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БІЛІМГЕРЛЕРГЕ ҚАЗАҚ ТІЛІ ОРФОГРАФИЯСЫН МОДЕЛЬДЕП
МЕҢГЕРТУДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Түйін. Мақалада жоғары оқу орындарында білімгерлерге қазақ тілі орфографиясын модельдеп
меңгертудің психологиялық негіздері қарастырылады. Білімгерлердің психологиялық ерекшеліктері
мен қабілет-қарымдарының деңгейі қазақ тілінің орфографиялық заңдылықтарын меңгертуде айқындала түседі. Осы ерекшеліктер арқылы білімгердің өзіндік көзқарасын қалыптастыруына, саналы
түрде тұжырымдар жасауына, тілді дұрыс қолдануға деген жауапкершілігін арттыруына қол жеткізуге
аса мән берілді.
Түйінді сөздер: казақ тілі орфографиясы, мотивация, қызығушылық, психологиялық ерешелік,
модельдеп оқыту.
Резюме. В статье рассматриваются психологические основы моделирования и освоения орфографии казахского языка обучающимися в высших учебных заведениях. Психологические особенности и уровень способностей обучающихся становятся все более выраженными в овладении
орфографическими закономерностями казахского языка. Этим особенностям придавалось особое
значение для формирования у обучающегося собственной точки зрения, осознанного умения делать выводы, повышения ответственности правильного использования языка.
Ключевые слова: орфография казахского языка, мотивация, интерес, психологические особенности, моделирующее обучение.
Summary. The article deals with the psychological foundations of modeling and mastering the spelling
of the Kazakh language by students in higher educational institutions. Psychological features and the level
of students ‘ abilities are becoming more pronounced in mastering the spelling patterns of the Kazakh
language. These features were given special importance for the formation of the student’s own point
of view, conscious ability to draw conclusions, and increase the responsibility for the correct use of the
language.
Key words: spelling of the Kazakh language, motivation, interest, psychological features, modeling
training.
КІРІСПЕ
Білімгердің жоғары оқу орнында білім алуы
– кәсіби маман болып қалыптасуындағы ең маңызды кезең. Бозбалалықтың екінші сатысы
саналатын бұл кезеңде жас буын балалықпен
толық қоштасып, есеюдің алғашқы басқышына көтеріледі. Бұл кезеңнің ерекшелігі туралы
психолог-ғалым И.С.Кон былай деп жазды: «Бір
жағынан, индивидтен гөрі әрекет субъектісі ретінде студенттің барлық жеке бас қасиеттері,
әлеуметтік рөлдері бірге көрінеді. Екінші жағынан, оның әлеуметтік қасиеттері басқа адамдармен тура немесе оның бойындағы жанама өзара
әрекеттесуі нәтижесінде түзілген әлеуметтік маңызы бар қасиеттердің жиынтығы ретінде түсіндіріледі. Бозбаламен қарым-қатынасқа түсетін
адамдар оны еңбек, таным және қарым-қатынас
субъектісі деп бағалауы тиіс» [Кон И.С., 1984, 151
с.]. Мұндай жағдайда білімгердің психологиялық
күйінде де бетбұрыстық өзгерістер болуы – заңды құбылыс. Ондай өзгерістер білімгерлердің өз
болашақ жолын өзі таңдауы, жаңа әлеуметтік топ
мүшесі ретінде әрі өзіндік бейнесін сақтауға, әрі
сол ортаға кірігу жолын өздігінен табуға ұмты-
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луы, тағдырының өз қолында екенін сезініп қана
қоймай, нақты жағдаяттарда түрлі кедергілермен
бетпе-бет келіп, өздігінен шешім жасауға мүдделі
болуы, мүлде жат ортада өзін мойындатуға деген
ішкі мотивацияның артуы, бейтаныс адамдармен
бірлесе жұмыс істеу барысында өзінің өмірлік
ұстанымын қалыптастыруға ұмтылысының артуы, өзінің тұлғалық құндылықтық бағдарын айқындау қажеттігі және т.б. факторлармен тығыз
байланысты. Жоғары оқу орнына түскен әрбір
жас өзінің күш-жігерін, қабілет-қарымы мен біліктілік деңгейін субъективті тұрғыдан объективті
таразылау сынына тап болады. Әсіресе, бірінші
курста жаңа ортаға келген жастың өміріндегі
күрт өзгерістер оның психологиясына айрықша
әсер етеді. Олай болса, алғашқы кезеңде оқытылатын пәннің бірі ретінде фонетика бойынша
меңгертілетін білім мен біліктерді игертуде осы
ерекшеліктерді мұқият ескеру тиімді болмақ.
