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«Философияны оқытыў методикасы» курсы жоқары оқыў 

орынларында студентлер тəрепинен философиялық таълим алыўда оғада 

үлкен əҳмийетке ийе. Философияны оқытыў барысында билим ҳəм 

эпистемиялық, ҳəм де бир ўақытта софийстлик тийкарларында 

интерпретацияланыўы керек болып табылады. Бундай қатнас төмендеги 

оқыўлықларда жүзеге келеди: П.В.Алексеев, А.В.Панин Философия, М.: 

Проспект, 1997, 1-бөлим; В.Г.Кузнецов, И.Д.Кузнецова, В.В.Миронов, 

К.Х.Момджян Философия, М.: ИНФРА-М, 2002  - 3 бап. 

Философияны оқытыў методикасы тиккелей философияны түсиниў 

менен байланыслы болады. Ең дəслеп, философия бул «таза» яки «жаңа» 

илим сыпатында алып қаралатуғын турақлы ҳəм кең тарқалған қөз 

қараслардан қутылыўымыз керек. Бул жағдайда философия оқыў 

дисциплинасы (пəни) сыпатында бир қанша билимлер суммасына 

(жыйындысына) тең болады, бул жерде атап өтиўимиз тийис – ең төмен 

көрсеткиш: бириншиден, бул студенттиң философия бойынша алған 

билимлерин экзамен ўақтында «тапсырып», кейин ала «умытып қалыўы»; 

екиншиден, өте жақсы көрсеткиш – бул студенттиң көз қарасын 

кеңейттириўде үлкен əҳмийетке ийе ҳəм «философиялық билимданлық» 

дəрежеси күшейеди.  

Улыўма философияны оқытыў методикасы, көбинесе курстың анаў 

яки мынаў бөлимлериниң қосындысының баян етилген жеке методикасы 

болып есапланады, яғный атап өтиўимиз мүмкин, онтология, гносеология, 

социаллық философии ҳəм т.б. Тарийхий-философиялық проблемалық 

майданда философия реаль илим ямаса илим методологиясы сыпатында 

емес, ал иррационалистлик ҳəм рационалистлик универсаллық дүньятаным 

яки дүньяны түсиниў мəденияты болып табылады. Бул жерде 

оқытыўшының тийкарғы концептуаль ўазыйпасының бири болып 

философиялық ойда усы атап өтилген мəдениятты пайда етиў, 

қəлиплестириў ҳəм оған студентти үйретиў.  
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Методикалық жақтан бул процесс тийкарынан студентти оригиналь 

философиялық текстлер менен ислесиўге үйретиў, дүнья жүзлик 

философиялық процессте болып өтетуғын көп аспектли тарийхта 

сəўлелендиретуғын проблемалық ситуацияларды анализлеўге үйретиў 

болып есапланады. Философия барлық ўақытта дүнья жүзлик 

раўажланыўдың догмалық яғный «қатып қалған» билим алыў схемасын 

қурыўға умтылды.  

Ҳəзирги ўақытта философияны үйрениў, философиялық билимлерге 

ийе болыў, философиялық ағартыўшылыққа болған мүҳтəж, 

философиялық ой-пикир жүритиў, дүньяны сезе билиўҳəм дүньятаным 

сыпатында оғада əҳмийетке ийе.  

Философияға болған оғада зəрүрлик адамның руўхыйлығынан, 

ҳəзирги заман баҳалықлардың кризисинен тиккелей байланыслы болады. 

Буд жерде атап өтиўимиз мүмкин адамды биологиялық түр сыпатында 

сақлап қалыў, еркинлик дəрежеси ҳəм де пухаралық жəмийеттиң 

болмысын характерлейтуғын стратегияларды ислеп шығыў баслы мəселе 

болып табылады. 

Ал философияға болған жеке мүтəжлик болса, К.Ясперстиң айтыўы 

бойынша, «Адамлар жасап атыр екен, демек филсоофияның болмаўы 

мүмкин емес. Философия тийкарынан басқа мақсетлерден жоқары 

өмирдиң мазмунына ийе болыў, жасаўдың мақсетин аңлап жетиў, бул 

мазмунды ҳəзирде аңлап алып – ҳəзирги тийкарында келешекке хызмет 

етиў, - ҳеш қашан қандай-да бир адамды ямаса улыўма адамды усыл 

сыпатына (дəрежесине) түсирмеў. Философиялық ой-пикир жүритиў 

(философствование) барлық ўақыттағы ўазыйпасы бундай: болмысты 

түсиниў тийкарында ҳақыйқый инсан болыў…» (К.Ясперс. Философская 

вера // смысл и назначение истории. М., Республика, 1994. с. 500). 

Жоқарыда айтылғанлардың барлығы студент тəрепинен философия 

бойынша стандарттың минимумын, яки философияны оқытыў 
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дисциплинасын үйренип алыў зəрүрлигин туўдырады. Бирақ, бул жерде 

философияны үйренип алыў – мақсет емес, ал усыл сыпатында алып 

қараймыз: ол механикалық-формаллық болмаўы керек, ол идеалында 

студенттиң жеке раўажланыўына тəсир етиўи керек.  

XXI-əсир басындағы реалийлер, яғный фактлер, ҳақыйқый социаллық 

процесслер, қубылыслар, үшинши мың жыллықта улыўмацивилизациялық 

раўажланыўдың перспективалары, билимлендириў тараўының 

гуманизацияланыўы ўазыйпалары, билимлендириўдиң «алға озып 

өтиўи»ниң пайда болыўы, булардың барлығы объектив көз қарастан 

кəнигени таярлаўда оның жеке раўажланыўын ең биринши планға қояды. 

Егерде, дəслебинде билимлендириў процессинде тийкарынан шахстың 

қəлиплесиўи алға қойылған ўазыйпа болған болса, ал ҳəзирде, 

билимлендириў процессинде нонконформистлик шахстың қəлиплесиўи, 

социаллық орталықта толерантлы ҳəм өзин өзи реализациялаў ҳəм өзин 

өзи актуализациялаўға бағдарланған шахсты қəдиплестириў ҳəм тəрбиялаў 

баслы мəселе болып табылады. Бул контексте жоқары оқыў орнында 

өтилетуғын философия предметиниң роли жүдə күшли. Бул жағдайда 

тийкарынан принципиаллық жақтан философияны үйрениў процессинде, 

студент тек ғана белгиленген билимлер жыйындысын ғана үйрене 

қоймастан, ол  жаңа социаллық жақтан зəрүрли тəжирийбе топлап, «өзин 

өзи пайда етип», философиялық ой-пикир жүритиўдиң, дүньяны билиў ҳəм 

дүньяны түсиниў усылы сыпатында көникпелерди үйренип, өзлестирип 

алыў болып табылады. 

Философиялық ой-пикир жүритиўдиң өзеги сыпатында еркин 

пикирлеў, тийкарғы баҳалық ориентациясы болып – толерантлық 

есапланады. Келешектеги кəниге ушын философиялық мəденият оның 

профессионаллық тийкары болып табылады. Ол тийкарынан студенттиң 

жаңа билимлерди өзлестирип билип алыўына, жаңа информациялық, 

технологиялық ҳəм дүньяға көз қараслық парадигмаларға тез көникиб, 
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адаптацияланыўы ҳəм билим алыўды тийкарғы ҳəм жоқары баҳалық 

сыпатында алып қарайтуғын шахстың кəлиплесиўине дерек болады.  

Студенттиң шахс сыпатында қəлиплесиўи менен бара бар 

философиялық мəдениятының концептуаль критерийи, яғный өлшеминиң 

қəлиплесиўиниң тийкарғы басқышлары болып төмендегилер табылады: 

- арнаўлы белгиленген философиялық терминология ҳəм категориаль-

түсиник аппаратын белгили дəрежеде өзлестирип алыў; 

- арнаўлы философиялық əдебиятларды ҳəм оригиналь философиялық 

текстлерди оқыў; 

- философиялық диалог ҳəм философиялық дискурс жүргизиў 

уқыплылығына ийе болыў; 

- философиялық ой-пикир жүритиў дүньяны билип алыў ҳəм дүньяны 

түсиниў усылы сыпатында үйрениўдиң жеке талабы; 

- ғəрезсиз толерантлық ойлаў дүньяға көз қараслық-искерлик баҳалық 

сыпатында; 

- профессиональ искерлик процессинде философиялық мəдениятты 

реализациялаў. 

Жоқарыда көрсетилген ҳəм атап өтилгенлердиң барлығы 

теоретикалық-методологиялық тийкар болып, «Философияны оқытыў 

методикасы» курсын дүзиў ҳəм оқытыўда дəслепки баҳалық 

установкалардың бири болып есапланып, оның мазмуны философия 

курсының айырым бөлимлерин ямаса айырым темаларын үйрениўдеги 

жеке методикалар жыйындысы болып қоймастан, философияны 

оқытыўдың улыўма методикасы болыўы тийис. Усындай подход 

«тарийхий жақтан» В.И.Разин тəрепинен «Жоқары оқыў орынларында 

философияны оқытыўдағы улыўма методика» атлы 1977 жылы баспадан 

шыққан мийнетинде усынылғын. (Разин В.И. Общая методика 

преподавания философии в вузах: Метод. Пособие для преподавателей. М.: 

Высшая школа, 1977). 
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Келешекте философия пəни бойынша оқытыўшыларды таярлаўда ҳəм 

оларды үйретиў процессинде есапқа алмаўымыз мүмкин болмаған бир 

қанша қарама-қарсылықлар жүзеге келеди. Мəселен, айтып өтиўимиз 

мүмкин: 

- бириншиден, студенттиң оқыў-үйрениў искерлигиниң абстракт 

предмети (философиялық мектеплер ҳəм бағларлар, дереклер текстлери 

ҳ.т.б.) ҳəм үйренилип атырған профессиональлық-педагогикалық 

искерлигиниң реаль предмети арасында;             

- екиншиден, профессиональлық искерликтиң мазмунының бир 

пүтинлиги ҳəм студент тəрепинен көп предметлер (яғный, философия 

тарийхы, онтология ҳəм билиў теориясы, логика, мəденияттаныў, 

педагогика ҳəм психология, этика, эстетика ҳ.т.б.) үйренип алыўы 

арасында; 

- үшиншиден, профессиональлық-педагогикалық искерликтиң 

реализацияланыўының жəмийетлик формасы ҳəм студенттиң оны 

менгерип алыўының жеке формасы арасында бир қанша қарама-

қарсылықларды көриўимиз мүмкин. 

Оннан тысқары, атап өтиўимиз мүмкин, студентлердиң өзиниң бар 

мүмкиншиликлериниң ҳəм уқыплылығының өзи тəрепинен өзин өзи 

баҳалаўының өте төменлеп кеткенин, олардың келешектеги философия 

пəни оқытыўшысы болыўындағы ҳəм келешектеги педагогикалық 

искерлигине де айырым негативлик қатнас жасаўы тəреплерин бақлаўға 

болады.     

Усындай қарама-қарсылықлардың ҳəм проблемалардың 

шешилиўинде «Философияны оқытыў методикасы» курсында 

студентлердиң келешектеги профессиональлық-пелагогикалық 

искерлигинде теориялық билимлердиң əмелий уқыплылық ҳəм 

көникпелериниң байланысын тəмийинлеп турыўшы сондай оқытыў 

системасын пайда етиў зəрүр. 
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Курсты менгерип алыўдың төмендеги дəрежелерин бөлип көрсетиўге 

болады: 

- репродуктив, яғный, методикалық билимлерди алыў; 

- методикалық билимлерди алыўда үйренип алыў дəрежеси, яғный, 

лекцияның жобасын ҳəм оның текстлерин дүзиў, əмелде қолланылып 

атырған оқыўлық ҳəм оқыў қолланбаларға сын жазыў, үйренилип атырған 

темаларға теориялық ҳəм праткикалық жақтан өзиниң концепцияларын 

усыныў, студенттиң ойлаў искерлигин, ойлаў қəбилетин активлестириўге 

бағдарланған ҳəм оларды шешиўде усыллар ҳəм жолларын табыўға 

қаратылған, мəселелер менен байытылған семинар сабақларын ислеп 

шығыў, оннан тысқары «Философия» курсының бағдарламасының 

авторлық вариантын пайда етиў ҳ.т.б.; 

- белгиленген көникпелер ҳəм уқыплылық дəрежелерин менгерип 

алыў, яғный, лекцияның жобасын ҳəм оның текстлерин, оқыўлық ҳəм оқыў 

қолланбаларға жазылған сынды додалаў, философиялық курс бойынша 

студент тəрепинен усынылған авторлық бағдарламалар вариантларын 

анализлеў, оқыў процессинде рольлик ойын шегарасындағы семинар 

сабақлардың ситуацияларын моделлестириў ҳ.т.б. 

Келешекте философия пəни оқытыўшысын таярлаўда, студенттиң 

жеке жетискенликлерин қадағалап турыўшы ҳəм оның (студенттиң) 

кейинги профессиональлық қəлиплесиўине тəсирин тийгизетуғын 

тапсырмалардың формулировкаланыўында жоқарыда атап өтилген ҳəр бир 

дəреже белгили бир баҳаны пайда етеди. «Философияны оқытыў 

методикасы» сабағын ҳəм оны өткериў формасын шөлкемлестириўде 

принципиаль əҳмийетли орынды шахсқа бағдарланған педагогикалық 

технологиялар ийелейди. Олардың тийкарында диалоглы принцип 

қойылған болып, яғный, бул оқытыўшының ҳəм студент арасындағы, буд 

жерде айтып өтиўимиз керек – болашақ оқытыўшыны кəсиплес қатарына 

киргизилгенлиги ҳəм олар арасындағы тең ҳуқықлы қатнас пайда 
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болғанлығы, ҳəр бир үйрениўшиниң өз бетинше ис алып барыўының 

майданын кеңейтиў баслы мəселе есапланады.     

