып 
танысу, жалпылау болып жарияланды.

Негізгі ө згерістер гуманитарлык пәндердін мазмұ .нында болды. Ол 
социализм мен коммунизмнің  кұ рылуы жайлы идеямен толығ ып, атеизммен 
бітісіп, жалгыз ғ ана дұ рыс және гылыми аныкталғ ан шыншыл идеология 
ретінде белгіленген маркстік-лениндік идеологияның  билеуімен танылды. Бұ л 
идеологиялык бағ ыт мектепке дейінгі балалыктан басталып, мектеп кезінде -  
әлігіпеден мектептің  барлық  кезең інде және жоғ ары оку орнына дейін 
жалғ асты.

Осы кездері педагогика мен дидактиканың  дамуына П.Ф. Каптеревтің  
(1849-1922), С.Т. Шацкийдін (1878-1934), П.П. Блонскийдің  (1884-1941), А.П. 
Пинкевичтің  (1884-1939) жэне тағ ы баскалардың  ең бегі әсер етті. Мысалы, 
П.Ф. Каптерев былай деп жазғ ан: «Екі тү рлі педагогика болады: консервативті 
және прогрессивті. Біріншісін мемлекет жактайды, екіншісін -  когам. 
Консервативті педагогика «тыйым салушы және ұ стап калушы» тенденцияғ а 
ие, ал прогрессивті педагогика шығ армашылык және кұ рушылық  жағ ында 
жү реді» [10, 177-бет]. Сол кезде бұ л мемлекет тарапынан қ ұ пталмайтын. оатыл 
және накты айтылғ ан сө з болатын.

Ұ лы Отан Согысынан кейін Компартияның  Орталык Комнтеті 
идеологиялық  сұ рақ тар бойынша біршама кұ жаттар шығ арды: философиянын 
тарихы, әдебиет, кино ө нері, бейнелеу ө нері, музыка туралы: 
космополитизммен, батыска бағ ынумен кү рес жү ргізілді; кез-келген сұ рактар 
бойынша, педагогикалык және психологиялык сұ рактарды косканда. бұ кара 
апдына шығ ып сө з сө йлеу және бұ қ аралык акпарат кұ рапдарына жариялауғ а 
катаң  партиялык цензура бекітілді.
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1948 жылы ғ ылымнан генетнка мен генетик ғ алымдарды куып шыққ ан 
ВАСХНИЛ-2 сессиясы болып ө тті. Жогарғ ы жуйке қ ызметінің  физиологиясын 
психологияғ а, педагогикағ а, дэріс берудің  жеке әдістемесіне енгізген академик 
И.П. Павловтың  оқ ытуы бойынша сессия (1950 ж., «Павлов сессиясы» атты) 
ө ткізілді. Елімізде тіл білімі (1950 ж.), социализмдегі экономикалық  сұ рақтар 
бойынша пікірталастар ө тті, оның  қ орытындылары педагогика ү шін міндетті 
болып саналды.

1952 жылдан бастап Коммунистік партияның  съездері ө ткізіліп тұ рды, 
оның  шешімдері білім беру мазмұ ны мен оқ ыту эдістемелеріне әсер етіп 
отыратын. Мысалы, ең бекпен оқ ыту, тәрбиелеу, кешенді оқ ыту, 
контрнасихаттау идеялары ныгайтылды. Кең ес педагогикасына және 
дидактикасына карсы шетелдік тэжірибе қ абылданбай, сө гіс алып отырды. 
Кең ес пен партия тэртібі шегінде жү рген окытушығ а ө зінің  іс-эрекетін 
орындауда тілалғ ыштык катынастъ: қ алыптастырып, оқ ытудың  тәжірибелік 
жэне ө нерлік ізденісін тоқ татгы. Мектеп тэжірибесіндегі хрущев кезең інің  
(1953-1964 жж.) жү йелі ө згерістерін есепке алмағ анда, осындай жағ дайларда 
мектептегі окыту жү йесін тү бегейлі кайта кұ руды іздестіру ісін енгізу киын 
болды.