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
Бүгінгі таңдағы басты мәселе - жаңа дәуір мұғалімінің кәсіби-интеллектуалдық қабілеттерін
дамыту. Қазақ тілінің орфография саласын оқыт-

серіктестерінің де қабілет-қарымын объективті
бағалай алмау; қойылған талаптарды орындауға
икемсіздік таныту; «беделділерге көзсіз бас ұру»;
өзіндік «МЕН»-ін жоғары қою; өз қателіктерін
мойындауды ар көру; бірлесіп жұмыс жасауға
жағымсыз қатынас; «жеңіле алмау» немесе керісінше, «жеңіске масаттану» секілді жағдайлар
орын алатыны сөзсіз. Жас және психологиялық
ерекшеліктеріне сәйкес қатысымдағы мұндай
қателіктер білімгерлердің өзара сын айтудағы,
тақырыпқа қатысты мәселені талқылау барысындағы, бағалау үдерісіндегі сөз қолданымдарындағы қателіктерінен, дөрекі сөздерінен, қисынсыз уәждерінен көрініс тауып отырады. Оған
білім алушылардың басым бөлігінің мектеп қабырғасында бірлесе жұмыс жасауға үйренбегені,
сын тұрғысынан ойлау дағдыларының қалыптаспағандығы себеп болады. Сөйлеу техникасы
мен сөз мәдениетіне, пікірлесім әдебіне қатысты
білім-біліктерінің кемдігі әсер ететіні даусыз. Бірақ уақыт өте келе білімгерлердің рефлексиялық
қабілеттерін шыңдауда бұл стратегия орфографиялық ұғымдарды модельдеп оқытуда өзінің
жоғары нәтижесін көрсетуі тиіс. Сол арқылы бұл
стратегия білімгерлердің тек тұлғалық қасиеттерін ғана емес, олардың болашақ педагог ретіндегі кәсіби мәдениетін, қарым-қатынас жасай
алу дағдыларын шыңдауға да оң ықпал етеді.
Білімгерлердің психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, орфографияны модельдеп
оқыту үдерісінде оқу материалдарын меңгертуде олардың әрі қатысымдық, әрі танымдық әрекеттерін өзара үйлестіре жүргізуде екі мәселеге
ерекше мән беріледі:
1) қазақ тілі орфографиясын оқыту арқылы
білімнің болашақ мұғалімнің кәсіби бағдарын
дамытуға ықпал етуі;
2) қатысымдық әрекеттердің мақсаттылығына
назар аударылады, әр тапсырманың ақпараттық тұрғыдан жаңа болуы, танымдық жағынан
терең болуы, өзін тануға және танытуға ықпал
етуі ескеріледі. Онда «сөйленімнің тысқы белгілері: танымдық, эмоционалдық, реттеушілік-еріктік үдерістерінің қамтамасыз етілуіне» мән
беріледі [Веккер Л.М., 1998, 685 с.]. Осы орайда
білімгерлерге қазіргі таңдағы ең бір күрделі әрі
қызықты мәселе – ұлттық әліпбимен байланысты
оқу материалдары үлкен қызығушылық тудырады деген ойдамыз. Латын таңбасының енуімен
байланысты ғалымдар арасындағы тартысты
пікірлерді оқу, талдау жұмыстары жүргізіледі.
Н.Уәли, Ә.Жүнісбек, Е.Қажыбек, Қ.Күдерина, Н.Әміржанова, А.Фазылжанова және т.б. ғалымдардың мақалаларына талдау жасалып, БАҚ құралдарындағы сұхбаттары бейне, аудио-материал
ретінде ұсынылады. Олардың пікірлері бойынша талдау жұмыстары ұйымдастырылғаны жөн.
Бұл білім берудің заманауи талаптармен, бүгінгі
таңдағы қазақ тілінің әліпбиіне, қазақ жазуының
реформасына қатысты білімгерлердің хабардар
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қанда сауаттылықтың негізі қаланатын фонетикалық білімді, сөйлеудің ауызша тіліне тән орфоэпиялық нормалар мен жазбаша сөйлеу тіліне
тән орфографиялық нормаларды; сөзжасамдық
нормаларды немесе грамматикалық, стилистикалық, пунктуациялық нормаларды меңгерткенде білім мен кәсіби біліктіліктің қатар жетілуіне
мән беріледі.