Усындай оқыў процессинде оқытыўшы тек ғана оқытып қоймастан, 

ал студентти профессиональлық раўажланыўына бағдарлап ҳəм оның 

əмелге асырылыўына қолай жағдай жаратады. 

Солай етип, атап өтиўимиз керек, «Философияны оқытыў 

методикасы» курсы өзиниң зəрүрияты бойынша базалық философиялық 

курсларға салыстырғанда екинши орында турады ҳəм олардан ғəрезли 

болады. Мазмуны жағынан бул курс кəнигеликтиң барлық улыўма 

профессиональлық дисциплиналарына ҳəм «Психология ҳəм педагогика» 

курсына таянады. 

XXI-əсир жəмийеттиң раўажланыўында руўхыйлықтың үстемлилиги, 

Өзбекстанның өзине тəн раўажланыў моделинде базар экономикасының 

руўхый факторы, талабы педагогиканы глобалласыўына тийкар болды.  

Социаллық турмыс сферасында таълим-тарбияны əмелге асырыўдың 

өзине тəн өзгешеликлерин үйренетуғын педагогиканың оннан артық 

тармақлары пайда болды. Жоқары оқыў орны педагогикасы мəмлекетте 

жоқары оқыў орынларында билимлендириўдиң раўажланыўына 

байланыслы ҳалда өз алдына пəн сыпатында раўажланып келмекте. 

Жоқары мектеп педагогикасы ең дəслеп таълим-тарбия процессиниң 

төмендеги улыўма нызамлықларына тийкарланады: 

1. Таълим-тарбия процессиниң бар болған шараятқа, дəўир 

талабына сай келиўи. Педагогиканың предмети болған таълим-тарбия 

адамлар жəмийети тарихий раўажланыўында жасларды өмирге таярлаў, 

мийнет искерлигине таярлаў буйыртпасына тийкарланған ҳалда 

раўажланған. Бүгинги күнде, илимниң тез пəт пенен раўажланыўы, базар 

экономикасы шараятында жоқары таълимге жəмийеттиң буйыртпасы, 

кадрлар таярлаўдың миллий дəстүринде белгилеп берилген. 
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2. Философияның, теорияның əмелият пенен бирлиги 

философиялық категориясы таълим-тарбия процессиниң 

нызамлықларының бири болып есапланады. Жоқары таълимде теорияның 

əмелият пенен ара бирлиги болашақ кəнигелерди өмирге таярлаўдың 

тийкары болып табылады. 

3. Таълим-тарбия ҳəм раўажланыўдың өз-ара байланысының 

нызамлықлары Өзбекстанның өзине тəн раўажланыў моделинде 

руўхыйлықтың, таълим-тарбияның үстинлигин тəлиматының тийкарын 

салыўшы Президентимиз И.А.Каримовтың «Жоқары манаўият – жеңилмес 

күш» китабында айтып өтилгениндей, «Таълимди тəрбиядан, тəрбияны 

болса тəлимнен ажыратып болмайды – бул шаркона қараш, шаркона өмир 

философиясы». 

4. Таълим-тəрбияның студентлер имканияты ҳəм 

уқыплылығына сай келиўи нызамлықлары жоқары мектеп 

дидактикасының тийкарғы принциплеринде өз сəўлесин тапқан. Зыялы, 

билимдан, зийрек студентлерди табыў, олардың билим-көникпелерин 

раўажландырыў доқары мектеп искерлигиниң өлшемине айланған. 

Өзбекстан ҳəм Қарақалпақстан Республикасының жасларының дүнья 

жүзлик аренаға шығыўы, болашақ Аль-Хорезмий, Фарабий, Беруний, Ибн 

Сина, Навоиларды тəрбиялаўдың теориялық тийкарларын жаратыў нəзерде 

тутылған. 

5. Педагигиканың үйретиў ҳəм үйрениўдиң бирлиги, оқытыўшы 

ҳəм студентлер искерлигине бийланыслы болыў нызамлықлары 

таълим процессии технологиясы əмелиятқа тийкарланады. «Жоқары 

мектеп педагогикасы» оқыўлығында таълим-тəрбияға технологиялық, 

системалық қатнас жасаў методологиясы тəжирийбеде сыналған. Ҳəм, 

таълим системасында бюрократиялық дүзимнен парқланатцғын оқытыўшы 

ҳəм студент бирге ислесиў методикасы ислеп шығылған. 
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6. Таълим мақсети, мазмуны, методлары ҳəм формаларының ара 

байланысының педагогикалық нызамлықлары жоқары таълимде ҳəм 

педагогикалық технологияны нəтийжели қоллаў имканиятын береди. 

Педагогикалық процесстиң бул нызамлықларының бири ҳəзирги дəўирде 

таъдим-тəрбияны шахсқа бағдарланған мақсетин өз ишине қамтыйды. 

Болашақ қəнигелерди ҳəр тəреплеме қəлиплестириў олардың 

кəсиплик шеберлигин ҳəм руўхый-этикалық, физикалық пазылетлерин 

пайда еттириўде шахсқа бағдарланған таълим-тəрбия концепциясы ислеп 

шығылғанлығы пəнниң жеңиске ерисиўлериниң бири. Соның ушын да ҳəр 

бир пəнди үйрениўде болашақ қəниге өз «мен»ин билиўге қаратылыў 

мақсетке муўапық. Таълим-тəрбия мазмунын белгилеўде талим 

стандартлары тийкарында пəнлерара байланыс нызамлықлары ҳəм 

бирге ислесиў жоллары методологиялық характерге ийе. Кең имканиятлы, 

ҳəр тəреплеме раўажланған қəнигелерди таярлаўда қəнигелик пəнлер 

методикасы, бизиң жағдайымызда «Философияны оқытыў методикасы» 

ҳəм педагогиканың улыўма нызамлықларына тийкарланады. 

 

«ФИЛОСОФИЯНЫ ОҚЫТЫЎ МЕТОДИКАСЫ» КУРСЫНЫҢ  

ПƏНЛЕР МЕНЕН АРА БАЙЛАНЫСЛЫҒЫ 

 

1. Философияның структурасы.  

Тийкарғы философиялық проблемалар ҳəм дисциплиналар 

 

Философия – билимлер системасы сыпатында. Философия, 

рациональлық билиў, теориялық ойлаў сыпатында, басқа арнаўлы пəнлер 

сыяқлы, логикалық байланыслы, системалы характерге ийе. Əййемги 

Грецияда ең дəслеп тарийхта «бизлердиң билимлеримиздиң жыйындысы 

избе изликте тəртиплескен болыўы мүмкин» деген пикир пайда болады, 

сол бар болған ҳəр түрли билимлер арасынан улыўма характерге ийе, ең 
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зəрүрли, ҳақыйқат, белгили ҳəм анық билимлерди бөлип шығарыўға 

болады – «архаи», «прота», «баслама», «принциплер», «аксиомалар» - 

олардан кейиншелли басқа билимлерди избе изликте шығарыў ҳəм беккем 

дəллилеў мүмкин болады. Аристотель айтқанындай, данышпан, дана 

адамға тəртиплестириў, избе изликте қойыў тəн. Адамның ақылы, Канттың 

пикири бойынша, тəбиятынан архитекторлық (архитектоничен) стильге 

уқсайды деп, ол барлық билимлерди қандай-да бар болған системаға 

киретуғынын алып қарайды. Ал Платонның пикири бойынша, өзиниң 

билиўлерин қандай-да тəртиплескен системаға келтире алатуғын инсан 

«Кимде ким бөлип ҳəм анықлап билетуғын болса, онда ол Қудай сыяқлы 

қүдиретке ийе» деп айтқан. Бизлерди қоршап турған дүнья өзиниң қандай-

да бир «дүзилисин» яки «тəртибин» өзинде анықлай отырып, тийкарынан 

«космосты» (грек тилинен келип шығып – тəртип дегенди аңлатады), ал 

хаосты емес келтирип шығарады, сол сыяқлы бизлердиң дүнья ҳаққында 

билимлеримиз де идеальлық идеялар космосын, руўхый «дүньяны» 

қурайды. 

Соның ушын да, бирақ байланыслы емес бөлек ҳəм де өте ири 

философлардың философиялық ой жүритиўи системалы емес (əсиресе 

сыртқы көриниси бойынша) түрге ийе болыўы мүмкин. Бирақта ўақыттың 

өтиўи менен философиялық мектеплердиң ҳəм философиялық 

бағдарлардың пайда болыўы менен байланыслы, ол философиялық 

системалардың пайда болыўына ҳəм қəлиплесиўине алып келеди, олар 

басқа да илимий системалар сыяқлы логикалық байланысқан бөлеклерге, 

бөлимлерге, «тəлиматларға», «илимлерге», «дисциплиналарға» ҳ.т.б. 

бөлинеди. Олардың ҳəр қайсысы анаў яки мынаў ири философиялық 

проблеманы ҳəм оның менен байланыслы болған предметлерди алып 

қарайды. Бул философиялық билимлердиң ишки бөлеклениўи, оның 

дифференциациясы, тек ғана оқытыўшыдан оқыўшыға, алымнан басқа 

алымға, бир дəўирден – басқа дəўирге билимлердиң өтиўи менен 
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байланыслы болып қоймастан, философиялық билимлердиң 

тəртиплескенлиги тийкарынан реальлықтың фундаменталь 

стурктурасынын, адамнан тысқары дүньяның барлығынан, адамның 

өзиниң ишки дүньясынан ҳəм «қудайылық» сферасынан, ҳақыйқатлықтың 

барлық сфераларын өз ишине жəмлеўинен тиккелей байланыслы болады. 

Соның ушын да уллы философиялық тəлиматларда тийкарынан бир ҳəм 

терең, инвариантлы философиялық билимниң структурасы айқын 

сəўлеленеди. Соның менен бирге, тарийхый раўажланыў ўақтында бул 

фундаментальлық структурада ҳəр түрли зəрүрли өзгерислер жүз берип 

келди. Оннан тысқары, ҳəр бир ири философиялық тəлиматлар, алдынғы 

принципина көре, өз алдына оригинальлыққа ҳəм өзиниң дүлилиси 

бойынша қайталанбайтуғынлыққа ийе болады, сонлықтан да 

философияның структуралары проблемасын конкрет-тарийхийликте 

қойып, алып қараўғаға зəрүр. 

 

2. Философияның антикалық дəўирдеги структурасы 

 

Ең бириинши классификация, философиялық билимлерди 

системаластырыў Платонның Академиясында ҳəм стоиклердиң 

мектебинде пайда болды. Философия41 тийкарынан үш бөлимге бөлип 

алып қаралды – физика, этика ҳəм логика. 

Ҳəзирги заман физика – бул тек ғана тəбийий илимлердиң көбисиниң 

бири. Греклердиң «фюсика»сы – бул өзгеше түрдеги билим болып, ал 

тийкарынан – «фюсис» ҳаққында барлық илимий билимлер, яғный тəбият 

ҳаққында бир пүтин илим сыпатында ҳəм материя, ҳəрекет, кеңислик, 

ўқыт ҳаққында, оннан кейин Космостың қурылысы ҳаққында, аспандағы 

жулдызлар, жер, суў, ҳаўа, от, минераллар, өсимликлер ҳəм ҳайўанлар 

түрлери ҳаққында жеке илим сыпатында пайда болған. Греклердиң 

классификациясында «физика» деп саналы, адамның ақылый 
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искерлигинен ғəрезли емес илимий билимлер есапланған, яғный өз алдына 

жасайтуғын, өз алдына пайда болатуғын, өзин өзи пайда ететуғын, адамнан 

тыс ҳəм адамның өзинде өзгертиў ҳəм бузыў қəсийетине ийе болған ҳəмме 

нəрселер есапланған. «Фюсис» яки тəбият бир пүтин сыпатында – бул ҳеш 

жерден пайда болмаған, жүзеге келмеген, жасалмаған, жоқ қылып 

болмайтуғын, мəнги өзи өзи менен өзгеретуғын, денеге ийе ҳəм ҳəрекетте 

болатуғын болмыс есапланады. Басқаша айтқанда, жасалма нəрселерге 

қарағанда, «искусство» арқалы дөренген, адамның искерлиги ҳəм ақылы 

менен исленген нəрселерге салытсырғанда барлық тəбийий нəрселер 

есапланады.  

«Этос» сөзи тийкарынан адамның жүрис турысы, оның ислеген 

ислериниң сферасы, оның ақылына сай искерлиги, характери, үрп-

əдетлери, нызамлары, яғный адамлардың жасаў образы, «минезлери» 

менен байланыслы болған барлық нəрселер есапланады. Бирақта этиканың 

баслы предмети болып адамгершилик, рейим (добродетель) есапланады. 

Этика жасаў искусствосына үйретиў керек, адамның тийкарғы ҳақыйқый 

ҳəм ең жоқарғы жақсылық (благо) неде екенлигин аңдап жетиўди 

үйретеди.  

«Легейн» грекше – «сөйлеў» дегенди, ал «крюптейн» - сөйлемеў, 

жасырыў, жасырып қойыў дегенди аңлатады. «Логос» - бул «сөз» ҳəм 

«ақыл» дегенди аңлатады. Адамның ақыллылығы, антикалық 

философлардың пикири бойынша, тийкарынан ең дəслеп адамның 

сөйлеўинде, өзиниң пикирлерин айтыўда, ой-пикир жүритиўде өз 

көринисин табады. Ҳəм «Фюсис» ҳəм «этос» тийкарынан «логоста» 

ашылады, пайда болады. Егер логос бул затларды, нəрселерди, 

қубылысларды ҳəм ис ҳəрекетлерди  сөйлеўде, сөз арқалы түсиндириў 

болып есапланатуғын болса, көбинесе илимде, тийкарынан бириншилик 

мəниске ийе болады, соның ушын да логосты алып қараў ҳəм изертлеў 

зəрүрият болып есапланады. Ақыл өзин өзи алып қарайды ҳəм өзин өзи 
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изертлейди. Ойлаў ҳəм сөйлеў болса өзгеше илимниң, яки «логиканың» 

изертлеў предметине айланады. Логика – бул ақылдың өзин өзи аңлап 

жетиўи, ойлаў ҳаққында илим, себеби ол өзин сөзде, пикирлеўлерде 

сəўлелендиреди.  

