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Егемен Қазақстан мәртебесіне ие болғаннан бері 

елімізде оқытудың ғылыми-теориялық негіздері ту- 

ралы ауыз толтырарлык бірқатар түзілімде зерттеу 

жұмыстары ұсынылғаны белгілі. Өкінішке орай, бұл 

мәселенің шешімі табылып, оның нүктесі қсйылды деуге 

әлі ертерек. Оның дәлелі ретінде Қазақстан Республи- 

касы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2004 жылғы 11 

қазанындағы Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Респу- 

бликасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға 

арналған Мемлекеттік бағдарламасы» Жолдауында: 

«... Қазақстандық білім жүйесі оның әлемдік білім беру 

кеңістігінде лайықты орын алуына мүмкіндік бермейтін 

ескірген әдіснамалык базасы, құрылымы мен мазмұны 

жағдайында дамуын жалғастыруда. Білім беру мазмұны 

фактологиялық күйінде калып отыр және оқитындарды 

қоғам өміріне құзыретті, жауапты әрі шығармашылық
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түрғыдан қарастыра отырып даярлауға бағдарланбаған» 
[ 1 ] -  деп, оқытудың ғылыми-төориялық бағытына салмақты 
да салиқалы сын айтылған Одан бері 4 жыл уақыт өтіп, әлі 
де болсын бұл мөселені бір байыптап шештік д^  ертерек. 
Олай болса, жоғары оқу орнында «Қазақстан тарихы» 
пөнін оқытудың ғылыми-төориялық негізі туралы не дер 
едік? — деген заңды сүрақтың туары сөзсіз.

Алдымен оқытудың ғылыми-теориялық негізіне 
бірталай айқындама беріп өтсек, бұл мәселенің алға 
жылжымау себебін аңғарамыз. Педагогикалық үдерістің 
бір көрінісі оқыту десек, оның өдіснамасы міндетті 
түрде философиялық негізге сүйенеді. Оқыту үдерісінің 
философиялық негізіне ізгілік ұстанымы жатады. Әлемдік 
педагогиканың тұжырымы екі түрлі бағытта дамыган:

1) авторитарлық;
2) гумандық.
Ежелгі грек философтары авторитарлық бағытта баланы 

оқыту мен тәрбиелгуде дүрыс емес түстарьшда жазалау керек 
деген ұсыныс енгізген. Платон еңбектерінде «оқыту» деген 
ұғымнан гөрі «төрбие» деген үғым басым болып, егер бала 
төрбиеге саналы түрде көнбесе, оны жазалау керек деген 
[2]. Біздерге Платонға дейін Грецияда спартан тәрбиесінің 
өте қатал болғандығы белгілі. Бүл бағыт әлемде ХУІІІ-ХІХ 
ғасырлар арал ыгында қанат жайған. «Джштльмш төрбиесі» 
Д.Локтың (1632-1704) еңбегінде: «сіз әке ретінде міндетті 
түрде өз беделіңізді нығарлауыңыз керек, ол өзінің кімнің 
билігінде өсіп келе жатқанын білсін» - деген пікір айтқан. 
Үрей мен сыйлау екі сезімді үйден дарьггуы қажет деп ол 
ойын жалғастырады [3].

И. Гербарт (1776-1841) бұл мәселені балалардың 
іс-өрекетін басқару үдерісінде қарастырған. Д.Локқа 
қарағанда И.Гербарт тәрбие емес, оқыту үдерісін 
басқару дын үш бөлігін зерттеп, 1) оқыту; 2) адамгершшікке
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тәрбиелеу; 3) балаларды баскару деп бөлген, олардың 

міндеттерін айқындаған. Тәртіп бұзушыларға жаза 

қолдануды ұсынған [4].

Ізгілікті ұстанымда оқытудың негізін қалған 

зерттоппілерге Ежелгі Рим ойшылы М.Ф. Квинтилианның 

«Шешендерді тәрбиелеу туралы» еңбегінде: «Мен 

балалардың тәнін жаралайтын жазалау рәсімдерін 

жақтамаймын. Мұндай жазалау әр Баланы төмендеті, 

қорлау, оны құл қылу дегенді білдіреді. Нашар бала 

ұдайы осындай қатал жазаны күтетін болады және оған 

оның еті үйреніп кетеді. Баланың жалпы нашар болуы 

педагогтардың ұқыпсыз тұрғыда оқыту үдерісінде дұрыс 

көңіл бөлм і̂нің нәтижесі демекпіз. Оларды тек гумандық 

тұрғыда оқыту абзал» - деген пікір айтады [5].