1943-1944 жылдары РКФСР-да педагогикалык ғ ылым Академиясы 
кұ рылды (1966 ж. КСРО ПҒ А болды). Бұ рынғ ы кең ес республикапарында да 
педагогика жэне білім беру институттары ашылды. Педагогнкалык гылым 
Академиясында жалпы жэне педагогикалык психологиянын эдістері мен 
мазмұ нын оқ ытатын ғ ылыми-зерттеу институттары ашылды. Академия және 
оның  институгтары зерттеу бағ дарламаларын дайындауга кірісті. Олардың  кө бі 
дидактиканың  жеке сұ рактарына байланысты болды, алайда білім жү йесіне 
айтарлыктай ө згерістер енгізбеді.

Педагогикалык жоғ ары оку орындарының  және университеттердің  
кө птеген ғ алым-педагогтары педагогиканың  және дидактиканын сұ рақ тарын 
зерттеумен айналысты. Практик-мұ ғ алімдердің  тэжірибесі мектептен бастап 
бү кілодактык кө лемге дейін Педагогикалык окулар жү йесі аркылы жинакталып 
отырды. Бұ лар дидактиканы жетілдіру мен дамыту жолдарын жаксартып, оны 
алдығ а жылжытты. Сол кездері кептеген зерттеу жұ мыстары жү ргізілді, 
мысалы, академик Л.В. Занковтың  зертханасында дамыта окыту жүйесінің  
теориялык негізі алғ ашқ ы сынактан ө тті. Сонымен катар Липецк 
педагогтарының  сабакты жетілдіру бойынша зерттеулері де болды. Техникапык 
кұ ралдарды оқ ыту ү дерісінде қ олдану, окытудың  апгоритмі, проблемалык 
окыту мен бағ дарламалык окытуды оптимизациялау жэне тагы баска багыттар 
бойынша ізденістер жү ргізілді, осының  барлығ ы дидактиканы педагогика 
ғ ылымының  саласы ретінде дамытуына негіз болды.

Окытудың  калыптаскан тәжірибесі мен теориясынын жағ дайы, дең гейі 
туралы 1956-1967 жылдардағ ы Б.П. Есиповтың  «Дидактика» (1957 ж.) мен 
«Основы дидактики» (1967 ж.), И.Н. Казанцевтің  «Дидактика» (1959 ж., неміс 
тілінен аударылды) оку кұ ралдары мен монографиялары баян етеді. Бұ л 
ең бектерде сол кездегі окытудың  теориясы мен тәжірибесінің  жағ дайы жан- 
жакты зерттелінген.
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Кенестік кезең дегі дидактика ғ ылымының  атакты зерттеушілері Ш.И. 
Ганелин (1894-1974), Д.Н. Лордкипанидзе (1905), Б.И. Есипов (1894-1967), 
М.А. Данилов (1899-1973), М.Н. Скаткин (1900-1991), И.Я. Лернер (1917-1996), 
Ю.К. Бабанский (1927-1987) жэне т.б. болды. Бул педагогтар педагогиканын 
ғ ылым ретінде қ алыптасуына, окытудың , білім берудің  теориясының  дамуына 
ү лкен ү лес косты. Олар дәстү рлі классикалык дидактиканың  тү п негізін калады.

Осының  негізінде окыту теориясының  жана багыттары пайда болды. 
Мысалы, олардың  кейбіреулері танымап теорияларды (кө рнекілік окытуды) 
терендетті, келесілері теорияларды маң ызды тү рде ө згертті (окытудын 
формалары), жаң а теориялар пайда болды (педагогикалык технология), 
бұ рынғ ы дәстү рлі теорияны жокка шығ аратын теориялар (догмапык жаттау 
теория -  саналы тү рде еске сактау теориясы) калыптасты. Бұ л теориялар 
алдың ғ ы дидактиканы жокка шығ армай, олардың  ары карай дамуыиың  жаң а 
мү мкіндіктерін аша тү сті. Бү л кү былыс оқ ыту теориясының  апғ а ү мтылу 
қ озгалыстарымен сипатталады.