Солай етип, ең бириншилерден болып, үш реаль – тəбият, жəмийет, 

ойлаў, яғный (материальлық, социальлық, руўхый) сфераларға туўра 

келетуғын, философиялық ойлаў ҳəм изертлеў тараўындағы, үш тийкарғы 

философиялық проблемалар ҳəм философиялық илимлер, дисциплиналар 

пайда болды. Соңынан еки мыңнан артық жылдың өтиўи менен барлық 

философия тарийхында ең ири энциклопедист-систематиклердиң бири 

болған Гегель өзиниң «философия үш тийкарғы бөлек бөлимлерге 

бөлинген, бөлинип келген ҳəм ҳəмийше бөлинетуғын» деген пикирди атап 

өткен. Булар тийкарынан оның өзиниң тəлиматында үш атама, яғный 

логика, тəбият философиясы ҳəм руўх философиясы атамалары менен 

белгили. 

Бирақта биринши əсирде үш тийкарғы философиялық 

дисциплиналарға жəне биреўи, төртинши дисциплина қосылды. 

Аристотельдиң қол жазбаларының билимданлары ҳəм оны жыйнаўшылар 

болса, оларды атап көрсетилген үш топарға бөлип алып қарап, бир нəрсени 

аңлап жетти, яғный, олардың бир бөлеги, теориялық жақтан зəрүрли ҳəм 

терең мəниске ийе болып, дисциплиналардың ҳеш қайсысына 

кирмейтуғынлығын атап өткен. Бул қол жазбаларда ең улыўма мəселелер, 

бар болған, жасап атырған нəрселердиң ең биринши басламалары 

ҳаққында, бар болғанлық ҳаққында, улыўма ҳəм жеке алғанда, 

«қудайылық» ҳаққында қаралған болып табылып, Аристотельдиң өзи 

пайда еткен ҳəм өзи жаңа илимге киргизген «биринши философия» ямаса 

«эпистеме теологикэ» атлы, яғный «қудайылылықты билиў» деген жаңа 

илим пайда болды.      
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Бул қол жазбалар «логика – этика – физика» атлы дисциплиналар 

қатарында жайласқан болып, «фюсика» атлы қол жазбасынан кейин 

жайласып, тийкарынан «та мета та фюсика», яғный сөзбе сөз аўдарғанда 

«физикадан кейинги» дегенди аңлататуғын жəне де бир дисциплина орын 

алды. Бир неше жүз жыллардан кейин, яғный орта əсирлерде болса, усы 

төрт грек сөзлери «та мета та фюсика» тийкарынан бир латын сөзине 

айланып, metaphysica, «метафизика» дегенди аңлатты. Ҳəзирге дейин бул 

«метафизика» аты менен Андроник Родосскийдиң классификациялық 

қатарында кейинде, бирақ улыўмалығы, зəрўриятлылығы ҳəм тереңлилиги 

бойынша биринши туратуғын философиялық билимлер тараўының бири 

болып табылады.  

Аристотельдиң текстлеринде илимлердиң, соның ишинде 

философиялық илимлердиң,  улыўма классификациясын көриўге болады. 

Аристотель тəрепинен адамлардың барлық билимлериниң жыйындысы 

тийкарғы үш түрге бөлинеди: «Теоретикэ» (теориялық), «практикэ» - 

практикалық, əмелий ҳəм «пойэтикэ» (өз ишине «технэ» (техникалық) ҳəм 

«механэ» (механикалық), яғный ҳəзирги дəўир тили менен айтқанда 

технологиялар менен байланыслы болған болып бөлинеди. «Пойэтикэ»  

болса – бул билим-искусство аталып, адамның шеберлиги, оның 

дөретиўшилик искерлиги менен байланыслы болған ҳəм тийкарынан ислеп 

шығарыўға бағдарланған болған. Аристотельдиң пикири бойынша ең 

керекли, зəрүрли искусство болып медицина есапланған. Ал жоқарыда 

атап өткен биринши ҳəм екинши билимлер (теориялық ҳəм практикалық) 

олар тийкарынан философияны қураған.  

Теориялық философия - өз гезегинде төртке бөлинетуғын илимди 

қурайды. Олар тий карынан – логика, математика, физика ҳəм теология 

(биринши философия, метафизика). Бирақ логика өзгеше орынға ийе. Ол 

басқа илимлер ушын қурал яки «органон» болып есапланады. Логика 

бизлерге дүнья, болмыс, қандай-да реаль объектлер ҳаққында ҳеш бир 
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билим бермейди. Ол тек ғана бар болған барлық анық объектлер ҳаққында 

ҳақыйқый билимди алыў ушын тəртиплерди орынлаў керек, зəрүр болған, 

улыўма формальлық қағыйдаларға силтеме береди. Физика, математика 

ҳəм теология – булар теория болып, ҳақыйқый болмысты, реальлықты 

қабыл етиў процесси есапланады. Булар – бар ҳаққында»ғы илимлер, 

яғный ҳақыйқатынанда бар нəрселер: 1) Денеге ийе ҳəм ҳəрекетте 

болатуғын болмыс (тəбият ҳаққында); 2) Ҳəрекетте емес, бирақ денеден 

абстракласқан (кеңислик ҳəм санлар); 3) денеге ийе емес ҳəм ҳəрекетте 

емес (қудайылық) ҳаққында. Соңғы, яғный «қудайылықты билиў» атамаға 

ийе болған илим, кейиншелли «метафизика» атамасын аңлатты.  

Практикалық (əмелий) философия, Аристотельдиң түсиндириўлери 

бойынша, «искусство» да, «илим» де емес. Ол «бар нəрсе» ҳаққында, 

адамның искерлиги ҳаққында сөз етпейди, оның предмети болып 

тийкарынан «минез-қулық», адамның қылықлары, яғный, басқаша 

айтқанда, адамның өзи сыяқлы басқа адамларға бағдарланған искерлиги 

болып есапланады. əмелий философия – буд адамлардың тəбиятқа болған 

қатнасы емес, ал адамлар арасындаға қарым-қатнас ҳаққындағы билим 

есапланады. «Технология» болса адамлардың затлар менен ара қатнасын 

атап көрсететуғын болса, ал практикалық философия шахслар арасындағы 

қатнасты көрсетеди. Егерде теориялық философияның мақсети – ҳақыйқат 

болатуғын болса, онда практикалық философияның мақсети – благо, яғный 

ийгилик, бахыт, жақсылық болып табылады. Аристотельдиң мектебинде 

практикалық философия кейинен шахс, шаңарақ ҳəм мəмлекеттиң 

ийгилиги, жақсылығы ҳаққында этика, экономика ҳəм сиясат болып үшке 

бөлинди. 
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3. Философияның Орта əсирлердеги структурасы 

 

Философияның Платон ҳəм Аристотель тəрепинен бөлиниўи 

кейиншелли, орта əсирлер схоластикасына да өтти, бул жерде европалы 

университет философиясына, буған ҳəзирги жоқары таълим киреди. 

Илимлердиң орта əсирлерде классификацияланыўы, төрт, яғный теология, 

юридика, медицина ҳəм философия факультетлерине ийе болған 

университетлер структурасында сəўлеленди.Теология, юридика ҳəм 

медицина жоқары болып есапланып, ал философия болса – төменги, 

таярлық болып табылып, философиядан оқытыў басланған екен. 

Университетлер тийкарынан философларды, яғный «философияның» 

қəнигнелерин таярлап шығармаған, бирақ олар юристлерди, шыпакерлерди 

ҳəм богословларды, яғный теологларды таярлаған. Улыўма 

«философиялық» билимлерге ийе болып, «искусство бакалавры» 

дəрежесин алғаннан соң, студент кейин ала қəнигеликке ийе болып ҳуқық, 

медицина ҳəм теология илимлериниң  «магистри» ямаса «докторы» 

дəрежелерине ийе болып шəртли түрде иске асатуғын еди. Философиялық 

факультет «артистический» деген атама менен де аталып, ол тийкарын 

«art» сөзи, яғный искусство дегенди аңлатып, орта əсирлер 

«философиясына» кириўши «жети еркин искусство» факультети атамасы 

менен де аталып, оған тйикарынан: грамматика, риторика, диалектика 

(«тривиум»), арифметика, геометрия, атсрономия, музыкалық гармония 

(квадривиум») киретуғын еди. Ҳəзирги заман «философия» сөзине сол 

орта əсирлерде болған илимлерден тек ғана «диалектика» атамасындағы  

илим (Аристотельдиң логика ҳəм билиў теориясы) туўра келеди. 

Бирақ та Орта əсирлерде жоқарғы ҳəм зəрүрли философияның 

мəселелери теологияның қурамына кирди. Орта əсирлердиң ең ири 

философлары – булар тийкарынан ең ири иудаизм, христианшылық ҳəм 

мусульман динлериниң богословлары (теологлары). 
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Платон ҳəм Аристотельге салыстырғанда олар тийкарынан еки билиў 

дереги ретинде «ақылдың тəбийий жақтылығын» ҳəм «жоқарытəбийий 

илахий жақтыны», яғный билимди олар екиге бөлип көрсетип, олар 

тийкарынан адам өз күши менен таба алатуғын билимлер ҳəм оған Қудай 

арқалы илахий күшлер тəрепинен берилетуғын билимлерли атап 

көрсеткен. 

Қудайды философиялық билиў – тəбийий теология деп аталып, 

Библия текстлериндеги «теологиядан» парықланады. Тəбийий теология 

латын атамасындағы «метафизика» атын алды.  

Орта əсирлердиң ең ири философы Фома Аквинский метафизиканы, 

тəбийий теологияны ҳəм «биринши философияны» бир илим сыпатында 

алып қарады, яғный руўхый дүнья, материальлық емес барлық, улыўма 

ҳəм универсальлық, басқаларға норматив ҳəм нызамлы болатуғын илимлер 

деп атап көрсетти. «Метафизика» атамасы болса жоқары сезиўликти билиў 

деп аталып, тийкарынан бул диний-философиялық мəнис европалы 

университетлер ушын традиция болып есаплана баслады.  

    

4. Жаңа философия. Христиан Вольфтиң систематикасы 

 

XIV-XVIII əсирлерде философияның проблематикасында, 

мазмунында, характеринде, оның ўазыйпаларында, ҳəзирги заман 

тəбияттаныў илими, яғный экспериментальлық-математкиалық физиканың 

пайда болыўы менен байланыслы жəмийеттеги тутқан орнында терең 

өзгерислер жүз берди. Тийкарғы авторители орынды ҳəм традицияны 

болса ҳақыйқый илимий билимлерди алыўда жаңа методларды табыў 

болып есапланды, философлардың ҳəм алымлардың орайлық дыққатын 

методология ҳəм билиў теориясы мəселелери ийеледи. Жаңа илим ҳəм 

философияның тийкарын салыўшылары деп, классикалық эмпиризмниң 
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ҳəм классикалық рационализмниң методологиясын пайда еткен Бэкон ҳəм 

Декарт есаплайды. 

Бэконның классификациясының өзгешелиги сонда, ол оның 

тийкарына жаңа, субъективли принципти қояды: билим бул жерде руўхтың 

қабилетине қарай тийкарғы түрлерге бөлинеди. Тийкарғы билим алыў 

қабилетлер үшеў, олар: еc, ақыл (логикалық пикир жүрите биллиў 

уқыплылығы) ҳəм қыял киреди. Есте тарийх тийкарланған болса, ал 

ақылда философия тийкарланған деп белгилейди. Ал қыялда болса – 

поэзия. Кейин Бэкон тарийхты тəбийийге  (тəбият тарийхына) ҳəм 

пухаралық (жəмийет тарийзы) деп бөледи.философияға болса тəбийий 

теология (Қудай ҳаққында тəлимат), математика (тəбият ҳаққында 

тəлиматқа қосымша тəлимат), физика  (барлықтың материальлық ҳəм 

ҳəрекет етиўши себерлери ҳаққында), метафизика (тəбиятта формалар 

ҳаққында ҳəм ақырғы себеплер ҳаққында тəлимат), механика ҳəм магия 

(физиканың ҳəм метафизиканың парктикада қолланылатуғын бөлеги 

сыпатында), антропология (адам ҳаққында тəлимат).  

Оннан кейин адам ҳаққында тəлимат өз алдына екиге, яғный дене 

ҳаққында тəлимат (медицина, косметика, атлетика ҳ.т.б.) ҳəм руўх 

ҳаққында тəлимат (бул жерде ол психологияны, этиканы, сиясат ҳəм 

логиканы өз ишине қамтыйды). 

Декарттың пикири бойынша «барлық философия терекке уқсайды, 

оның тамыры ретинде - метафизика, өреси болса – физика, ал оннан пайда 

болған шақалары ретинде – барлық басқа илимлерди, тийкарынан үш 

илимге алып келиўши, яғный медицина, механика ҳəм этика киреди. 