Гумандық, ізгілік пікірлер айтқан француз ойшылы 

ХУІІІ ғ. Ж.Ж.Руссо Оның «Эмиль немесе тәрбие туралы» 

еңбегінде «Балаларда өздеріне тән табиғат бар. Оларды 

өздеріне тән образы, ойы, сезімі болғандықтан, біздер 

олардың ол қасиеттерін біздердікімен ауыстыра алмай- 

мыз» деп соны да тың пікір айтқан [6].

Ж.Ж. Руссо М.Ф. Квинтилианнан кейін ізгілік жайлы 

тұшымды сй-түйін білдіргчм ойшыл демекпіз. Ж.Ж.Руссоның 

ізгілігінде төмендегі түзілімдер үсынылған.

- Адами қасиеттен басқа пайым жоқ;

- балалардың балалық шағын сүйіңіз, қүрметтеңіз, 

олардың инстинкт сезімін сыйлаңыз;

- адам баласы бірлік пен татулықта өмір сүрсе, олардың 

жүзінш бакьпты күлкі жүздерівде үйіріліп, шаттықпш жүреді;

- әрбір оқытуға қатысты тұлғаның ерік-жігерінің нық 

болуына қам жасау педагогтардың асыл мүраты;

- жазалау түбі балалардың огірік айтуьша, немесе жасырьш 

әрекеттерге баруъша итерме жасайтьшын ескерген жөн;

- Баланы бақылаудың жазалау сыңайында үйымдасты-
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ру оның айлакерлік қасиетін, көлеңкелі мішз-кұлықтарын 
ұштай түсері сөзсіз.

Ж.Ж.Руссоның кезінде оқыту және тәрбиелеу үдерістері 
автономды қарастырылмағандықтан, екі бағытты қатар 
алып, ұш түрлі шартты ұсынады:

1) басқа өріптесіңе, не адамға жанашьфлық рахым жаса;
2) басқаға көмегіңді аяма;
3) жақсы да ізгі істерге ынталы бол
Аталған ұстанымдардың түйіні ретінде Ж.Ж. Руссо 

мынандай қорытынды жасайды:
- Үлкендер балаларға үлгі-өнзгені өзінің болмысымен 

көрсетуі керек. Әйтпегенде, балалардан татымды ешнөрсе 
күтудің жөні жоқ. Олардан игілікті істерді тосудың өзі 
ақылға сыйымсыз.

Ізгілікті үстанымдағы педагогиканың теориялык 
нггізін қалаган шығыс ғалымдарының еңбектері әжмдік 
гылымға қосқан сүбелі еңбек екенін дәлелд^ артьщ. Оқыту 
үдерісінің 4 тірек құрып Берген Әбі Насыр әл-Фараби. 
Әлем кеңістігіне тұңғыш реет «интеллекция» ұғымын 
шгізіп, оның төрт тірегін ашып көрсетеді:

1) актуальді интеллект;
2) потенңиалды интеллек;
3) әрекетшіл интеллект;
4) жүре келе дарыған интеллект.
Интеллект деген сөзді түрлі мағынада қолдануға бо- 

лады. Бірінші, қарапайым сөзде, адам жөнінде, парасатты 
адам жөнінде айтқан кезде қолданылады. Екінші, әркім 
оны өзінше түсініп, мутакаллимдердің үнемі айтысқа 
түскшде айтатын мағынасында. Олар былай дейді: «Бұл 
өзі парасат теріске шығарылған кезде айтылады. Интелжкт 
сөзінің үшінші мағынасы Аристотельдің «Дәлелдеме» 
дегш трактатында айтылған. Тортінші мағынасы тағы 
да сол Аристотельдің «Этика» дегш еңбегінің алтыншы
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кітабында айтылған. Бесінші - «Жан туралы» трактатында, 

алтыншысы «Метафизикада» айтылған.