Окытудың , білім берудің  теориясы мен тәжірибесінде шетел ғ алымдары да 
із калдырды. Осылайша американың  ірі ғ алымы Джон Дьюи (1859-1952) 
окушылардын практикалык іс-әрекеті кезіндегі интеллектуалдык 
мү мкіндіктерін дамыту идеясын алдығ а тартты. Дидактика саласындагы баска 
шетел ғ алымдардын ішінен таным саласындағ ы педагогикалык максапар 
таксономиясының  негізін калаган Б. Блумныи (1913 ж., АҚ Ш), окыту ү дерісі 
сапасындағ ы ең бектердің  авторы Д. Брунердің  (1915 ж., АҚ ІІ1), окыту 
стильдерінің  сипаттарын кө рсеткен Н. Беннеттің  (Ұ лыбритания), жаппы 
дидактика геориясы мен проблемалык оқ ытуды зертгеген В. Оконьнің  (1914 ж.. 
Польша), проблемалык окыту және бағ дарламалык окыту, ө зін-ө зі окытуды 
педагогикалык басқ ару, білім беру технологиясы, дидактика теориясы 
негіздерін қ алаган Ч. Куписевичтің  (1924 ж., Польша) есімдері кө пке танымал.

Оныншы квзец -  1990 жылдан бастап казіргі уакытка дейінгі аралыкты 
камтиды. Бү л кезең  оқ ытудагы педагогикапык технологиялары, соның  ішінде 
акпаратгык-коммуникативті технологияны және тү лғ а-бағ дарлык білімді беруді 
енгізу мәселелеріне катысты кызығ ушылыктардың  туындауымен сипатталады. 
Педагогикалық  инновацияның , педагогикалык мониторингтің , менеджментгін 
теориялық  негіздері зерттелінді. Бү л сү рактарды зерттеуде Ю.А. Конаржевский 
(1990 ж.), Т.И. Шамова (1991 ж.), М.М. Поташник (1992 ж.), Л.С. Подымова 
(1995 ж.), М.В. Кларин (1995 ж.), Г.К. Селевко (1998 ж.), В.П. Беспалько (1998 
ж.), Е.В. Бондаревская (2000 ж.), И.С. Якиманская (2000 ж.) жэне тагы баска 
ғ апымдар зор ү лесін қ осты.

Осылайша педагогиканың  ғ ылым ретінде дамуына әсер еткен бірнеше 
кезең дер болды.

Қ азақ стандык педагоғ иканың  даму жолы ерекше болып келеді. 
Қ азакстандык педагогика ғ ылымының  дамуындағ ы алты кезең ді шартты гү рде 
атап айтуғ а болады.

Бірінші кезец -  тәрбиелік ойлар жазылғ ан эпос пен жырлардағ ы, 
ертегілердегі халық тың  ауызекі ө нерімен, қ азактың  салт-дәсгү рімен 
байланысты.
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Екінгиі кезец -  Шығ ыс Ренессанс дэуірі деп аталып кеткен шығ ыс 
мәдениетінің  калыптасу кезең імен байланысады. Себебі еуропалық  Қ айта 
ө рлеуге дейін араб-мұ сылман галымдары антика дәуірінің  рухани мұ расын 
тү бегейлі зертгеп, ө зіндік гуманистік әлемдік кө зкарасын қ алыпгастырды.