Кейинги илимниң (этика) ишинде мен минез қулық ҳаққындағы ең 

жоқарырақ ҳəм жеткиликли илимлерди есаплайман; ол басқа илимлерди 

билиўде толық ҳəм жоқары даналыққа ерисиўдеги ең ақырғы текше» деп 

атаған. Солай етип, Декарттың пикиринше, барлық илимлер метафизикаға 

тийкарланады. Метафизика болса математикаға қарағанда 
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фундаментальлыққа ийе ҳəм ҳақыйқат болып есапланады. Ал басқа 

илимлер болса эткиа илиминиң көрсетип берген мақсетлерине хызмет 

етеди. Метафизикасыз барлық илимлер дəлиллениўлигин ҳəм  

ҳақыйқыйлығын жоғалтады, ал этикасыз олар мазмун ҳəм мақсетин 

жоғалтады. Метафизика Жаңа дəўир басында теологиядан бөлекленип 

шығып, енди болса ол жоқарытəбийий дүнья ҳаққында тəлиматты 

аңлатпайды. Бэкон ҳəм Декарт «метафизика» түсинигине ең биринши 

Аристотельдиң берген мəнисин қайтарады, бирақ бул жерде «қудайылық 

билиў» метафизиканың тийкарғы мəселелериниң бири болып қалса да, 

мазмунына қарай ол «ең биринши себеп ҳəм басламалар ҳаққындағы» 

илим болып есапланады. 

Тəбийийки, бул илимий-философиялық билимниң структурасы ең 

анық ҳəм толық түринде тек ғана сол ойшылларда, яғный логикалық 

байланыс, анықлық, избе-излик, өзиниң тəлиматының дəлиллениўшилиги 

ҳəм толығына дəслепки дыққатты аўдарған. Усындай түрдеги 

философияның тəрепдары ретинде XVIII-əсирдиң немец ағартыўшысы 

Христиан Вольф болған. Ол дүнья, əлем ҳаққындағы барлық билимлердиң 

жыйындысын тəртиплестирилген, дəлилленген ҳəм систематикалық 

формада көрсетип бериўге ымтылды. Соның ушын да И.Кант Вольфты 

«догматикалық философлардың ең уллысы» деп атап, бул жерде 

«догматикалық метод» түсиншесинде «догматизма» емес, ал 

«философияның систематикалық (илимий) структурасы нəзерде турыпты. 

Вольф философияны антикалық традицияға сүйенген ҳалда, ең дəслеп 

үш бөлимге бөлди – логика, теориялық философия ҳəм праткикалық 

философия. Логика – бул формальлық илим, яғный ол тек ғана ҳəр қандай 

ойлаўдың ҳəм билимлердиң бир улыўма формасын изертлейди. Логика – 

бул философияның «пропедевтика»сы, яғный объектлерди билиўден 

алдын алдыннан таярланыў, билиў органының, ойлаўдың тренировкасы. 
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Екинши ҳəм үшинши бөлимлери – «мазмунлы», яғный олар 

объектлер ҳаққында билим береди, ал тийкарынан объектлери ҳəм 

предметлери билиў уқыплылығы (теориялық философия) ҳəм қəлеў 

уқыплылығы (практикалық философия). Теория - ҳақыйқатты, ал практика 

болса – жақсылықты (благо) өзиниң мақсети ретинде алып қарайды. 

Философияның ҳəр бир мазмунлы бөлимлери, жəне де өз алдына бөлинип, 

рациональлық, ямаса таза, ҳəм эмпирикалық, ямаса практикада 

қолланылатуғын (прикладная) болып бөлинеди. «Таза» илим – бул 

теориялық болып, тəжирийбеге тийкарланбастан, тек бир ақылдың 

түсиниклеринен қурылатуғын ҳəм қурылыўы мүмкин болған илим 

есапланады. Практикада қолланылатуғын илим болса, өз гезегинде таза 

илимниң бөлек, өзгеше ҳəм жеке жағдайларда қолланылады ҳəм 

тəжирийбеге де, ҳəм сезиўлик қабыл  етиўге (восприятие) де (эмпирия) 

тийкарланады. 

Эмпирикалық (прикладлы) практикалық философия, Аристотельдиң 

классификациясы сыяқлы, – бул этика, экономика ҳəм сиясат болып 

табылады. Таза (рациональлық) практикалық философия – тəжирийбеден 

ғəрезсиз болған, ақылда ҳəм адамның өзиниң тəбиятында негизленетуғын 

ҳəр қандай нызамлылықтың биринши тийкарламасы болған «тəбийий 

ҳуқық» есапланады. Прикладлы (эмпирикалық) теориялық философия – 

бул физика, яғный тəбиятта денелердиң байланысы ҳаққындағы илимди, өз 

ишине механиканы, телеологияны, яғный мақсетке бағдарланған себеп ҳəм 

адамның пайдасы ҳаққындағы илимди, ҳəм денелердиң ҳəр қыйлы түрлери 

ҳəм олардың жеке ҳəрекетлери ҳаққындағы көп санлы жеке илимлерди 

(астрономия, геология, минералогия, ботаника, зоология, медицина, 

бағларды пайда етиў (садоводство), баллистика ҳ.т.б. өз ишине қамтыйды. 

Барлық илимлердиң басламасын ҳəм тийкарын таза теориялық 

философия, басқаша айтқанда метафизика қурайды. Метафизика, 

Вольфтиң пикиринше, өзиниң тəртиб саны ҳəм əҳмийетлиги бойынша ең 
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биринши қатарда туратуғын илим, адамлардың барлық билимлер 

системасындағы ең баслы илим, ең жоқары ҳəм ең дəлиллениўшең илим 

болып табылып, ол тийкарынан басқа барлық илимлерге ҳəм адамлардың 

барлық практикалық искерлигине абсолют беккем ҳəм ҳақыйқатлыққа 

туўра келетуғын тийкарды бере алатуғын болыўы керек, себеби ол өз 

ишинде адамның барлық билиўиниң тийкарғы ҳақыйқатларды қамтыйды. 

Яғный, метафизика – бул Қудай, дүнья, руўх ҳəм улыўма барлық затлар 

ҳаққындағы қатты талап ететецғын, рациональлық илим болып 

есапланады. Кимде ким метафизиканы билетуғын болса, онда ол барлық 

илимлерде анық, терең ҳəм тийкарлы пикирлейди; кимде кимниң 

метафизика ҳаққында түсиниги болмаса, онда оның ҳеш бир нəрседе 

анықлығы жоқ – теологияда, медицинада, юриспруденцияда, моральда, 

күнделикли өмирде, себеби оның тийкарында бирдей улыўма түсиник ҳəм 

принциплер турыпты. Метафизика рациональлық билим, яғный тек ғана 

бир түсиниклер арқалы билиў болып табылады. 

Метафизика өз гезегинде төрт илимнен ибарат: онтология ямаса 

«улыўма метафизика», ҳəм үш арнаўлы (жеке) метафизикалық илимлерден 

турады - рациональлық космология, яғный дүнья ҳаққындағы илим, 

рациональлық психология, яғный руўх мəнги жасайтуғын субстанция 

сыпатындағы илим, ҳəм рациональлық теология, яғный Қудай ҳаққындағы 

философиялық тəлимат.  

Метафизиканың өзегин «баслы илим» қурамындағы «тийкарғы илим» 

есапланатуғын онтология қурайды. «Онтология» термини (сөзбе-сөз 

аўдармасы «болмыс ҳаққындағы» тəлимат) «метафизика» (жəне де 

«онтософия», «биринши философия», «архитектоника») сөзлериниң 

синонимы сыпатында философияға XVII-əсирде Гоклениус тəрепинен 

ойлап табылды ҳəм киргизилди. Бирақ та Вольфтың мектебинде ол 

метафизиканың ең биринши ҳəм ең тийкарғы, əҳмийетли бөлегин аңлатқан 

болып, тийкарынан, бизлердиң билиўимиздиң биринши тийкарламасы ҳəм 
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улыўма барлық затлар ҳаққындағы, яки нағыз ҳақыйқаттың улыўма 

предикатлар ҳаққындағы илимди аңлатты.  

Онтология, басқаша айтқанда, адамлардың абстрактласқан 

түсиниклерин, яки категорияларды, ҳəм оларға «улыўма барлық 

затлардың» қəсийетлериниң тəн болғанын бирден бирин толық пайда 

етеди, санап өтеди ҳəм изертлейди. Үш жеке метафизикалық 

дисциплиналарда сондай өзгеше предметлерди билиў ҳаққында сөз 

етиледи, - ҳəм дүньяға көз қарастың ең тийкарғысы (Қудай, дүнья бир 

пүтин сыпатында ҳəм субстанция сыпатында руўх), олар тек ғана таза ақыл 

менен түсинип алыныўы лазым. 

         

5. Кант ҳəм Гегель философиясының структурасы 

 

Философияның ең соңғы уллы энциклопедиялық системалары, 

адамның билиўиниң барлық имаратының улыўма контурын пайда етиўи 

менен бирге, XVIII-əcир ақыры – XIX-əсирдиң басларында Германияда 

Кант ҳəм Гегель тəрепинен жаратылған ҳəр қыйлы философиялық 

илимлердиң ҳəм дисциплиналардың анық бөлиниўине бағдарланған еди.  

Вольфтиң систематикасынан келип шыққан ҳалда Кант, оған 

төмендеги əҳмийетли өзгерислерди киритти.  

- бириншиден, ол философияның еки «догматикалық» мазмунлы 

бөлегин алдыннан ала критика менен, яғный адамның руўхының 

қабылетлерине туўра келетуғын (мүмкиншиликлерин ҳəм шегарасын 

изертлеў арқалы) – (таза ақылдың) билиўлик қабылетлери ҳəм қəлеўлердиң 

қабылетлери (ерк, ямаса таза практикалық ақыл) менен толықтырды. Усы 

алдыннан ала критиканы Кант өзиниң предмети ретинде, улыўма 

традициялық формальлық логикадағыдай болмаған, ақылдың өзин алып 

қарайтуғын сондай философияны трансценденталлық философия деп 

атады. Трансценденталлық философия тийкарынан ақылдың оның 
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априорлық, қабылетине қарағанда, яғный тəжирийбеге 

тийкарланбайтуғын, предметлерди билиў – барлық болыўы мүмкин 

предметлерди билиўдиң, сондай-ақ, метафизиканың өзгеше предметлерин 

– Қудай, дүньяны ҳəм субстанция сыпатындағы руўхты билиўди 

изертлейди;  

екиншиден, философияның традициялық үш бөлегине төртиншини 

киритти – «пикирлеў уқыплылығының критикасын», ол өз гезегинде, өз 

ишине эстетиканы, яғный (гөззаллық ҳəм көтеринкилик философия, ҳəм 

искусство филсофиясын) ҳəм тəбияттағы органикалық пүтинлик 

ҳаққындағы тəлимат болып есапланатуғын телеологияны, яғный 

(биологиялық мазмундағы өмир философиясын). Буннан тысқары Кант, 

антропологияны, яғный «прагматикалық қатнаста» адам ҳаққындағы 

тəлиматты философияның тийкарғы əҳмийетли бөлими ретинде бөлип 

көрсетти. Философиялық антропология «тəбият адамды жаратты» деген 

пикирди жүритпейди, яғный адамды тəбийий маҳлуқат сыпатында алып 

қарамайды, ал оның, яғный адам ақылый, еркин маҳлуқат сыпатында 

«өзинен өзин пайда етиўи мүмкин» деген пикирди алға сүреди. Кант 

теориялық ҳəм практикалық философияның «таза» (рациональлық) 

бөлеклерин көрсетип бериў ушын, тəбият метафизикасы ҳəм минез-қулық 

метафизикасы терминлерин енгизди. 

Адамның билиўлик уқыплылығын, билиў процессиниң нызамларын, 

оның элементлерин ҳəм формаларын, оннан тысқары оның (билиўдиң) 

мүмкиншиликлерин ҳəм шегараларын, ҳəм жəне де биринши орынға 

философияның тийкарғы сораўларының арасында «Мен не биле алыўым 

мүмкин?» деген сораўды қойып, философия системасының дүзилисине 

алдыннан ала критикалық изертлеўди айтқан болса, онда кейинги 

философлар оның тəлиматында дəслебинде билиў теориясын, яғный 

гносеологияны («гносис», грекше, - билим) көрди. Тийкарынан Канттың 

ҳəм Жаңа дəўир британиялық эмпиризмниң тəсиринде (əсиресе Локктың 
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ҳəм Юмның), билиў теориясын XIX-əсирден баслап философияның 

əҳмийетли жəне де ең зəрүрли бөлеги сыпатында алып қаралып, өз 

гезегингде оған барлық философия да кириўши деп есапланды. Кейнги көз 

қарастың тəрепдарлары оны бундай аргументлер менен тəриплейди: дүнья 

ҳаққындағы билимди тек ғана анық илимлер бере алады. Философия – бул 

дүньяны, тəбиятты яки болмаса жəмийетти билиў емес, ал билиўди билиў 

болып табылады. Ол илимниң тийкарын түсиниўи, мазмунын билиўи 

керек, илимниң адамлар өмириндеги тутқан орнын, илимий билиўдиң 

адамның искерлиги ҳəм оның өмирлик тəжирийбесиндеги басқа билиўлик 

формалар арасындағы орнын анықлаўы керек. 