1. Ал ®ді қарапайым сөзде қолданылатын, ол өзі парасат- 

ты адам дейтін кездегі мағьшасына келсек, мүны интелжкция 

актісі деп түсінгді. Сонымен, қосымша мысал ретінде кейде 

оны (адамды) парасатгы деп атайды, ал кейде оны бүлай атау- 

дан тартынып қалады. Олар бьшай дейді: «парасаттыға сенім 

керек», ал олардьщ пікірінше, сшім дегеніміз кайьфымдылык. 

Олар парасатты деп қайырымды адамды, жақсылыққа асық, 

жамандықтан қашық адамды айтады.

Потшциалды интел.ткт. Бүл өзі әлдебір жан, жанньщ 

бір бөлшегі, жан қабілгттерінің бір жмесе материядан дүниеде 

бар заттардьщ парқы мен формасын абстракциялай алатьш не- 

месе соған даяр әлде бірдеңе. Материялық емес бүл формалар 

потенциальды интеліЕкт формаға айналу үшін ғана өздерінің 

өмір сүруі тә)елді болып отырған субстанциядан абстрак- 

цияланады. Солардың субстанцияларынан абстракцияланған 

формаларьша айналған формалар интеллигенцияның танып 

білетін обьекшврі больш табьшады. Бүлардың аты интеллект 

деген сөзден шыкқан, өйткші дүниеде бар заттардьщ форма- 

ларын абстракциялағанда, олардьщ өздері сол заттардың фор- 

маларына айналған Сөйтіп, птшциалды интеллгкт дегеніміз 

формаларды жүзеге асыратын субстанция болып табьшады. 

Егерде сіз әлдебір доелі материяны, мысалы, бір кесек балау- 

ыз алсаңыз, оған таңба түсірілсе, түсірілғшде ол таңба оның 

сырт жағы мш тереңдіғін алып жатқан болса, және форма 

субстанцияны қамтьш жатса, қамгыганда, субстанция формаға 

тарап, түгелдей сол формаға айналатын болса және сонда бүл 

парықта заттардьщ формаларьшың қалай пайда болганын 

түсінуге жақындайсыз. Өйткші парық форма үшін бейгебір 

субстанциясы өз байьша сыйдырушы болып табылады, бірақ 

денвлі материядан айьфмасы ол форманы өзінің тереңімш 

емес, тек бір қьфьшан қабылдайды.
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Актуальды интеллект. Егер субстанциядан 
абстракцияланган интеллекцияның пайымдағыш 
объектілері осы парықта жүзеге асатын болса, онда бүл 
объектілері интеллекцияның актуальды объектілеріне 
айналады. Субстанциядан абстракцияланудан бүрын 
бүлар интеллекцияның потенциалды объектілері болып 
еді гой, ал субстанциясынан айрылып, олар актуальды 
объектілерге айналды, өйткені сол парықтың формапарын- 
да жүзеге асты. Сонымен, бүл парық интеллигенцияның 
актуальды объектілері арқылы актуальды интеллектіге 
айналады. Демек, интеллекцияның пайымдалғыш актуаль- 
ды объектілері актуальды интеллект, сайып келгенде, бір 
нөрсе. Сөйтіп, біздің сөздеріміз тек мынаны ғана: (парық) 
интеллекцияның пайымдалғыш объектілерінің өзі соның 
формаларына айналғандығын, өйткені бүл объектілер 
формамен бара-бар білдіреді. Демек, актуальды танушы 
(парық) пен актуальды интеллект және интеллекцияның 
актуальды зерде жетерлік объектісі — бүлар бір нәрсе.

Әрекетшіл интеллект. «Жан туралы» трактатының 
үшінші кітабында Аристотельдің айтқан өрекетшіл 
интеллект дегеніміз ешуақытта да материяда болмаған 
және онымен мүлдем байланысы жоқ абстракцияланған 
форма. Бүл интеллгкт қайсыбір жағынан қарағанда акту- 
альды интеллект болып табылады және жүре келе дарыган 
интеллектіге өте жақын. Потенцияда болатын парықты ак- 
туальды интелжктіге айналдыратын және интеллекцияньщ 
пайымдалғыш нотенциалды объектілерін тиісті актуальды 
объектілерге айналдыратын да осы.