Оқыту үдерісінде білімгердің өзіне берген
бағасы мен ортаның беретін бағаларының сәйкестік арақатынасы үлкен мәнге ие. Сондықтан
бұл кезеңде білім алушылармен жұмыс жасау
әрі оңай, әрі қиын болады. Оңай болатыны: жоғарыда айтылғандай, білімгердің өзін-өзі жетілдіруге, өз бойындағы қабілет-қарымын танытуға
ерекше серпін беретін факторлардың мол екендігінде. Қиын болатыны: олардың ішкі әлеміндегі өзін ересек сезінуі мен өз «МЕН»-ін сақтауға
деген амбиция (жақсы мәндегі) оқытушының
барлық айтқандарын еш қарсылықсыз орындайтын «көнбістікке» мойынұсындырмауы мүмкін.
Сол себепті қандай да бір оқу-тәрбие үдерісіне
қатысты жұмыстарды ұйымдастыруда талаптың ортақ, мақсаттың анық, міндеттің түсінікті,
шарттардың қолайлы, тапсырманың танымдық
тұрғыдан мәнді әрі қызықты, практикалық жағынан тиімді әрі қажетті, бағаның әділ болуы үлкен
шеберлікті қажет етеді. Бүгінгі білімгерге жоғары
бағаға қарағанда өзіне пайдалы әрі болашақ мамандығына қажетті болатын білімді меңгеріп, құзыреттіліктерді үйрену маңыздырақ. Сол себепті
білімгерге зерттеу барысында ұсынылатын қазақ
орфографиясын модельдей отырып оқыту талабында олардың тек тұлғалық дамуына ғана емес,
кәсіби-интеллектуалдық әлеуетін дамытуға да
көңіл бөлініп отырылғаны тиімді. Қазіргі өзгермелі қоғам мен білім беру жүйесіндегі жаңашылдықтар болашақ филолог-мұғалімдердің шығармашылық ойлауы мен оқу-тәрбие жұмыстарын
өзара ұштастыра жүргізуді қажет етеді. Педагог
мамандардың қатысымдық құзыреттілігі мен тілдік құзыреттіліктерін теңдей жетілдіру олардың
болашақ кәсіби қызметімен тікелей байланысты
шешім табуы керек. Себебі болашақ филологмұғалім үшін тілді жұмсалымдық тұрғыдан терең
игеріп, шешен сөйлеудің қыры мен сырын үйреніп, өзгелерден оқ бойы озық тұру қаншалықты маңызды болса, тілдің құрылымдық жүйесін
жете түсініп, оның ғылыми-теориялық мәселелерін функционалдық жағынан еркін меңгере
алу, алған білімдерін сауаттылық жағынан дұрыс
қолдана алу соншалықты мәнді. Сондықтан филолог-білімгер үшін жоғары оқу орнында алатын
теориялық білім келешекте шәкірттерге сапалы
білім беруде де негізгі тірек болып қалануына
мән берілуі тиіс.
Бастапқы кезеңде білімгерлердің бірден тіл
табысып кетуіне психологиялық кедергілер болмай қалмайды. Онда өз білімдерін асыра бағалау
немесе өзінің біліміне күдікпен қарау; өзінің де,
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болып қана қоймай, ертеңгі осы саланың маманы
ретіндегі жуапкершілігін сезіндіруге, олардың психологиясы мен танымына әсер етуге түрткі болмақ.
Сөйтіп, білімгерлердің өзінің болашақ мамандығының жүгін түсінуіне бағыт беріледі. Модельдеп оқытудың барысында білімгерлердің сөйлесім әрекеті,
психикалық белсенділігі және тұлғалық-құндылықтық жүйесі үнемі тығыз бірлікте болуы қадағаланып
отыруы тиіс
Білімгерлермен жұмыс барысында олардың
қазақ орфографиясы жайлы қазіргі лингвистикада
пайда болған үрдістердің басымдылықтарын айқындай білуіне және оған қатысты перспективаларды белгілеу жөнінде түсініктерінің болуына назар аударылды. Ол үшін білім алушылардың:
- қазіргі тіл біліміндегі негізгі теориялық және
әдіснамалық қағидаларды түсінуіне;
- орфографияның мәселелеріне қатысты басты
ұғымдарды игеруіне;
- тілтанымдық ғылыми тұжырымдарды интерпретациялай алуына;
- мәтіндерге лингвистикалық талдау жасауға
икемді болуына, концептілік, танымдық тұрғыда
талдаулар жасау бойынша практикалық машықтарды иемденуіне қажетті дағдыларды сіңіру қажет
екені ескерілді. Бұл филолог-білімгерді дайындау
үдерісінде оның түсінігін, әрекеттік белсенділігін
арттыра отырып, өзін-өзі жетілдіруге қатысты дағдыларды меңгеруін қамтамасыз ету арқылы жүзеге
асты.