Философияның структурасын түсиниўде əҳмийетли өзгерислер 

Гегель тəрепинен ҳəм киритилди. Оның философияны үш бөлекке бөлиўи, 

яғный логика, тəбият философиясы ҳəм руўх философиясы традициялы 

көриниске ийе (логика – физика – этика). Бирақта Гегельдиң «логика»сы – 

бул дəслепки логика ҳəм метафизиканың бир бириниң ишине кирип 

кететуғын улыўма жаңа илим есапланады, себеби Гегельдиң тəлиматы 

тийкарынан ойлаўдың ҳəм болмыстың диалектикалық бирдейлик 

(уқсаслық) принципинен келип шығады. Соның ушын да, оның 

«логика»сы - бул ойлаў ҳаққындағы тəлимат, соның менен бирге болмыс 

ҳаққындағы тəлимат, яғный онтология есапланады. Ҳақыйқат болмысқа 

туўра келетуғын ойлаў болса, - бул – қудайылық ойлаў, ямаса Қудайдың 

өзи есапланады. Соның ушын да, Гегельдиң логикасы – бул оның 

философиялық теологиясы. Ол тийкарынан абсолют «ойлаў» ҳəм «абсолют 

идеяның» ўақыттан ҳəм кеңисликтен тысқары «ҳəрекетин» ҳəм 

«раўажланыўын» тəрийплеп береди. Усыған муўапық, улыўма алдынғы 

принципке көре «физика» ҳəм «этика»ның, яғный тəбият философиясы 

ҳəм руўх философиясы бир бирине қатнасы да, олардың «логика»ға 

қатнасы да  басқаша жаңаша түсиндириледи.  
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Традициялы, «формальлық» логиканы белгилеў ушын ғана емес, ал 

ойлаўдың раўажланыўы ҳаққындағы философиялық тəлиматты, яғный 

диалектика тийкарында болмыс, билиў ҳəм ойлаў ҳаққындағы 

тəлиматларды, яғный онтология, гносеология ҳəм логиканы өз ишине 

қамтып, бир бири менен бир пүтин ретинде байланыстыратуғын Гегель 

тəрепинен диалектикалық логика термини пайда болды. Гегельдиң бул 

идеясы материализм принципине тийкарланған марксизм философиясында 

да қайта көрилип шығылды. Оның тийкарында да диалектикалық логида 

болып, ол қудайылық Логостың раўажланыўы ҳаққында емес, ал адамның 

затлық-практикалық, мийнет искерлиги нəтийжесинде адам билиўиниң 

тарийхий раўажланыўы ҳаққында сөз етеди. 

Гегельдиң кең ҳəм детальлы ислеп шығылған системасында жəне де 

философияның өз бетинше бөлимлери сыпатында, дəслебине искусство 

философиясы болған болса, Гегельде ол эстетика деп аталып, ҳəм де дин 

философиясы, ҳуқық философиясы, тарийх философиясы, философия 

тарийхы бөлинип шығылды.                             

                    

6. Философиядан конкрет илимлердиң бөлинип шығыўы 

 

XVIII-əсирге шекем «философия» ҳəм «илим» түсиниклери арасында 

улыўма парқ болмаған еди. Барлық илимлердиң басламасы, себеби олар 

теориялық түсиниклер ҳəм принциплерге ийе болғаннан кейин, 

тийкарынан систематикалық түрде дүзилетуғын болып, «философлар» 

тəрепинен пайда болды. Философияның түбинде анық конкрет илимий 

билим раўажланып барды. Бул тек ғана əййемги дəўирлер, пифагоршылар 

мектебинде математикалық ҳəм астрономиялық изертлеўлер ҳəм 

нəтийжелери «философия» ҳəм қудайылықты билиў» болып есапланып 

қоймастан, ал Жаңа дəўирде де өз сəўлесин тапқан. Ньютонның «Натураль 

философияның математикалық басламалары» атлы трактатында 
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классикалық механиканың ҳəм дүнья жүзлик тартылыўдың тийкарғы 

нызамлары түсиндирилген еди. Ньютонның өзи де, басқа да Лондон 

Корольлық жəмийетиниң ағзалары – физиклер, математиклер, химик ҳəм 

медиклер менен бир қатар өзин «натураль философ» деп есаплады. 

Тəбияттаныў илимлериниң классиклери өзлериниң мийнетлерин 

«Ботаника философиясы» (Карл Линней) ҳəм «Химия философиясы» 

(Лавуазье) деп атап, тийкарынан өсимликлер ҳаққындағы туўра келетуғын 

эмпирикалық билимлердиң ямаса затлардың алмасыўының бул 

трактатларда баян етилиўи улыўма теориялық принциплерге тийкарланып, 

систематикалық түрде, яғный илимий алып барылатуғын болса, ал 

философияның классиклери өз гезегинде, конкрет анық илимий 

проблемалар менен шуғылланып, мəселен аналитикалық геометрияны 

(Декарт) ҳəм математикалық анализди (Лейбниц) пайда етти. Гегель XIX-

əсирдиң биринши үшлигинде (в первой трети) тəбийий-илимий 

билимлердиң раўажланыўының арасына түсе баслап, анаў яки мынаў 

конкрет-илимий теориялар ҳəм методларға баҳа берди.  

Бирақ XIX-əcирде анық ҳəм интенсив түрде тиккелей философиялық 

(ямаса философиялық) ҳəм «жеке», «арнаўлы» ямаса «унамлы» 

(«положительный») илимлер деп аталыўшы конкрет-илимий билимлердиң 

бөлеклениўи басланды. XVIII-XIX-əсирлерде конкрет-илимий билим тез 

пəт пенен өсип, кеңейип барды ҳəм де көпсанлы бөлек дисциплиналарға 

бөлинип басланды. Ақылый мийнет, илим менен шуғылланыўшылық XIX-

XX-əсирлерге келип кем кемнен массалық түрдеги профессияға айлана 

баслады. Ҳəр бир бөлек тараўларда жеткиликли компетентликке ерисиў 

ушын қəнигелестириў зəрүрли болып табылып, илимниң басқа тараўлары 

ҳаққында компетентли сөз ете алмайтуғын жаңа типтеги алымлар, қəниге-

экспертлер пайда болды. 

Соған байланыслы, «философияның» жеке илимлерден бөлеклениўи, 

оңашаланыўы, оннан тысқары философияның ҳəм илимниң 
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салыстырылыўы басланды, деген менен «философия» сөзи ҳəзирге шекем 

илимий ямаса теориялық билимлерди белгилеў ушын қолланылады ҳəм 

қолланылып келмекте. Бир тəрептен, философияның сферасы 

метафизикаға шекем тарылып барды: қəншелли ҳақыйқатлықтың барлық 

бөлек, соның ишинде тəбийий, социальлық-тарийхий ҳəм руўхый 

тараўлары (сфералары) жеке илимлер тəрепинен бөлекленилип алынған 

болса, соншелли философияға өзгеше түрдеги таза-философиялық, 

тəжирийбеге тийкарланбайтуғын, пассив ҳалатта реаль ҳақыйқатлықты 

қабыл етиў процесси арқалы жүзеге келетуғын тек ғана бир пүтин яки 

жоқары сезиўлик, трансцендентлик қəсийет берилди. Спекулятивлик ямаса 

иррационалистлик бағдарлардың тəрепдар-философларының айтыўы 

бойынша, философияға арнаўлы-илимий билиў методлары арқалы қамтып 

алып болмайтуғын өз гезегинде реальлықтың сферасы берилди. Бул 

жағдайда философия барлық жеке илимлерден үстемшилик ететуғын яки 

«жоқары илим» - «абсолют» илим сыпатында, яки принципиаль илимий 

емес билим, илимнен басқа, илимнен өз алдына ҳəм ғəрезсиз, дин ҳəм 

искусствоға жақын басқаша түрдеги билим сыпатында алып қаралды. 

Екинши тəрептен, ойдың өте күшли позитивистлик бағдары пайда болды, 

ол өз гезегинде метафизиканың өзиниң мүмкиншилигин бийкарлап, 

философияны өзиниң өзгеше предметине ийе болған арнаўлы илимге 

айландырыўға умтылды. Позитивистлер тийкарынан философияның 

ўазыйпасын конкрет-илимий билимлердиң анаў яки мынаў синтези ямаса 

анализинде көреди. Биринши жағдайда философияның ўазыйпасын барлық 

илимлердиң ең əҳмийетли нəтийжелериниң системаласыўы ҳəм бирге 

алып қаралыўы ҳəм олардың улыўмаласыўына алып келеди, соның менен 

бирге илимий дүньяға көз қарастың ямаса «дүньяның илимий картинасын» 

жаратыў болып табылады. Екинши жолы болса, философияның жаңа 

бөлимин, яғный илим методологиясын, ямаса улыўмаласып айтқанда – 

илим философиясын дөретиўге алып келди. XIX-əсирдиң ақырында 
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математикалық тийкарламалардың логикалық-философиялық анализи 

өзгеше əҳмийетли мазмунға ийе болды. Соның нəтийжесинде философияға 

киретуғын ҳəзирги заман математикалық (символикалық) логика пайда 

болды. Философиялық (осмысление) мəнисин уғып алыўдың предмети 

сыпатында илим бир пүтинлик ретинде, улыўма илимий түсиниклер, 

принциплер ҳəм методлар болыўы менен бир қатарда, бөлек илимлер ҳəм 

есапланады. Илимий изертлеўлердиң бөлек тараўлары ҳаққындағы 

философиялық ой-пикир жүритиўлер, олардың келип шығыў себеплери, 

мтеодологиясы ҳəм адамлар ушын əҳмийетлилиги, математика 

философиясы, физиканың философиялық проблемалары, биология 

философиясы, медицинаның философиялық мəселелери атамасына ийе 

болды. 

Философиялық ой-пикир жүритиўлердиң предмети болып барлық 

əҳмийетли, ҳақыйқатлықтың улыўма мəниске ийе болған қубылыслары 

ямаса адамлар өмириндеги процесслер болып атыр. Соның ушын да, егер 

қандай да бир қубылыс ҳақыйқаттан ҳəм универсальлық мəниске ийе 

болатуғын болса, ямаса усы атап өтилген қандай да бир қубылыс 

ҳақыйқаттан фундаменталь характерге ийе болса, онда оның тəриплениўи 

бизлердиң дүньяны түсиниўимиздиң ҳəм өмирди түсиниўимиздиң 

тийкарын қозғап өтеди. Онда, егерде гəп оның ең дəслепки теориялық 

өзлестирилиўинде ғана кететуғын болса, оның изертлеўлери 

философияның сферасына киреди. XX-əсирде, мəселен, адамлардың 

өмирин түп түбиринен өзгертилиўине алып келген илимй-техникалық 

революция болып өтти. Соған байланыслы философиялық изертлеўлердиң 

техника философиясы депа аталыўшы өзгеше тараўы пайда болды. Ҳəр 

түрли себерлерге көре, усы əсирде-ақ философияның «лингвистикалық 

өзгериси» жүзеге келип, оның нəтийжесинде ол өзиниң өз алдына тил 

философиясы атамасында илим ретинде пайда болды. 
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7. Ҳəзирги философиялық билимлердиң тийкарғы бөлимлери 

 

Жоқарыда атап өтилгенлердиң ҳəммесине жуўмақ жасай отырып 

бизлер ҳəр бир тарийхий дəўирлерде ўақыттың өтиўи менен 

философияның структурасы (дүзилиси) өзгерип барғанын көриўимиз 

мүмкин. Ҳəр бир философиялық тəлимат, өз алдына ишки логикаға ийе, 

соған байланыслы ол өзиниң жеке, уникаль структурасына ийе броып 

табылады. Соның менен бирге философиялық илимлер арасынан 

философияның бир қатар ири проблемалық тараўларын бөлип көрсетиўге 

болады: 

МЕТАФИЗИКА – «биринши философия», ең биринши басламалар 

ҳəм жасап атырған бар нəрселердиң себеби ҳаққындағы улыўма ҳəм бир 

пүтин ретинде, матераильлық ҳəм руўхый, «ең соңғы тийкарламалар», 

терең, «қудайылық», абсолют, болмыс ҳəм болмаслық ҳаққындағы 

тəлимат.  

ОНТОЛОГИЯ – болмыстың улыўма теориясы: дүньяда ҳеш нəрсе 

пайда болмайды, доқ болып кетпейди, мəнги ҳəм мудамы жасайтуғын, ҳəр 

қандай конкрет болмыстың тийкарын ҳəм дерегин пайда етеди; «болмыс» 

дегенимиз не, қандай түрлери усыллары бар, болмыстың қандай 

«қатламлары» бар, олар бир бири менен қалай байланысқан деген 

сораўларға жуўап береди. 

ТƏБИЯТ ФИЛОСОФИЯСЫ (натурфилософия) – тəбият 

ҳаққындағы (Космос, дүнья, Əлем, универсум), яғный кеңисликте ҳəм 

ўақытта болған материальлық болмыс ҳаққындағы тəлимат. 

ПСИХОЛОГИЯ –  руўх субстанция сыптанда, адамның «ишки 

дүньясы», сана ҳəм санасызлық психикалық процесслер, материальлық 

емес, субъектив реаллық ҳаққындағы тəлимат. XIX-əсирге шекем 

психология философияның қурамына киретуғын еди. Ҳəзирги ўақытта 
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философиялық психология менен бир қатар көп жеке психологиялық 

илимлер ҳəм бар.   

ЛОГИКА – ақыл, ойлаў, туўры, избе-излик, тəртиплескен (қағыйда 

бойынша) пикир жүритиўлер ҳаққында, билимниң ҳақыйқатлығының 

формальлық шəртлери, түсиниклер, пикирлеўлер ҳəм ой-жуўмағы, 

аргументация ҳəм дəлиллеў методлары ҳаққындағы тəлимат. Традициялық 

ямаса формальлық логика менен бир қатар философияда математикалық 

яки символикалық логиканы (логистиканы), ҳəм де диалектиклық 

логиканы бөлип көрсетиўге болады.  

ГНОСЕОЛОГИЯ – (билиў теориясы) – билим, билиўдиң дереклери, 

усыллары, барлығы, шеги, түрлери, методлары ҳаққында, билимниң 

субъекти ҳəм объекти, оның мазмуны ҳəм раўажланыўы ҳаққында, 

ҳақыйқатлық ҳаққында илим болып табылады. 

ЭТИКА – адамның ең жоқары жақсылығы (благо), адамның ерки, ис 

ҳəректелери, қылықларын белгилеўши тийкарламалар, жақсылық ҳəм 

жаманлық, мораль ҳəм əдеп-икрамлылық, əдалат, бахыт ҳаққындағы 

тəлимат.  

ЭСТЕТИКА – (искусство философиясы) – гөззаллық, оның тəбиятта 

ҳəм искусствода келип шығыўы (формалары); искусствоның улыўма 

теориясы, оның адамның өмиринде тутқан орны.  