Актуальды интеллектінің потенциалды интеллектіге 
қатысы күннің көзге, қараңғы уақытта тек потенциалды 
жанары болатын көзге қатынасы сияқты. Қараңғылык 
дегеннің өзі әрі потенциядағы мөлдірлік те, әрі сонымея 
бірге актуальды мөлдір еместік қой; ал мөлдірлік дегшіміз
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қарама-қарсы түрған жарық көзіші түскен жарық. Жарық 

көз жанарында, ауада, сол сияқты бір нәрседе жүзеге 
асқан кезде, оол кезде көз жарықта қабылдаған бсйда ол 

актуальды көрген жанарға айналады, сондай-ақ түстер де 

актуальды көрінгіш түстерге айналады. Ол ол ма, біз көздің 

актуальды көрген болуы жарық пен мөлдірлік көз жана- 

рына акгуальды жүзеге асқандықтан емес, көз актуальды 

мөлдірлікті қабылдап, көздің өзі де көрінгтін нәрселердің 

формаларына ие болды және тек осының нәтижесінде ғана 

актуальды көргіш болды.
Біз белгіліден белгісізге қарай жүретін болғандықтан, 

ал өзіндік кемелді болмыс біз үшін белгісізд«у болмыс 

болгандықтан, басқаша ол туралы біліміміз мейлінше 

мардымсыз болғандықтан, актуальды интеллектіде  

бар нәрселердің тәртібі осы нәрселер үшін әрекетшіл 

интеллектіде белгілЕНТШ тәртіпке қарамастан қарсы болуы  

қажет. Әрекетшіл интеллект дүниеде бар нәрселердің ішінен 
алдымен ең жетілгендерін таниды, ал материялық форма- 
лар өрекетшіл интеллектіде материядан абстракцияланған 

формалар болып табылады. Мүның себебі олардың бүрын 

субстанцияда болып, кейін абстракцияланғандығын емес, 
олардың әрқашан да осы күйде болып келгендігінен.

Дидактика нысанасының интеллекциялық әрекет әдісі 

біреу, ол - жинау. Интеллект - жинау әдісімен келетін 

сапа. Олай болса, Әбу Насыр әл-Фараби әлемдегі бірінші 

үстаз Аристотельдің ғылыми түжырымына тоқталса, 
дидактиканың пәлсапалық аныктамасын, рухани шығу 

тарихын біздер түркі жүртының ғана мақтаныш емес, 

әлемдегі екінші үстаз Әбу Насыр әл-Фарабиден іздеуіміз 

орынды қүбылыс. Бірақ, оны дидактика объектісін ерекше 
зерттеді деп айту қиын.

Сонымен Әбу Насыр әл-Фараби «интелжкт» үғымына 

пәлсапалық түжырым жасап, оның ішінара бөліктерге
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жіктеліп кету себептерін ашқан. Оған қысқаша интерпре- 
тация жасасақ, мынандай түйіндер шығады:

- погенциалды интеллект формаларды жүзеге асыратьш 
субстанция;

- актуальды интеллект — тек осы форма жөнінде ак- 
туалды;

- жүре келе дарыған интеллект бірінші материядан 
бірте-бірте өрлеп, нәрселердің (иерархиясы) аяқталатын 
шегі бірінші материя және материя болып табылады.

Адамның қатысым қүралдардан жиған интеллжциясы.
- Әрекетшіл интеллект -  бар нөрселердің іш інен ең 

жетілгенін танитын қасиет.
Ойымызды қорытсақ, дидактика нысанасы оқытушыдан 

екі салиқалы қасиетті талап етеді:
- Қабылдаушы субъектіге жеткізер нысаналар- 

ды тақырып, мүрат-мүддесіне, қүрылым-жүйесіне, 
көркемдегіш қүрал-әдістеріне жіктеп, оньщ парқына терең 
бойлап, бөрін түтас жүйеде автордың көздеген «дамудың 
жақын алаңын» дүрыс меңгергендікті;

- оқыту үлгісін Ізгілікті пішінге үйлестіріп, интеллек- 
цияны өзінің интеллектісіне айналдырып, барлық Түлға- 
болмысымен, Бітім-пошымымен өн бойынан Нүр сәулесі 
шашырап түру.

Міне, осындай қасиеттерді өзінв дағды, машық ретінде 
ширатқан Адам жәуан мәрттіктен пайгамбарлық деңгейге 
жегеді деген түйінді біздер сонау ежелгі дәуір заманасыньщ 
өлемдегі екінші үстаз Әбу Насыр әл-Фарабидың ғылыми 
түжырымынан аңғардық.

