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МАТЕМАТИКАДАН СЫНЫПТАН ТЫС ЖҰМЫСТАР ЖҮРГIЗУДIҢ
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖОЛДАРЫ.
Ұрпақ тәрбиесi барлық уақытта әр қоғамның көкейтестi мәселесi болып
келген. Ал қоғам деңгейi қандай болса, сыныптардағы бiлiм беру сапасы да
соған лайық болмақ. Қоғамның алдына қойған мақсаттарына сәйкес бiлiм беру
жүйесiнiң өзгеретiнi педагогикалық ғылымдар тарихынан белгiлi. Себебi қоғам
– тапсырыс берушi, ал сынып - осы тапсырысты жүзеге асырушы
педагогикалық жүйе. Бұл мәселелер, ең алдымен оқушыға деген көзқарастың
өзгеруiне алып келетiнi түсінікті. Себебi оқыту үрдiсi тек шәкiрт үшiн ұйымдастырылып, қызмет етедi. Егер бала осы үрдiс барысында мақсатты iс-әрекет
жасамаса, онда оқыту үрдiсiнiң нәтижелi болуы екi талай. Оқу үрдiсiнiң
нәтижелiлiгi оқушы бойында қандай өзгерiстер болғандығы тұрғысынан, яғни
оның қандай бiлiм мен дағдыларды игергенi, оның психологиялық дамуы, әдетi
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тұрғысынан бағаланатыны да анық.
Оқушыны оқыту субъектiсi ретiнде қарастыра отырып қана математиканы
оқытудың мақсаты мен мiндетiн нәтижелi iске асыруға болады. Сол себептен де
С.Л.Рубинштейн: “Оқыту мен тәрбиелеудiң барлық күрделi мiндеттерiнiң
жүзеге асырылуы, оқушының қаншалықты мөлшерде өзiнiң оқу-тәрбиелiк
қызметiнiң субъектiсi болуына байланысты”, - деп көрсеткен болатын [1].
Оқыту үрдiсi екi жақты: мұғалiмнiң қызметi және оқушының қызметi. Бiр
жағдайларда оқушы мұғалiмнiң қызмет объектiсi, ал оқу барысында субъект
ретiнде болады. Сонымен қатар оқу-тәрбие процесiндегi оқушының атқаратын
қызметi оның жан-жақты дамуының негiзi болып табылады.
Мұғалiм қызметiнiң басты мазмұны – оқушының өз қызметiн саналы және
мақсатты түрде жүргiзуiне көмек көрсету. Оқушы мен мұғалiм қызметтерiнiң

бiр арнаға тоғысуы, алға қойған мақсатқа жоғарғы көрсеткiшпен жетуге, оқу
процесiн жетiлдiруге ықпал етедi. Сондықтан да педагогикалық процесс
барысында мұғалiм-тәрбиешi басты рольге ие бола отырып, барлық уақытта
оқушының қызмет субъектiсi болуына ықпал жасауы тиiс.
Шығыс ойшылдары Әбунасыр әл-Фараби (870-950жж), Әбуғали Ибн-Сина
(980-1037 жж.) және т.б. балаларды тәрбиелеу барысында, олардың бiлiмiн
қалыптастырудың әдiс-жолдарын қарастырған. Мысалы, Әл-Фараби өзiнiң
“Философияны үйрену үшiн қажеттi шарттар” атты трактатында баланың iшкi
сезiмдерiне әсер ете отырып, оқыту үрдiсiнде оларда қызығушылық пен ынта
тудыру жөнiнде мынадай пiкiр айтты: “Рухани негiзi түзу болса, оның тiлегi,
қалауы дұрыс болады. Оқу-үйрену нәтижесiне шәкiрттiң ниетi әсер етедi. Көңiл
қалауы болмақ”- дедi [2].
Ал, Ф.Бөрібекова: “… егер ұжымда бала тәрбиеленсе, онда ол жалықпайды,
сабаққа ынтасы мен қызығушылығы пайда болып, басқалардан қалып қоймауға
талпынады”-дейдi[3].
Қ.А.Сарбасованың пiкiрiнше: “Бала неғұрлым сәби болған сайын, ол
өмiрден көп ештеңе көрiп-бiлмегендiктен, оның құбылыстарға қызығушылығы
өте ауқымды және мұлде дайындықсыз

болады. Соған сәйкес, оның өмiр

құбылыстарынан алатын әсерi де өте шұғыл, жарқын әрi жан-жақты болып кете
барады.
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қалыптастыруға түбегейлi негiз болып шығады” деген байлам жасаған [4].
Мақсатты әрекеттердi орындау нәрестелiк жаста-ақ байқалады. Мысалы,
бала өзiнiң назарын аударып қызықтырған ойыншыққа қарап оны қолына алу
үшiн еңбектеп келе жатқанда ойыншықты ұстап көру, аузына салу оның
мақсаты болып табылады, ал оның әрекетi осыған бағытталады.
Абай бала мiнезiнiң қалыптасуы жөргектен басталатынын айта келiп, бұл
жөнiнде “Жетiншi сөзiнде” былай дейдi: “Жас бала анадан туғанда екi түрлi
мiнезбен туады: бiреуi – iшсем, жесем, үйықтасам деп тұрады… Бiреуi – бiлсем
екен демекiлiк… Мұның бәрi – жан құмары, бiлсем екен, көрсем екен,
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психологиясының басты ерекшелiгi – бiлуге құштарлық деп есептейдi.
“Бiлiм-ғылым үйренбекке, талап қылушыларға әуелi бiлмек керек…” – деп
ұлы Абай талаптың бiрiншi шартының мазмұнына тоқталады: “ғылымға
алдымен берiк ынта-ынтықтық, бiлмегендi бiле беруге құмарлық, махаббат
керек. Бiлмегенiңдi бiлген сайын сол құмарлық арта бередi, жүрегiң
қанағаттанып, көңiл орнығып, сенiм арта бермек. Адамның көңiлi шын
мейiрленсе, бiлiм-ғылымның өзi де адамға шын мейiрленiп, тезiрек қолға
түседi.
Сыныпка дейiнгi бала iс-әрекетiнiң негiзгi түрi ойын болып табылады. Осы
iс-әрекетте 3-6 жасар бала өз әрекеттерiмен, сөзiмен, сезiмдерiмен өзiн
айналадағы адамдардың өмiрiн, олардың еңбегiн, қамқорлықтарын, өзара
қарым-қатынастарын бейнелейдi. Өздерiне әлi онша белгiлi емес, бiрақ үлкен
адамдардың қызық өмiрiн белсендi түрде жаңғырта отырып, ол адамдардың әр
түрлi
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қатынастары туралы өз бiлiмдерiн тереңдете түседi.
Баланың жетi жастан кейiнгi жетекшi iс-әрекетi оқу болып есептеледi.
Сынып оқушысы оқу үрдiсiнде табиғат әлемiмен және адамдардың өмiрiмен,
оның бүгiнгi кұнымен және өткенiмен танысуын жалғастыра бередi.
Оқу iс-әрекетi мен тәртiппен белгiленген iс-әрекетте сынып оқушысы
жануарлар мен өсiмдiктер әлемi өмiрiнiң заңдарын, тiл және мөлшер, кеңiстiк
және уақыт заңдарын танып бiледi, басқа адамдарды, олардың еңбегiн, еңбек
пен танымның субъектiсi ретiнде өзiн де танып бiледi.
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