ФИЛОСОФИЯЛЫҚ АНТРОПОЛОГИЯ – адам ҳаққында тəлимат, 

адамеың өзиниң өзи ҳаққында бир пүтин түсиниги, өзиниң барлығын 

излеўи, оның өзиниң бул дүньядағы орны.  

СОЦИАЛЬЛЫҚ ФИЛОСОФИЯ – барлық, бар нəрсе ҳаққындағы 

тəлимат, жəмийеттиң дүзилиси, оның жасаўының ең улыўма нызамлары, 

адамның өзиниң басқа адамлар менен сəўбетлесиў мүнəсибети арқалы 

социаллық мақлуқат сыпатында өзин өзи пайда етиўи; ҳəзирги 

индустриаль ҳəм постиндустриаль жəмийеттиң ҳəм илимий-техникалық 

цивилизацияның критикаланыўы.   
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ТАРИЙХ ФИЛОСОФИЯСЫ – дүнья жүзлик тарийхтың мəнис-

мазмуны, нызамлары, периодлары ҳаққында тəлимат, адамзаттың бир 

пүтин сыпатында тəғдири ҳаққында, адамзат болмысының 

тарийхийлигиниң изертлениўи. 

ИЛИМ ФИЛОСОФИЯСЫ – илимий билимниң ҳəм билиўдиң 

мəнисиниң өзгешелигин үйрениў, оның тийкарламалры, принцип ҳəм 

методлары, форма ҳəм мақсетлери, илимниң жəмийеттеги орны, илимниң 

адамның өмирине тəсири ҳаққындағы тəлимат. 

ДИН ФИЛОСОФИЯСЫ – динниң мəнис-мазмуны, оның келип 

шығыўы ҳəм формалары, Қудай, «қудайылық», динниң адам ҳəм жəмийет 

ушын əҳмийетлилиги ҳаққындағы тəлимат.  

ТИЛ ФИЛОСОФИЯСЫ – философиялық проблемаларды 

(онтологиялық, гносеологиялық, этикалық ҳ.т.б.) шешиў мақсетин гөзлеген 

ҳалда, тилдиң пайда болыўын, раўажланыўын, қəлиплесиўин, 

қолланылыўын ҳəм мазмунын изертелйди. 

Егерде ең тийкарғысын бөлип алып қарайтуғын болсақ, улыўма 

жуўмақластырып айтыўмызға болады, яғный философия, əййемги 

заманлардай, ең тийкарғы философиялық проблемалар қаралатуғын ҳəм 

бирлемши, тийкарғы структураға сай келетуғын реальллық: - бул болмыс 

ҳаққында тəлимат (онтология), билим ҳаққында тəлимат (гносеология), 

жақсылық (благо) ҳаққында тəлимат (этика) ҳəм олардың бирлиги 

ҳаққындағы тəлимат - абсолют ҳаққында, яғный (метафизика) атлы төрт 

тийкарғы бөлимлерден проблемалық тараўлардан яки дисциплиналардан, 

ибарат болып табылады.           
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ЖОҚАРЫ ОҚЫЎ ОРЫНЛАРЫНДА ФИЛОСОФИЯНЫ 

ОҚЫТЫЎДЫҢ МЕТОДИКАЛЫҚ ӨЗГЕШЕЛИКЛЕРИ 

 

Жоба: 

 

1. Оқытыўдың формалары, усылы ҳəм методы түсиниклери 

2. Оқытыў методларының таълим технологиясындағы орны ҳəм роли 

3. Оқытыў методикасының əҳмийети ҳəм мазмуны.  

4. Студентлерди илимий ҳəм философиялық дүньяға көз қарасының 

қəлиплесиўинде философияның роли 
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Өзбекстанның социаллық-экономикалық тараўындағы өзгерислер 

таълим реформалары менен тығыз байланыслы. «Таълим ҳаққында»ғы ҳəм 

«Кадрлар тайяралыўдың миллий бағдарламасы» нызамларына 

тийкарланып, жаңа түрдеги таълимниң түри қəлиплести.  

Сай түрде таълимнинг моделлери ҳəм сыпаты жағынан өзгериўи 

керек: заманагөй усыллар, методлар, қураллар, таълимнинг формалары 

ҳəм методлары таълим алыўшыларда төмендеги өзгешеликлерди 

қəлиплестириўди тəмийнлеўге қаратылған: 

- процессли шеберликлерди; 

- информациялардан еркин пайдаланыў қабылетин; 

- проблеманы шешиўде дөретиўшилик тийкарынан қатнас жасаў; 

- шөлкемлестриўшилик көнликпелерин ҳ.т.б. 

Келешекте философия пəниниң оқытыўшысын таярлаў ўақтында 

социальлық тəрептен əҳмийетге ийе болған усы билим ҳəм маманлығын 

қəлиплестириў процессин қандай əмелге асырыў мүмкин? Əсиресе, таълим 

алыўшылардың пикирлеў процесси ҳəм искерлигин активлестириў 

усылларын, методларын таңлаў ең тийкарғы мəселе болған ҳəм сондай 

болып қалады. Проблеманың тийкарын анықлаў басоы мəселе болып 

таыблады. Буның ушын педагогикалық процесстиң схемасын көрип 

шығамыз. 

Процесс – (латынша prozessys сөзинен алынған болып), алға 

ҳəрекет, өзгериў деген мəнисти аңдатады. 

Педагогикалық процесс – таълим бериўши менен таълим алыўшы 

ортасындағы берилген мақсетке ерисиўге бағдарланған ҳəм белгиленген 

нəтийжеге алып келиўши ара тəсир процесс есапланады. 
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1-схема  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ПРОЦЕСС  

БИЛИМ 

БЕРИЎШИ 

БИЛИМ 

АЛЫЎШЫ 

МАҚСЕТ НƏТИЙЖЕ 

МАЗМУН  

МЕТОД ҲƏМ 
ФОРМАЛАР 

ТƏЛИМ 
ҚУРАЛЛАРЫ 
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Жоқарыдағы схемада таълим нəтийжелери тиккелей төмендегилерге 

байланыслы:  

- таълим бериўши менен таълим алыўшының ара қатнасына; 

- таълим технологияларына. 

Схемадағы көринип турған метод – бул проектлестирилген мақсет 

пенен жуўмақлаўшы нəтийже ортасындағы байланыстып туратуғын звено 

есапланады. 

Методларсыз, қойылған мақсетке, белгиленген мазмунды əмелге 

асырыўға, билиў искерлигин активлестириўге, белгили нəтижелерге 

ерисиў мүмкин емес. 

Методларды группаларға бөлиў ҳəм оларды ашып бериў 

төмендегише: 

- олардан түрли пəнлерди оқытыўда пайдаланыў мүмкин; 

- оларды оқытыў мақсетлери ҳəм дидактикалық ўазыйпаларға 

муўапық таңлаў мүмкин. 

 

2. Оқытыў методларының таълим технологиясындағы  

орны ҳəм роли 

 

Оқытыў методларын таңлаў ҳəм əмелге асырыў ҳаққында сөз 

етпестан алдын, бизлер методтың таълим технологиясындағы роли ҳəм 

орнын анықлап алыўымыз лазым.  

МЕТОД – (грекше Metodos сөзинен алынған болып, излениў ямаса 

билиў жолы, теория, тəлимат мəнисин аңлатады) конкрет ўазыйпаны 

шешиўге бойсынлырылған, болмысты практикалық ямаса теориялық 

өзлестриў операцияларының ямаса жолларының жыйындысы. 

ОҚЫТЫЎ МЕТОДЫ – оқытыўда белгиленген мақсетке ерисиў 

ушын таълим алыўшы ҳəм таълим бериўшиниң ара байланыслы 
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искерлигин шөлкемлестириў тəртипке салынған методы болып 

есапланады. 

 

2-схема 

 

  

 
 
 
 
 
                  
                             
                           +АƏ  
                             

 Шəртли қысқартпалар: 

 

ББ – билим бериўши 

БА – билим алыўшы 

+ - қабыл қылыў ҳəм түсиниў 

А – аңлаў ҳəм есте сақлаў 

Билим 
бериўшиниң 
қураллары Билим 

алыўшының 
қураллары 

ББ  
мақсети 

БА 
мақсети 

Нəтийже

Б
илим

  алы
ўш

ы
ны

ң нəтийж
еге ерисиў 

м
еханизм

и

Билим 
бериўшиниң 
искерлиги  

Билим 
алыўшының 
искерлиги 

 
ОҚЫТЫЎ МЕТОДЫНЫҢ МОДЕЛИ 
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Ə - əмелде қолланыў    
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Таълимниң мақсетлериниң əмелге асырыў бойынша билим 

алыўшылар менен билим бериўшилер арасында болатуғын биргеликтеги 

бағынықлы процессте оқытыў методы əҳмийетли ўазыйпаны орынлайды. 

Методлар нəтийжеге ерисиўди тəмийнлейди. Усы билим ўақтынан 

шығыўда билим алыўшы төмендегилерди ийелениўине қарай қəлиплеседи: 

- билиў; 

- орынлай алыў; 

- қəдирлеў (қəдриятлы бағдарлар ҳəм көрсетпелер, мотивация). 

Билимниң басланыў ўақтында, билим бериўши менен билим 

алыўшының мақсетлери, нызамға муўапық, бир биринен үзилген ҳалда 

болады. (Қараңыз: 2-схема). Соның ушын, ең дəслеп, оқытыўшы мақсетин 

билим алыўшыға жеткериў зəрүр болады. Билим алыўшы төмендеги 

мақсетлерди: 

- (+) – қабыл етиўи ҳəм түсиниўи; 

- (А) – аңлаўы ҳəм есте сақлап қалыўы; 

- (Ə) - əмелде қолланыўы лазым. 

Методлар оқытыўдың мазмунын əмелде қолланылыўын тəмийнлейди, 

бунда билим бериўшиниң искерлигин шөлкемлестриў жолы – сабақ бериў 

методы есапланып, билим алыўшының искерлиги болса – үйрениў методы 

есапланады. 

Егер оқытыўшының ҳəм билим алыўшының мақсетлери бир бирине 

туўры келгенде ғана биргеликте ис алып барыўы мүмкин болады. Бундай 

искерлик субъект (билим бериўши) – объект (билим алыўшы) көринисинде 

емес, бəлки субъект-субъект характерине ийе болады. 
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Мақсетлер, оқытыўшының билим алыўшылар менен биргеликтеги 

искерлигимизде қураллар жəрдеминде əмелге асырылады, методлар болса, 

олардың əмелий орынланыўын тəмийинлейди. 

Сабақ бериў методлары – билим бериўшиниң искерлигин 

шөлкемлестириў қуралв есапланып, оқыў методлары болса, билим 

алыўшының искерлигин шөлкемлестриў қуралы есапланады. 

Оқытыўдың мақсетлерине ерисиў бойынша студент ҳəм 

оқытыўшының искерлигин шөлкемлестириў усылларын атап өтип, оларды 

төмендеги белгилери бойынша топарларға бөлип көрсетиўге болады: 

Биринши топар – студентлердиң өзлестириў, түсинип жетиў, 

билимин беккемлеў бойынша перцептивлик (Перцептивлик өзлестириў) 

сикерлигин тəмийинлейтуғын, таяр көринисте студентлерге баян етилген 

оқытыў ҳəм билим алыў методлары: 

 лекция, ҳикая, түсиндириў; 

 көрсетиў (демонстрация), иллюстрация, видеоусыл. 

Екинши топар – студентледиң билимин өзлестириў, сиңдириў, 

беккемлеў бойынша репродуктивлик искерлигин тəмийинлеўши, шеберлик 

ҳəм маманлықты алгоритм (намуна) бойынша студенттиң тиккелей 

басшылығында иске салыўды шөлкемлестириўге тийкарланған оқытыў 

ҳəм билим алыў методлары: 

 китап пенен ислесиў; 

 лаборатория усылы; 

 шынығыўлар. 
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Үшинши топар – билимге талқылаў ҳəм раўажландырыўшы 

характер бериўши, билим алыўшыларды продуктив искерлигин 

тəмийинлеўши сабақ бериў ҳəм оқытыў методлары: 

 оқыў сəўбети; 

 айланба сəўбети; 

 бақс; 

 ақылый ҳужим (брейнсторминг); 

 исбилермен яки роллик ойын; 

 «пинборд». 

Төртинши топар – студентлер тəрепинен проблеманы түсиниў ҳəм 

шешиў, өз бетинше билим алыўды күшейтетуғын ҳəм соған 

бағдарлайтуғын методлар: 

 проблемалық тапсырмалар методы; 

 индивидуаль (жеке)  (əмелий) метод; 

 проектлер методы. 
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3. Оқытыў методикасының əҳмийети ҳəм мазмуны 

 
Лекция, ҳикая, түсиндириў 

 

Лекция, ҳикая, түсиндириў – оқыў материалыны баян етиў методы -

вербаль (лат.тилинде. verbalis – аўызеки) метод есапланады. Əдетте, бул 

методлар демонстрация, видеоусыл, көргизбе методлары менен биргеликте  

алып барылады. 

Олар студентлердиң билимин өзлестириў, еслеп қалыў ҳəм 

түсиниўге қаратылған рецептивлик исчкерлигин тəмийинлеп береди ҳəм 

оқытыўшы тəрепинен таяр көринисте баян етиледи. 

 

Лекция 
 

Лекция – үлкен көлемдеги оқыў материалын узақ ўақыт даўамында 

монолог түринде баян етиў болып табылады. 

Бул методтың тийкарғы ўазыйпасы – билим бериў, үйретиў. 

Белгилери: категориялы дүзилиске ийе; сөйлеў – логикалық баян етиў, 

берилип атырған информацияның көплиги. Лекциялар, оқытыўшыға, 

студентлердиң тəжирийбеси болмағанлығына байланыслы итибар 

бермейтуғын пəнниң зəрүрлигин ажыратып көрсетиў имканиятын береди. 