Қорыта келгенде, гумандық бағытга, үстанымда оқыту 
мен тәрбиелеудің теориялық негізін әл-Фараби әлемдік 
деңгейде қалады, қүрды деуге жоғарыда берілген дәйекті 
түжырымдар дәлел.
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Шығыс даналарының ішінде ізгілікті үстаным жайлы 

салиқалы сй-тұжырым жасаған - Қожа Ахмет Йассауи. Қожа 

Ахмет өзінің Ақыл кітабының шгізгі басымдығы н сегіз сипат 

деп есептегеа Олар: Тәубашылық, Ғибадатшылық, Махаббат, 
Сабырльщ, Шүкіршілік, Ризашылық, Заһидшілік (анықгық), 

Ғаріптік. Бүларды біз бір нүктеге түйістіріп айтсақ, Адам 
табиғаттың кЪггін басқарып түрған Қүдіреттітанып білу үшін 

ш іст^ керек, қандай уәжіп, парыздарды орындау қажет Дей 
отырып, еондай-ақ адамгершілік, әділдік, адалдық, мейірім, 

рахым, табиғатқа деғен сүйіспеншілік сияқты мәсежжр сөз 

болады. Әсіресе, Мүхаммет пайғамбар үстанған ғаріптік 

жолына ерекше мән береді. Оның мән-жайын сараптан 
өткізеді. Бүдан түжырым қорытып, осы талаптарға сәйкес: 

«Өз тапқанын мүсәпірғе бермесе, ол харам. Тіріге қол Бер. 

Шариғатты білмесе, шариғат үйрет, тарихатты білмесе, тари- 
хат ғылымымен жолға сад еғер мағрипатты білмесе, мағрипат 

ғылымымен үйрет, хақиқат жолымен жүрмесе, хақиқат жо- 

лымен мүріттерге жол көрсет» - деді. Осы төрт қүбыласы 
Жүсіп Баласағүнда: «Әділвт, Дәулет, Парасат, Қанағат» деп 
беріледі. Мүның бәрі дерлік Адамның Ізгілік әлемнс ниет 
бүруының тірек-бағандары. Кей жағдайда бүл тірек үғымдар 

қабыдданса, адамдардың деңгейл і к сапасына айналып кетеді. 

Өкінішке орай, аталған тіректік үғымдарға сөйкес Адам 
деңгейі бағамдалмай келеді. Бүл күрделі де өзекті Мәсежнің 

жалғастығы Қожа Ахмет Иассауидың жақында табылған 
«Рисала» атты трактатъщца терең қамтылған. Маңыздылығы 

жан-жақгы ашылған. Бүл шығармасында да аталған төрт тірек 

үғымдарын жіліктеп, талдап, олардың әрқайсысыньщ он- 
оннан сарым-мақамы бар екенін ашып көрсетеді. Сол арқылы 

дін ақикатьша жетудің сырларын талдап әңгімешйді. Адамды 

имандылыққа, имбасқаша а йтсақ, сшімділікке (өзішң-өзібв), 

бауырмалдьщқа, ізгілікке тәрбиелемек ынтасы біліиеді.
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«Диуани хикмет» - бір жағынан философия, антропо- 
логия, физика, математика, сөз құдіреті т.б. жайлы Құдірет 
тілінде жазылған Ата Мұра, Асыл Қазына, Рухани Азық. 
Дәл осы мәселелер ел тарихының беттерінде Қожа Ахмет 
Йассауиге дейін де, кейін де ұрпақ мүддесіне өшпестей 
насихатталып келеді. Міне, біздер сол тарих іздерінен 
ең қажетті деген Асыл мұрадан қажетімізді ала білуіміз 
керек-ақ дейміз. Қожа Ахмет Йассауи кқшпелі қыпшақ, 
оғыздардың түрмыс-тіршілігін, көзқарас-танымын ескере 
отырып, сол жұрттың өз тілінде төгілте жырлайды.