Қ азак халкының  педагогикалык кө зкарастарының  калыптасуына Ә бу 
Насыр эл-Фарабидің  (870-950), Ә бу Ә ли Хусейн ибн Абдаллах Синаның  (980- 
1037), Ә бу Рейхан Мухаммед аль-Бирунидің  (970-1048), Ә бу Хамида аль- 
Газалидің  (1056-1111), Насэреддин Тусидің  (1202-1273) жэне т.б. тәрбие жэне 
білім беру жайлы ең бектері зор ыкпап егті. Алайда ғ алым-энциклопедистердің  
тәрбие және білім жайлы кұ нды педагогикалык ойлары біртұ тас жү йеге 
келтірілмеген еді.

Ү иіінші кезең -  казакстандык педагогиканын дамуына ү лкен ү лес коскан 
танымал философтардың , ғ алымдардың , ақ ындардың , жазушылардың , 
ағ артушылардың  атымен байланыстырылады, атап айтсақ , Ш. Уәлиханов 
(1883-1865), Ы. Алтынсарин (1841-1889), А. Қ ү нанбаев (1845-1904), С. 
Торайгыров (1893-1920), Ш. Қ ұ дайбердиев (1858-1931) және тагы баскапар. 
Олардың  тәрбие және білім беру жө ніндегі ойлары, идеялары отандык 
педагогиканың  дамуындагы аса маң ызды кұ ндылыктар болды. Мысалы, Ы. 
Алтынсарин казак мектебінін негізін калаушы, ол бірінші болып «Қ азак 
хрестоматиясын» (1879 ж.), «Қ азактарды орыс тілге ү йретудегі бастапкы 
басшылык» (1879 ж.) атгы казак окулыктарын жазғ ан. Ы. Алтынсариннің  
басшылығ ымен алғ ашкы казак мектептері мен училищелері ашылды.

Тө ртіниіі кезец - дарынды окытушы-педагогтар А. Байтұ рсыновтың  (1873- 
1937), Ж. Аймауытовтың  (1889-1931), М. Дулатовтын (1885-1935), М. 
Жұ мабаевтың  (1893-1938), К. Жұ бановтың  (1899-1938), X. Досмұ хамедовтың  
(1883-1938), Е. Омаровтың  (1892-1937), К. Кемең геровтың  (1896-1937), Ш. 
Ә лжановтың  (1901-1938) аттарымен байланысты. Мысалы, М. Жұ мабаевтың  
«Педагогика», Ж. Аймауытовтың  «Дидактика», «Психология», «Тәрбиеге 
кө мекші», «Жан жү йесі және ө нер таң дау», «Комплексті окыту жолдары» 
секілді ең бектері кө пке дейін педагогикалык жоғ ары оку орындары 
студенттерінің  негізгі оку кұ ралдары болып келді. Ш. Ә лжанов бірінші боп 
педагогиканың  жэне психологияның  мәселелерін сабақ тастыра зерттеп, жогары 
оку орындарында сабақ беру эдістемесін ғ ылыми тұ рғ ыдан дәлелдеді.

Бесінші кезең -  1937 жылдан 1989 жылғ а дейінгі аралыкты камтиды. 
Қ азакстандык педагогика кең ес педагогикасынын жү йесінде дамыды. Бұ л 
кезең де окушьшар ұ жымының  қ алыптасуы, жанұ я мен мектептің  арақ атынасы, 
бағ дарламапау жэне проблемалык оқ ыту, окушылардың  танымдык іс-эрекетін 
белсендендіру жэне т.б. мәселелер зерттелді. Осы кезең де педагогика дамуына 
ү лес коскандар С. Қ ожахметов (1910-1945), С. Аманжолов (1903-1958), Т. 
Тәжібаев (1910-1964), Қ . Бержанов (1924-1976), Ә . Сембаев (1905-1989) жэне 
т .б .

Алтыншы кезец -  1990 жылдан бастап қ азіргі уакытка дейінгі кезең . 
КСРО-ның  кұ лауынан кейін, педагогикалык ғ ылым біртұ тас кең ес ғ ылым 
ретіндегі дэрежесін жогалтып, тэуелсіз мемлекеттер достастығ ы ө зіндік 
отандык гылымның  калыптасуында жұ мыс аткарды. Отандық  педагогика
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белсенді турде білімнің  стандартталуы мен акпараттануы, педагогикалык 
технологияларды енгізу аркылы мектептегі оку мен тәрбие туралы мәселелерді 
зерттеу ү стінде.