Студентлер менен оқытыўшылардың биргеликтеги усы искерликти 

шөлкемлестириў методының эффективли шəртлери төмендегилерден 

ибарат: 

 лекцияның толық режесин дүзиў; 

 лекцияның режесин еситтириў; 

 режениң ҳəр бир пунктин ашып бериўден соң қысқаша 

улыўма жуўмақ шығарыў; 
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 лекцияның бир бөлиминен басқа бөлимине өтиўде 

логикалық байланысты тəмийинлеў; 

 проблемалы баян етиў; 

 жазып алыў зəрүр болған жерлерин ажыратып жаздырыў; 

 лекцияларды оның өз алдына көринисин толық анализ етиў 

имканиятын бериўши семинар сабақларын ҳəм əмелий  

сабақлар менен қосып алып барыў.  

Лекцияны традициялы түрде бир тəреплеме байланыс көринисинде 

алып барыў ҳəм мүмкин, яғный оқытыўшы айтып береди, студентлер 

болса тыңлайды. Егер лекцияны өткериўде актив усыллардан қолланылса, 

таълим мақсетине ерисиўдиң актив методын ҳəм көрсетиўге мүмкин: 

 проблемалық лекциялар; 

 лекция – конференциялар; 

 конспектсиз лекциялар – пикирди сөз бенен айтыў; 

 авторлық лекциялар; 

 лекция–дискуссиялар (диспут, полемика); 

 қайтар байланыс техникасын қолланған лекциялар; 

 анық жағдайды анализ қылыў лекциялары. 

Əдеттеги методты қолланыўға жаңаша қатнас жасаўдың мазмуны – 

лекция содан ибарат, бунда «материалды оқыў» ўазыйпасынан, 

«материалды оқыўға үйретиў» ўазыйпасына өтиў, «мағлыўматты 

жеткериў» мақсетинен, «оқытылып атырған курста билим алыў 

искерлигиниң методлары, системалы бағдарланған методлары менен 

қуралландырыў» мақсетине өтиў лазым. Соның ушын лекцияны оқып 

атырып, оқытыўшы оған студентлердиң қатнасыў элементлерин киритиўи 

мүмкин, егер: 

• сораў берип, тыңлаўшылардың жуўапларынан пайдаланса; 

• ўақытша еркин пикир алмасыўға рухсат берсе; 

• анық жағдайларды анализ қылса; 
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• күнделикли өмирден мысаллар келтирсе; 

• оларды сораў бериўге бағдарласа;  

• алдын үйренилген фактҳəм жағдайларды жаңалары менен 

салыстырыўды əмелге асырса; 

• материалды қызықлы етип жанлы баян етсе. 

 

Педагогикалық техникадан пайдаланыў: 

 

 сөздиң үнлесли өзгертип (аудитория бойлап ҳəрекетде болыў 

керек), кафедра арқасында барлық ўақыт турмаслық керек, керек 

болғанда жестлардан райдаланыў; 

 оқытыўшының берилип лекция қылыўы, оны қызықлырақ ҳəм 

активлирек қылады. Егер оқытыўшы өз пəнин өте қизықли деп 

есаплаўды, студентлер нениҳəм қандай өзлестириўи 

оқытыўшыны бийпарўа қалдырмаўын көрсете алса, 

оқытыўшының иске болған садықлығы əлбетте оларды 

руўҳлантырады; 

 оқыў материалын баян етиў темпи ҳəм үлкен əҳмийтеке ийе. Ол,  

студентлердиң таярлық дəрежесине, жасына сай келиўи керек, 

лекцияның тийкарғы жағдайын жазып алыўға имканият жаратыў 

ушын болса, ол жүдə тез болмаслығы керек. 

 

Көргизбе қуралларынан  (иллюстрация, видео ҳ.т.б.) пайдаланыў ҳəм 

материалды нəтийжели қабыл етиўге ҳəм түсиниўге жəрдем береди. 

 

Ҳикая, түсиндириў 
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ҲИКАЯ – онша үлкен болмаған, тəрийплеўши характерге ийе болған 

оқыў материалын монологикалық, ҳикая етиўши, хабар беруўши баянат 

есапланады. 

ТҮСИНДИРИЎ – баян етилип атырған материалды түрли 

жағдайларын анализлеў, түсиндириў, ескертпе бериў ҳəм дəлиллеў 

жəрдеминде оқыў материалын баян етиў. 

Егерде бизлер төмендеги дидактикалық мəселелерди шешпекши 

болсақ, бул методлар биргеликте билимди логикалық, тəртиплестирилген, 

түсиникли, эмоциональлы етип жеткериў ушын қолланылады:  

 түсинтириў, сүўретелў, еслеў, санаў; 

 топарлар бойынша бөлиў; 

 сүўретлеп бериў; 

 баҳалаў; 

 мотивациялаў ҳ.т.б. 

 

Көрсетиў (демонстрация) 

 

ДЕМОНСТРАЦИЯ – студентлерди тəбийий жағдайда ўақыялар, 

процесслер, объектлер менен көргизбели – эмоциональ таныстырыў. 

Бул методтың жетекши ўазыйпасы – оқытыў. Көрсетиў арқалы 

үйренилип атырған ўақыялар динамикасын ашып бериў ушын ғана 

пайдаланамыз. Бул метод бир нəрсениң сыртқы көриниси менен 

таныстырыў, оның ишки дузилиси яки уқсас нəрселер қатарындағы орны 

менен таныстырыўға хызмет қылыўы мүмкин. 

Демонстрацияның көрип шығылып атырған объектти тахатада 

əпиўайы ғана, бағдарланған сүўретти сызыў ямаса схемалар сызып, 

демонстрация қылынып атырған объект тийкарында болған принциплерди 

түсиниўди жеңиллестириў мүмкин..  
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Демонстрацияны, əпиўайы көргизбеден, актив билиў методы 

сыпатында парқлаймыз. Проблемалы яки изертлеў характерине кирип 

атырған «актив демонстрация» процесинде, студентлер өзлери пəнлерди, 

процесс ҳəм ўақыяларды үйренип алады, керекли болған өлшемлерди 

орынлайды, байланыслығын белгилейди.  

Сол себепли, олардың итибарлары ўақыя, процесс, нəрселердиң 

(предметлердиң) тосаттан байқалған емес, бəлки əҳмийетли болған 

өзгешеликлери де жəмлениўине жəрдем береди. Нəтийжеде булар студент 

санасына толықырақ, аңсатырақ ҳəм тезирек сиңеди. 

Студентледиң еркинлигин асырыў мақсетинде, оларды бақланып 

атырылған процесс ҳəм ўақыяларды түсиндирип бериўге, олардың 

раўажланыўы ҳəм нəтийжесинаналих қылыўғақатнастырыў өте зəрүр. 

Демонстрация методының билимлендириў функциясы 

эффективлигин тəмийинлеў оқытыўшының төмендеги шеберлигине 

байланыслы: 

• объектлерди туўры таңлаў; 

• студентлер дыққатын демонстрация қылынып атырған ўақыялардың 

əҳмийетли тəреплерине бағларлаў; 

• демонстрация процесси сондай шөлкемлестирилиўи керек, 

студентлер демонстрация қылынып атырған объектлерди тек ғана көзи 

менен көре билиўи, илажы болса, оларды барлық сезиў органлары менен 

қабыллаўы лазым; 

• студентледиң двққатын имканы барынша объекттиң əҳмийетли 

тəреплерине тартыў; 

• студентлерге объекттиң үйренилип атырған сыпатларын еркин 

өлшеў имканиятын жаратыў. 

 

Иллюстрация 
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Иллюстрация  - ўақыя, нəрсе, процесслерди сүўретлеў формада 

схема, репродукция,  керамикалық моделлер жəрдеминде көрсетиў ҳəм 

қабыл етиўди гөзлейди. 

 

Бул методтың тийкарғы ўазыйпасы – үйретиў. Иллюстрация 

методының қуралы ретинде сүўретлер, таблицалар, реңли карталар, 

альбомлар ҳəм атласлар хизмет қылады. 

Көргизбе қуралларын ҳəм иллюстрация формаларын таңлаў 

ўақтында оның билим алыў процессинлеги таълим-тəрбиялық ўазыйпасын, 

орнын ҳəм ролин пухта айлап көриў лазым. Соның менен бирге, 

оқытыўшының алдында көргизбе материалын ең мақул болған көлемин 

таңлап алыў проблемасы ҳəм турыпты. Тəжирийбе сонны көрсетеди, үлкен 

көлемдеги иллюстрация материаллары студентти үйренилип атырған 

ўақыялардың түб мазмунын анықлаўда шалғытады. 

Иллюстрацияларды оқытыўшы алдыннан таярлап қойыўы керек, 

бирақ оқытыў процессинде керек болғанда ғана көрсетемиз. 

 

Видеоусыл 

 

Видеоусыл – информацияны көбирек көргизбели өзлестриўге 

тийкарланған болып, онда кинескоп, кодоскоп, проектор, киноаппарат, 

оқыўтелевидениеси, видеомагнитофон, информацияны дисплейда 

көрсетиўши компьютерлардан пайдаланылады.  

Оқыў процессинде видеоусылдан пайдаланыў, оқытыўшының 

таълим-тəрбиялық ўазыйпаларын үнемли шешиўин тəмийинлейди: 

• жаңа биилимлерди баян етиў, яғный жүдə əстен кешетуғын 

процесслер менен танысыў, тиккелей күзетиў мүмкин болмаған 

(өсимликлердиң өсиўи, суўықовқта диффузия ҳəдисеси ҳ.т.б.), соның 

менен бирге, тез болып өтетуғын процесслер, тиккелей кзетиўлер 
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ўақыялардың, қубылыслардың мазмунын ашып бериўде бере алмаған 

ҳалда (қайишқоқ таналарнинг урилиши, затлардың кристалланыўы ҳ.т.б.) 

қолланылады; 

• қыйын механизмлер ҳəм машиналардың ислеў принциплерин 

динамикада түсиндириў; 

• түрли искерликти бажарыў алгоритмин түсиндириў; 

• шет тили сабақларында өзине тəн тил муҳитин жаратыў; 

• видеоҳүжжетлерди усыныў; 

• шынығыўлар ислеўди орынлаў, процесслерди моделлестириў, 

керекли өлшемлерди алып барыў; 

• оқыў-шынығыў ҳəм изертлеў жумысларын алып барыў ушын 

мағлыўматлар базасын (банкин) жаратыў; 

• таълимни шөлкемлестириўде дифференцияласқан қатнасыўды 

шөлкемлестириў ҳ.т.б. 

Усы методтың эффективлилиги, нəтийжелиги, оқытыўшының жеке 

шеберлигине байланыслы емес, бəлки видео қуралларының ҳəм 

қолланылып атырған техникалық қураллардың, əспаб-үскенелердиң 

сыпатына туўрадан туўры байланыслы. Оқытыўшыдан студентлерди 

үйренилип атырылған проблемалар шегарасына киритиў, олардың 

искерлигин жолға қойыў, улыўмаластырыўшы жуўмақлар жасаў, еркин 

жумыс процессинде оларға өз алдына жəрдем бериў талап етиледи. 
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ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТА 

 

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТА – процесстиң басқышпа-басқыш, 

избе-излик пенен (көбинесе графикалық усылда) қолланылған қуралларды 

көрсетип берген жағдайда сүўретлеў. 

 

Оқыў материалларының лекция, ҳиқая, түсиндириў методлары менен 

иллюстрация, демонстрация, видеусыолар арқалы сай баян 

етилиўниң  

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТАСЫ 

 
Искерлик  Жумыстың 

басқышы ҳəм 
мазмуны  

Оқытыўшы  Студент  

I-басқыш 
Таярлаў  

Жаңа материалдың темасын 
анықлайды. Оқыў искерлигиниң 
мақсет ҳəм нəтийжелерин 
белгилейди. Оқыў материалы баян 
етилиўиниң редесин ислеп шығады 
,көогизбе-демонстрация қуралларын 
таңлайды. 

 

II-басқыш 
Темаға кирисиў   

Теманың атамасын ҳəм режесин 
билдиреди. Теманың мақсети ҳəм 
күтилетуғын нəтижелерди 
баянлайды. 

Теманың атамасын ҳəм 
режесин жазып алады. 

III-басқыш 
Оқыў 

материалын баян 
етиў 

Оқыў материалларын: 
- көргизбе-демонстрация қураллары; 
- студентлердиң пикир жүритиўин 
активлестириў ушын методлар 
жəрдеминде баян етеди.  
 
 
 

Еситеди, күзетеди, жазып 
алады. Усыныс етилген 
проблеманы талқылайды, 
мысаллар келтиреди, 
салыстырады. 

IV-басқыш 
Улыўмаластырыў 

Баян етилген материалды 
улыўмаластырыў, тийкарғы 
жуўмақларды, нызамлықларды, 
қағыйдалар ҳ.т.б. ды тəриплеп береди 
яки оны студентлерге ислеп келиўге 
усыныс етеди. 

Жазады, өз бетинше 
жуўмақ шығарады, 
нызамлықларды, 
қағыйдаларды тəриплеп 
береди.  
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Китап пенен ислесиў, лаборатория методы, шынығыўлар 

 

Усы топардағы методлар студентлердиң тек ғана таяр билимлерин 

өзлестириўи ҳəм ядқа сақлап алыўы, бəлким, тиккелей билим бериўшиниң 

басшылығында алгоритм (үлги) бойынша орынлаў шеберлиги ҳəм 

көнликпелерин қəлиплестириўге қаратылған репродуктив искерликти 

тəмийинлеўге хызмет етеди. 

 

Китап пенен ислесиў 

Китап пенен ислесиў методы барлық функцияларды атқарады: билим 

бериў, тəрбиялаў, раўажландырыў, тийкарлаў. Ол, студентлер тəрепинен: 

 оқыўда, сабақ ўақтында оқытыўшының басшылығында; 

 үйде, өз бетинше формада орынланыўы керек. 