Дидактиканың негізгі пәлсапа деген түжырымның 
дәйекті дәлелдерін Қожа Ахмет Йассауидан байқағандаймьп. 
өбу Насыр өл-Фараби дидактиканың өзегі, интеллектінің 
анықгамасынтүбірлеп берсе, оның түрлерің, әдіс-қүралдарын 
жілікгеп айқындап баяндаса, Қ.А.Йассауи таза дидактиканьщ 
үлгісін пөлсапалық пайымдар түрғысында зердежіт Мүньщ 
өзі классикалық үлгіде берілгш. Тіршілік бар жерде ингеллект 
те, дидактика да өмір сүре бермек. Олай болса, бұл рухани 
қүндылықшр -  бақилық. Соның ішінде Қожа Ахмет Иассауидың 
ақыл туралы түжырымында тәубашылық, ғибадатшылық, ма- 
хаббат, Сабырлылық, Шүкіршілік, Ризашылық, Заһидшілік, 
Ғаріптік сияқгы қасиеттердің салмағы сипатталған

Дидактика білім меңгеріудің үлгісі десек, бір жағьшан ин- 
телпЕКТ, екінші жағынан ақыл секіщц сапалық көрсеткіштерпе 
данышпан бабаларымьп ерекше тоқгалып, Ізгілікгің сүрлЕуіш 
сілтеп тұрғаңдай әсерленесіз. Әрине, дәл осы сапаларды меңгеріщ 
№ сол сапаларды әдеби арналармен іс-әрекепе жүзеге асыруға 
бағьгг алған субьекті қай қоғамньщ болмасьш сүйікгі данасы.

Берілген тұжырымды түйіндесек, мынандай жүйе 
шығады, алдымен Нүрлы іске Берген сипаты:

79. От іздеген көбелектей шәкірт болдым.
81. Жалған атақтан арылып сәби болдым.
92. Нәпсіні көңіл найзасымш шаныштым між.
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134. Жалтақтардан сөз сұрама жолда қалған.

242. Тағатым жоқ жалған іс пен дәукестікке.

308. Ғашықтарға хақтың нұры түсті, достар!

311. Таң сәріде зар илеп еңіремедім.

312. Тәуба қылдым қожам қабыл қылды, достар.

367. Шайтан «өліп», нәпсі-құйын өзі кетті.

375. Түрлі-түрлі жаңа көрдім, мойынсүндым...

388. Бір және Барым, дидарыңды көрермін бе?!

567. Надандарға айтқан сөзің қабыл болмас.

578. Асыл тегің су маш күд тағы айналып боларсың күл

657. Зальшдарды айыптама, залым өзің.

793. Надандар сорласа, жүре бер халін білмей.

809. Дана кепті, надан қалды көп өкініш.

835. Құл Қожа Ахмет, тшенші болсаң хаққа болғыл

Тұпнұсқадан ұғарымыз не? бұл жүйеге салынған хик- 

меттерден аларымыз не?

Бұл сауалдарға жауап беру өте қиын Өйткагі ол жұмбақгың 

сыры - Қожа Ахмет Йассауи бабамыздьщ көкейіндегі ғалам 

жайлы өзінің топшьшау-тұжырымдары. Десек те, топшылау 

түжырымдарды тануға таппынып көрелік.

«Екінші дәптерің» барлық маңыздылығы — осы 

төрт құбылада. Ол қүбылалардың анықтамасын былай 

жіктейміз:

- Мағрифат - сауаттану, ағарту, ғылым, білім.

- Траиқат - жол, жүйе, сенім, қағида.

- Хақиқат — хақ, шындық, дәлел-факт.

- Шариғат — ісләм дінінің заңы, жолы, қағидасы.

Көптегеі адам бүл қасиетті еңбекті тек ісләм дінінің

түжырымы деп қабылдайды.

Берілген нұсқадан аңғарғанымыз, белгілі бір білімді 

қабылдату үшін оқьпушыньщ өзі Ізгілік пш оған қайшылықта 

келетін Надандық, оның касында қабаттаса тұратын 

Зүлымдықтың «шекарасын», ара-жігін ажыратарлық
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өлшемдіктер керек. Міне, осы қажеттіліктен туған 
өлшемдіктерді біздер данапарымыздьщ шығармашылығьшан 

жүйежп алуымыз, бүгінгі күннің үлтгық рухыньщ гуманистік 
моделін қүруға бірден-бір тіректік рөлін айқындай түспек.
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