Осылайша, педагогика гылым ретінде дамудың  узак жолын ө тіп барып. 
жеке окыту пәні ретінде бө лінді.

1.2 Педагогика оку пәні регінде

Ғ ылымнын биіктігін багындыру оның  негізін зерттеуден басталатындыгы 
барлығ ымызга аян. Бұ л негіздер оку пэнінде жинакталғ ан. Ғ ылым мен оку пәні 
бір-бірімен тығ ыз байланысты.

Ә дебиеттерде оқ у пәні гө мендегідей ретпен аныкталады.
-білім жү йесі; білімді мең герудегі оку-танымдык іс-әрекет тү рлерінін 

жү йесі; ғ ылымның  негізін дидактикалык жү йелі тү рде мазмұ ндау [2, 347-бег];
-білім жү йесіндегі белгілі сатынын модулі, оның  ішіне мақ сазты.пык, 

мазмұ ндық , кисындык-әдістемелік (те.хнологиялык), нәтиже-бағ алаушылык 
компоненттері енеді; ө зіне сәйкес ғ ылым негізінде элеуметтік тәжірнбе 
әсерінен қ алыптасатын модуль [II,  17-бет].

Оку пәні -  ғ ылымнын «фотосуреті». Оку пәні жаң а білімдерді ашпайды, ол 
ғ ылымның  дайын болғ ан корытындысын пайдаланады. «Гылым» жэне «оку 
пәні» ұ гымдарының  мазмұ ндык талдауы олардын бір нү ктеде тү йісетінін 
кө рсетті, бұ л -  білімнін жү йелілігі.

Оку пэні окыту міндеттерін, білім алушылардың  дайындығ ы мен жас 
ерекшелігін арнайы есепке алатын ғ ылымның  негізінен тұ рады. Онын негізгі 
кызметі -  білім беру. Оку пәні міндетгі тү рде ғ ылым кұ рылымынын накгы 
кө шірмесі емес. Оку пәнін кұ растырғ ан кезде гылыми тү сініктер мен жағ дайды 
аныктау, жү йелеу, нактылау болады. Ғ ылыми тү сініктер, категориялар оку 
пәнінде кайта ө ң делгеннен кейін гылыми колданыста жаң а, нактыланган гү рде 
колданыла алады.

Жоғ ары оку орындарындагы оку пәнінің  ерекшелігі ғ ылымның  
кұ рылымына жакын болғ андық тан, онда ғ ылым теориясымен анық талган 
мәліметтер мен оларды танып білудің  эр тү рлі жолдары ашып кө рсетілген.

Педагогика оқ у пәніретінде келесі компоненттерден тұ рады:
1) білім беру, окыту, тәрбие жайлы білім жү йесі;
2) білім, іскерлік, дағ дылар мен кұ зыреттіліктерді мең геруге бағ ыпалған 

оқ у-танымдык іс-әрекет жү йесі.
Оку пэнінің  қ ұ рылысын жасау кезінде бірнеше факторлар ескеріледі. 

Оларды карастырайық .
1. Егер ғ ылыми білімдер жеткілікті тү рде жү йеленген жэне оны оқ ытудын 

әдістемелік аспектілері болса, сонда ғ ана олар оку пәніне енеді.
2. Сэйкес саладағ ы студенттердің  біліміне байланысты окытушы оку 

пэнін жобалай алады. Сонымен бірге, білім алушылардың  кабілеттілігі. жас 
және жеке психологиялык ерекшеліктеріне тэн оку пәні әркапай окытылады.