Қазақ тілі орфографиясын модельдеп оқытуда
білімгерлердің пәнге, ғылымға қызығушылығы мен
прагматикалық қабілеттерін дамыту үшін олардың
тұлғалық-психологиялық ерекшеліктері мен оқытудың түпкі нәтижелері үйлесімді сабақтастырылды:
- филологияны өз ықтиярымен таңдаған білімгерлердің басым бөлігінде ұлттық құндылықтарға
деген шынайы сезім мен көзқарастың болуы басқалардың бойында осындай қасиеттің дамуына ықпал
етеді де, білім меңгеруде оң әсерін береді. Өйткені
білім алушылардың ағымдық кезеңде ұйымдастырылатын түрлі тапсырмаларды орындауы кезінде,
олардың өздік және оқытушының басшылығымен
орындайтын жұмыстарында тұлғаның құндылықтық бағдарларын дамытуға үнемі көңіл бөлінеді;
- тілге, көркем сөйлеуге, шешендік сөзге деген
оң көзқарас, оны үйренуге деген табиғи талпыныстың (мотивацияның) болуы да ізденімдік, шығармашылық тапсырмаларды жеңіл орындауға, жұмыстың сапалылығына оң әсер етеді. Өйткені болашақ
филолог-мұғалім үшін (жалпы педагог мамандығы
ғана емес, өмірден өз орнын тапқысы келетін, осы
үдерістегі тілдің, қатысымның мәнін түсінетін әрбір

жас үшін де) сөз мәдениетінің, шешендік өнердің
талаптары үдесінен шығуға, сөз шеберлігін үйренуге, пәнге қызығушылықтың болуы да аудиториядағы білімгерлердің тұлғалық дамуында, бір-бірімен
тығыз әрі әдепті қарым-қатынас орнатуда аса мәнді
фактор екені ескеріледі [Жақыпов, С.М., 2010, 201б.]
;
- көркем шығармаларды, поэзиялық шығармаларды мәнерлеп оқуға ұмтылыс та білім алушылардың тілдегі орфографиялық ұстанымдар мен
заңдылықтардың мәнін терең түсінуге, оның орфоэпиямен сабақтастығын түсінуіне, қолданымдық
маңызын білуіне ықпал ете отырып, сабақтың сапалылығына, білімнің мәнділік сипатының артуына
мүмкіндік береді;
- сөз өнерінің және көркем шығармашылықтың
психологиясын ашуға қызығушылықты дамытуға,
сондай-ақ, өзін-өзі дамытып, тәрбиелеуге мұрындық болатын ішкі әлеміндегі алаңдаушылық пен тез
әсерленгіштік қасиеттер де болашақ филологтарға
жат емес. Сондықтан бұл да олардың тілдік білімді
терең сезіне қабылдауына және оған қатысты тапсырмаларды креативтілікпен орындауға мүдделілік
тудыруда аса маңызды шарт ретінде қарастырылады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қорыта айтқанда, зерттеу мақсаты мен міндеттерін белгілеуде педагогикалық жоғары оқу орнында
оқытылатын кез келген тіл саласы білім алушының
теориялық ойлауын ғана дамытып қоймауы тиіс, ол
болашақ мамандығына сай біліктерді де қоса игеруі керек деген идея салынды. Себебі тіл мен сана,
ойлау мен сөйлеу тығыз байланысты. Модельдеп
оқытуда білімгердің ойлау жүйесін дамыту қаншалықты маңызды болса, оның сөйлеу шеберлігін жетілдіру де соншалықты мәнді екені ескерілді. Тезаурустық деңгейде қалыптастырылатын ұғымдардың
білімгердің ой көрігінде пісіп, өңделіп білім қорын
ғана құрамай, келесі кезекте оның жаңа ойларының, жаңа тұжырымдарының тууына түрткі болуымен бірге алған білімі мен білігін кейінгі өскелең ұрпаққа жеткізу шеберлігіне төселуі тұлғаның жекелік
те, кәсіби де тұрғыдан дамуына әкелетіні сөзсіз.
Бұл оның кәсіби тұрғыдан да сапалық өзгерістерге
қол жеткізуіне мүмкіндік тудырады. Өйткені мектепке барғанда жас мамандардың оқушылармен
тіл табыса алмауына себеп болатын мәселелердің
барлығы бірдей педагогке қажетті қатысымдық
дағдыларының кемшіндігінен емес, сонымен қатар
теориялық мағлұматтарды жеткізудегі танымдық,
талдамалық дағдыларының да өз деңгейінде қалыптаспауынан екенін тәжірибе көрсетіп отыр.
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