3. Оқ у пэні дэрісгер, семинарлар. тәжірибелік және зертханалық  сабактар 
кө мегімен окытылады.
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4. Кез-келген оку пэні дидактикалык материалдар корымен (накты 
тапсырмалар, кө рнекілік материалдар, бақ ылау сұ рактары, эдістемелік 
нускаулар) бекітіледі.

5. Оку пәнінде белгілі теория, концепциялармен коса окытушының  
эдіснамалык кө зқ арасы да орын алады.

ПеОагогикапыц оқ у пэні ретіндегі педагогикалық  гылым және элеуметтік  
тәжірибемен ө зара қ атынасы маң ызды сұ рактардың  бірі болып саналады. 
Бұ ны ө зара байланысты максапык жэне корытынды-багалык компоненттер 
мысалында байкауғ а болады.

Педагогиканың  максаттылык компоненті гылым пәнін ескере отырыгі, 
элеуметтік факторлар әсерімен ө згеріп, калыптасады. Мысалы, жуырда 2000- 
жылдың  басында педагогиканы окудың  максаты -  педагогикапык ү дерістің  
типтік міндеттерін шешу ү шін педагогикалык білімді, іскерлік пен дағ дыны 
капыптастыру болды. Ал казіргі кездері педагогиканың  оку пәні ретіндегі 
максаты -  элемге деген этикалык қ атынасының , дамығ ан дү ниетанымдык 
кө зқ арасының  мәдениеті мен инновациялык ойлау типіндегі кәсіби педагоіты 
калыптастыру [12, 5-бет].

Педагогогиканың  корытынды-багалык компоненті де элеуметтік практика 
әсерімен калыптасады. Сонымен катар, педагогикапык білім әлеуметтік 
практиканы гылыми тү рғ ыдан тү сіндіріп, болжалдап, жобапап отырады. Егср 
педагогикалык білім базалык ғ ылымның  негізгі кызметтерін орындай апса, 
сонда ол саналы болып саналады.

Оку пәні ө з кезегінде, педагогикалык гылымғ а әсер етеді. Мысалы, 
педагогикада гылым ретінде «инновация» секілді ү ғ ымның  жаң артылғ ан 
тү сіндірмесі ашылады. Ә сіресе педагогикалык практика педагогиканы зерттеу 
саласында маң ызды бағ ьптарды нұ скап, ғ ылыми концепциялардың  
капыптасуына әсер етеді.

Оку пәнінің  мазмү ны зерітелетін ғ ылым теорияларының  ү йлесімділігімен, 
оку орындарының  дәстү рлі, инновациялык тәжірибелерімен, окытылатын 
ғ ылым саласындағ ы окытушылардың  жэне студенттердің  жеке 
тәжірибелерімен аныкгалады.

Тарихи педагогикалык әдебиетке сү йенсек, танымал педагогтар 
педагогикалык пэндерді окыту ү шін арнайы кафедралар кұ ру керек екендігін 
айз қ ан. К.Д. Ушинский: «Егер университеттерде медицинапық , тіпті камералық  
факультеттер бар болып, бірак педагогикалық  факультеттер жок болса, онда 
бү л адамның  элі кү нге дейін ө зінін адамгершілік тү лғ асы, ү лгілі тәрбиесі 
жө нінде ойламай, тек денсаулығ ы мен қ алтасының  калың дыгын, келешек 
ү рпағ ынын бай болуын ойлайтындыгын кө рсетеді» [9, 55-бет].

Педагогикалык оку орындарында педагогика оку пәні ретінде кең ес 
мектептерінің  қ ү рьшу шартымен рәсімделген. Мысалы, В.И. Лениннің  колы 
койылғ ан халык комиссарлар Кең есінің  оқ улық тар шығ ару тәртібі туралы (1921 
ж.) каулысы маң ызды рө л аткарды.

1922-1924 жж. аралығ ында П.П. Блонскийдің  «Педагогика» (1922 ж.), А.Г. 
Калашниковтың  «Опыт построения индустриально-трудовой школы
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ближайшего будущего» (1922 ж.), С.И. Гессеннің  «Основы педагогики» (1923 
ж.), А.П. Пинкевичтің  «Педагогика» (1924 ж.) атты кітаптары жарык кө рді.

С.И. Гессеннің  «Основы педагогики» кітабы ө ткен ғ асырдагы 
педагогиканын ең  танымал кітабы болды. Ол Петроградтагы кө теріліске дейін. 
кө терілістен кейінгі бастапқ ы жылдары Томскде дайындалып, автордың  
эмиграцияда жү рген кездерінде бітіп, жарыкка шыкты. Ол кітапта элемдік 
педагогиканың  бірнеше ғ асырлык тәжірибесі мен Ресейдің  ең  жаксы дэсгү рлері 
корытылып, ғ асырдың  бірінші жартысындағ ы Ресейдегі, Еуропадағ ы, АҚ Ш- 
тагы басты педагогикалык ойлар багытына сараптама беріліп, педагогика 
идеяларының  даму мү мкіндігі негізделді.

Жалпы алганда, ең бектерде ө ткеннің  гіедагогикалык идеялары тү бегейлі 
баяндалып, ең бек мектептеріне және ең бек тәрбиесіне басты назар аударылды. 
Сонымен қ оса кітаптардың  кұ рьілымы мен мазмү ны оку міндеттерінің  іске 
асуына кө мек кө рсете алмады, педагогикапык идеялар дидактикалык жактан 
баяндалмай, жалпылама жактан баяндалып, автордың  бір партияғ а, гылыми 
мектепке тәуелділігімен аныкталды.

Педагогиканың  оку пэні ретіндегі дамуына 1927-1930 жж. ө ткен 
педагогикалык пікірталастар ү лес косты. Пікірталастар барысында оку пэні 
ретіндегі педагогиканың  мазмү ны аныкталып, максатты тү рде бағ ытталган. 
арнайы ұ йымдаскан және баскарылатын ү деріс ретіндегі тәрбиенің  негізі 
нактыланды.

Бұ л кезендері В.Н. Попов, А.У. Зеленко, А.Г. Вальнерлердің  «Учебник 
педагогики: для краткосрочной подготовкн педагогических кадров» (1931 ж.), 
А. Африканов пен П. Груздевтін «Педагогика: учебник для педагогических 
техникумов» (1931 ж.) және тағ ы да бірнеше кітаптар жарық  кө рді.

Ең  бірінші педагогика бағ дарламасы 193! ж. жазылып шыкты. 
Бағ дарламада педагогиканын жү йесін оку пэні мен болашак мұ ғ алімді кэсіби 
даярлау негізі ретіндегі педагогиканың  жалпы курсын жасау талабы болды. 
Алайда бұ л жылдары жарык кө рген кітаптар мен бағ дарламалардын 
сараптамасы педагогика курсының  әдіснамалык негізі, мазмұ ны мен кұ рылымы 
біртекті болмағ анын, 20-30 жылдардағ ы педагогикағ а катысты кателіктер мен 
адасушылық тардың  бар екендігін кө рсетті.

1933 ж. педагогика бағ дарламасы бойынша педагогикалык жоғ ары оку 
орындары мен педтехникумдарғ а арналғ ан екінші бағ дарлама мен окулыктар 
сериясы шық ты, олар: «Педагогика: учебник для высших педагогических 
учебных заведений», авторы М.М. Пистрак (1934-1935 жж.); «Педагогика: 
учебник для педтехникумов», авторы П.Н. Шимбирев (1934 ж.).

Оқ улық тар анык кұ рылымда болыи, оку ү шін арналган материалдарғ а 
тү пкілікті таң дау жү ргізіліп, педагогиканың  негізгі жағ дайы баяндалып, 
мазмұ ны бағ дарламағ а сәйкестендірілді.

Педагогика бойынша бағ дарламалар келесі тараулардан тұ рды:
1. Кең ес педагогикасынын максаты, маң ызы, негізі.
2. Халық тык білімнің  жү йесі.
3. Оқ у жоспары және багдарламасы.
4. Политехникалык мектептегі оқ ытудың  әдісі.
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5. Мекгептегі білім берудін ұ йымдастырушылык формалары.
6. Окулыктар.
7. Тәртіп.
8. Балалардың  коммунистік козғ алысы.
9. Мектептен тыс жұ мыс.
10. Окытушы.
11. Мектептің  ұ йымдастырушылык-педагогикалык сұ рактары.
Бағ дарламаны кұ ру кезінде авторлар Коммунистік партияның  Орталык

Комитетінің  ү кімін басшыпыкка алғ анын кө рсетеді. Бағ дарламада Коммуниспік 
партияның  педагогиканы жаң а, социалистік ө мірдің  әсер етуімен пайда болган 
ө згерістермен коса оку талабы кө рініс тапты. Осылайша, басты назар халыкты 
окыту жү йесіне, политехникалык мектепте оқ уғ а, балалардың  коммунистік 
козғ алысына аударылды. Педагогика курсы анык саяси бағ ытка ие болып, 
марксизм-ленинизм кағ идасына сү йеніп, социалистік кұ рылыс есептерімен 
санасты.

30-жылдардың  ортасында бағ дарламағ а деген теориялык талаптар 
жасалды. Бағ дарламаны жасауда авторлар мынандай жайттарды ескерулері
керек еді:

-диалектикалык материапизмнің  кағ идаларын бағ дарламаларда 
шығ армашылық  тү рде колдануды;

-болашак мұ ғ апімдерді социалистік тәрбиеге бағ ыттауды;
-бағ дарламаларда политехникапык білім беру идеяларын кө рсетуді;
-жү йелілік принципін сактауды.
Осы жылдары окулыкгарғ а да накты жэне катан талаптар аныкгалды:
-педагогика мазмұ ның  тү пкілікті іріктеу;
-педагогика мен педагогикалык фактілердің  маң ызды жағ дайларын

баяндау;
-тарихпен байланыс жасау;
-педагогика мазмұ ның  бағ дарламағ а сэйкестіру.
1939 жылдан бастап 1940 жылдарғ а дейін жоғ ары және орта 

педагогикалық  оку орындарына арналып жаң адан ү ш кітап жарык кө рді. 
Жогары оку орындарына арналғ ан оқ улыктардың  қ ұ рылымы катаң  қ исынымен 
ерекшеленіп, мазмұ нында тарихи-педагогикалык материалдар ү лкен орын 
алып, окулыктардың  кө лемі кең ейді.

ГІедагогикалық  училищелердің  окулығ ы 15 тараудан тұ рды. 1-5 тарауларда 
коммунистік тәрбиенің  негіздері: максаты, міндеттері, мазмұ ны, мектепке 
дейінгі балалардың  тәрбиесі, халык білімінің  жү йесі, кең ес мұ ғ аліміне тэн 
касиеттері айтылды. Дидактиканың  басты сұ рактарына 6-9 тараулар арналды. 
10-15 тарауларда пионер, окушы, комсомол ұ йымдарының  іс-әрекеті, сыныптан 
тыс жұ мыс және отбасы мен мектептің  ө зара катынасы, мектеп мү лкі мен 
мектепке деген педагогикалық  талап, мектеп басшылығ ы мен басқ ару 
сұ рактары қ арастырылды. Жалпы айтқ анда, окулык мазмұ нында тү пкілікті 
педагогиканын эдіснамалык сұ рақ тары баяндалып, жеке бө лім ретінде элі 
танылмаса да, дидактика бө лімі жеткілікті тү рде кө рсетілді. Сонымен катар 
тэрбиенің  теориясы жеке дара бө лім ретінде рэсімделмей, окулық та кең ес
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