 Үйде китап пенен ислесиў методы ўазыйпасын студентлер 

алдына қойўыдан алдын, олар китап пенен ислесиў 

методларын ислете билиўин анықлаў 

 Оның дүзилиси менен танысып шығыў 

 Көз жуўыртып өтиў 

 Өз алдына бабларды оқыў 

 Сораўларға дуўап излеў 

 Материалды үйрениў 

 Реферат жазыў 

 Қысқаша баянат дүзиў 

 Ўазыйпа ҳəм шынығыўларды шешиў 

 Тест сынақларын орынлаў 

 Материалды ядта сақлап қалыў 
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Сабақ ўақтында китап пенен ислесиўдиң  

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТАСЫ 

 
Искерлик  Жумыстың 

басқышы ҳəм 
мазмуны  

Оқытыўшының искерлиги  Студент  

I-басқыш 
Таярлаў  

Студентлер өз бетинше үйрениўи 
ушын рқыў материалын таңлайды. 
Оқыў искерлигиниң мақсети, 
ўазыйпасы, нəтийжелери ҳəм оны 
баҳалаў критериясын қəлиплестиреди. 

 

II-басқыш 
Темаға кирисиў   

Студентлерди үйренип атырған тема 
менен таныстырыў мақсетинде алдын 
үйренилген қайсы материал менен 
жаңа материалды салыстырҳəм 
байланыстырыў зəрүрлиги ҳаққында 
сəўбетлеседи. Жаңа материалдың 
тийкарғы сораўларына дыққат 
аўдарады. өз бетинше жумыстың 
тəртиби ҳəм ўазыйпаларын 
белгилейди; (бул: оқыў, түсиниў, 
тийкарғы нəрселерди белгилеў, еслеп 
қалыў, салыстырыў ҳəм т.б. болыўы 
мүмкин).  

Тыңлайды  

III-басқыш 
Китап үстинде 

ислеў 

Баҳалаў критерияларын 
дағазалайды. 
Күзетеди, индивидуаль жəрдем 
көрсетеди. 
 

Оқыйды, үйренилип 
атырған материалдың 
тийкарғысын белгилейди, 
жазады. Ўазйпаларға 
қарап логикалық 
схемалар, реже яки 
конспект түзеди, яки 
үйренилип атырған сораў 
бойынша əдебият 
таңлайды. 

IV-басқыш 
Тексериў, 

анализлеў ҳəм 
баҳалаў 

Үйренилген материалдың өзлестириў 
сыпатын тесереди, анализ қылады ҳəм 
нəтийжелерди баҳалайды.  

Қайта ислеп шығады, 
схемаларды демонстрация 
қылады. Өз-ара тексериў, 
өз-ара баҳалаў, өзине баҳа 
бериўди əселге 
асырыўлары мүмкин. 
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Китап пенен ислесиў техникасын үйретиў төмендегилерди гөзлейди: 

 

Студентлерде өз-өзин тексериў маманлығын қəлиплестириў; 

Студент материалды өзлестиргенлиги ҳаққында китапты неше мəрте 

оқып шыққанына қарап емес, ал мазмунын толық ҳəм саналы түрде баян 

ете билиўине қарап баҳа бериў керек. Буның ушын оқыўға емес, бəлким 

жақсы еслеп қалыўға көбирек ўақыт ажыратыў əдетин қəлиплестириў; 

Үйде китап үстинде ислеў, сабақта алыеған билимлерди есте қайта 

тиклеўден баслаўын түсиндириў; 

Китап оқыў процессинде, студентлер ядында сақлаўға үйрениў керек; 

Соның ушын, оларды оқыған нəрселериниң режесин дүзиўге, оны 

логикалық-структуралық схемалар яки жəрдемши конспект көринисинде 

жазыўды алып барыўға үйретиў. 

 

Лаборатория методы 

 

Лаборатория методы – бул сондай тəлим методы, онда студент 

оқытыўшының басшылығында алдыннан белгиленген реже тийкарында 

тəжирийбелер өткизеди, əмелий ўазыйпаларды орынлайды ҳəм бул 

процессте жаңа билимди аңлайди ҳəм түсинип жетеди. 

  Длаборатория методиның тийкарғы функциясы – үйретиў ҳəм 

раўажландырыў. 

Бул методты қоллаў менен, оқытыўшы студентлерди төмендеги 

имканиятлар менен тəмийинлейди: 

- əспаб-үскенелерден пайдаланыөнликпе ҳəм шеберлигин ийелеў; 

- өз бетинше изертлеўдиң жаңа жолларын таңлаў ҳəм белгили 

болғанлығые тексериў; 

- əмелий шеберликлерди ийелеў: өлшеў ҳəм есаплаў, нəтийжелерди 

қайта ислеҳəм илгери алынғанлар менен салыстырыў. 
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Лаборатория сабақларының 

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТАСЫ 

 
Искерлик  Жумыстың 

басқышы ҳəм 
мазмуны  

Оқытыўшының искерлиги  Студент  

I-басқыш 
Таярлаў  

Жумысының темасы, ўазыйпа ҳəм 
мақсетлерин анықлайды; оны баҳалаў 
критериясы ҳəм нəтийжедерин 
қəлиплестиреди; оны басқышпа-
басқыш ислеп шығады; əспаб-
үскенелерди таярлайды. 

Егер жумыс изертлеў 
характеринде болса, 
шамаларды шешиў 
жолларын анықлайды, 
материал ҳəм əспаб-
үскенелерди таңлайды. 

II-басқыш 
Кирисиў   

Лаборатория жумысының темасы ҳəм 
ўазыйпаларын баян етеди.   

Егер жумыс изертлеў 
характеринде болса, 
шамаларды ҳəм оларды 
шешиў жолларын баян 
етеди, материал ҳəм 
əспаб-үскенелерди 
тапсырады. 

III-басқыш 
Шынығыў  

Студентлерди исленетуғын жумыстың 
ҳəр бир басқышында керекли 
жуўмақларға олып келеди (илажи 
барынша изертлеў жолы менен) ҳəм 
жумысты басқарады. Шынығыўдың 
барысын ҳəм техника қəўипсизлигин 
бақлайды.    

Жумысты басқышпа-
басқыш өз бетинше яки 
топарларға бөлинип 
орынлайды. Керекли 
нəрселерди жазады.  

IV-басқыш 
Жуўмақлаў, 
анализлеў ҳəм 

баҳалаў 

Жумысқа жуўмақ жасайды ҳəм 
тийкарғы жуўмақларды 
қəлиплестиреди. Билим 
алыўшылардың искерлигин 
анализлейди ҳəм баҳалайды. 

Егер жумыс изертлеў 
характеринде болса, 
нəтийжелерди өз бетинше 
анализлейди ҳəм 
баҳалайды, жуўмақ 
шығарады. 
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Шынығыў 

 Шынығыў – тəлимниң методы болып, өтилген материалларды 

əмелиятда қолланыў мақсетинде, реже менен шөлкемлестирилген 

ҳəрекетлерди көп мəртебе орынлаў. 

Бул методтың тийкарғы функциялары: үйретиўши ҳəм 

раўажландырыўшы. 

Усы методтың қолайлырағы содан ибарат,ол, көнликпе ҳəм 
маманлығын нəтийжели қəлиплестириўин тəмийинлейди, кемшилиги - 
мотивацион функцияны əстен орынлаў болып табылады. 

Шынығыўлардың төмендеги түрлери бар: 
- арнаўлы; 
- түсиндирмели; 
- жазба; 
- аўызеки; 
- ислеп шығарыў – мийнет; 
- лаборатория - əмелий. 

 
Шынығыўлардың  

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТАСЫ 
 

Искерлик  Жумыстың 
басқышы ҳəм 
мазмуны  

Оқытыўшының искерлиги  Студент  

I-басқыш 
Таярлаў  

Студентлерде қəлиплестириў 
ҳəм тереңлестириў зəрүр болған 
билимлер, көнликпелер ҳəм 
маманлықлар дизимин анықлайды. 
Шынығыўдың  түрин ҳəм оны 
орынлаўды баҳалаў критерияларын 
белглейди. 

 

II-басқыш 
Кирисиў   

Орынланыўы керек болған 
шыеығыўдың мақсети ҳəм 
ўазыйпасын, оны орынлаўда баҳалаў 
критерияларын түсиндиреди. 

 

III-басқыш 
Бирлемши 

ҳəрекетлерди 
ийелеў (бул 
басқыштың 
кереклигин 

студенттиң өзи 
анықлайды) 

Анаў яки мынаў шынығыўды қандай 
орынлаўын көрсетеди.  

 

IV-басқыш Бақлайды, индивидуаль жəрдем Əмелий көнликпе ҳəм 
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Шынығыўды 
орынлаў 

береди. шеберлигин асырыўға, өз 
бетинше ҳəм 
дөретиўшилик қатнас 
жасаўға бағдарланған 
ҳəрекетлерди орынлайды. 

V-басқыш. 
Тексериў, 
анализлеў ҳəм 
баҳалаў 

Жуўмақ жасайды: студентлер 
тəрепинен əмелге асырылған 
жумысларды тексереди, анализлейди, 
баҳалайды. 

Өза-ра тексериўди,  өз-ара 
баҳалаўды ҳəм өз-өзини 
баҳалаўды əмалге 
асырыўы мүмкин. 

 
 

4. Студентлерде илмий ҳəм философиялық дүньяға көз қарасты 

қəлиплестириўде философияның əҳмийети 

 

Дүньяға көз қарас – тəбият ҳəм жəмийет ҳаққындағы философиялық, 

сиясий, экономикалық, ҳуқықый, эстетикалық, илимий көз қараслар ҳəм 

концепция дизими болып табылады. Дүньяға көз қараста социаллық 

турмыс сəўлеленеди, ол белгили тарийхий дəўирде адамның ерискен 

билим дəрежесине ҳəм социаллық дизимге байланыслы болады. Дүньяға 

көз қарас адамның искерлиги, өз ара қарым қатнасықлары ушын зəрүрли 

əҳмийетке ийе. Дүньяға көз қарас тəбият ҳəм жəмийеттиң улыўма 

нызамлықларын ашып, социаллық-экономикалық раўажланыўды 

тезлестиреди ямаса керисинше, оған негативлик жақтан тəсир етеди.   

Өзбекстан Республикасының Олий Мəжлиси ҳəм ҳүкимет қабыл 

қылып атырған норматив директиваларда улыўма инсаний ҳəм миллий 

қəдриятлардың үстинлиги баян етилди. Материалистлик дүньяға көз қарас 

пенен бир қатарда динге, диний шөлкемлердиң искерлигине рухсат етилди, 

ҳүждан еркинлиги ҳаққындағы қарар қабыл етилди. Инсан ҳуқықлары ҳəм 

еркинликлери ҳаққында халық аралық қарарларда тəн алынды. 

Булардан келип шыққан жуўмақ соннан ибарат, келешектеги 

қəигелере илимий билимлерин үйрениўлери ҳəм оқыўшыларға үйретиўи 

лазым. Илимий билимлер тар класслық концепциядан талқыланбастан, 

бəлким миллий ҳəм улыўма инсаний қəдриятлар сыпатыда баян етилиўи 
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керек. Студентлер сол тийкарда өзлеринде мəлим бир дүньяға көз қарасты 

ҳəм пикирди еркин қəлиплестириў имканиятына ийе болыўы керек.  

Дүньяға көз қарас адамға қоршап турған əтирапта болып атырған 

ҳəдийселерди, ўақыяларды туўры аңлаўға имканият жаратады. Дүньяға көз 

қарас оларды туўры түсиниў, олардан хабардар болыў, баҳалаў сыяқлы 

ўазыйпаларды атқарады. Соның ушын ҳəм ол шахстың руўхый, 

идеологиялық, идеялық – сиясий, илимий, этикалық ҳəм эстетикалық 

раўажланыўына, социаллық искерлигинде əҳмийетли тийкар, 

бирлестириўши фактор болып, адамның минезин, ис ҳəрекетлерин бир 

мақсетке бағдарлайды, өзиниң идеяларын ҳəм жəмийеттиң 

инсанпəрүарлық идеалларын əмелге асырыўды шақырады. Соның ушын 

ҳəм студентлерде илимий дүньяға көз қарасты қəлиплестириў орта ҳəм 

жоқары оқыў орынларында барлық таълим-тəрбиялық ислериниң 

əҳмийетли ўазыйпасы болып есапланады.          

Дүньяға көз қарастың мазмуны. Дүньяға көз қарас инсанды 

тəриплейтуғын əҳмийетли белгилердиң бири. Бул түсиник «дүнья» ҳəм 

«көз қарас» сөзлериниң бириккенинен пайда болған. Толықырақ қылып 

айтқанда, ол сананың формаларынан бири болып, адамның қоршаған 

əтирап-əлемге, онда өзиниң тутқан орнына болған қарасы, концепцияны 

аңлатады. Əлбетте, ҳəр бир адамның қоршаған əтирапта, тəбият ҳəм 

жəмийетте болған, болып атырған ўақыялар, ҳəдийселерге болған өзиниң 

қатнасы, қарасы, пикири, ойлаўы бар. Бирақ, бул қатнас, қарас, пикир-

ойлар оның өмир тəжрийбеси, билим дəрежесине, исенимине қарай ҳəр 

түрли болады. Сол мəнисте дүньяға көз қарас екиге, яғный ҳəр бир 

адамның турмыс шараятнынан келип шығатуғын, ҳəр бир инсанның 

ақылына тийкарланған əпиўайы дүньяға көз қарасқа ҳəм илимий дүньяға 

көз қарасқа ажыратылады. Сондай-ақ, дүньяға көз қараслар толығы, 

пүтинлиги, кеңлиги, тереңлиги тəреплеринен ҳəм парықланады. 
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Дүньяға көз қарас мəлим қараслар, исеним ҳəм идеаллардың 

улыўмаласқан дизими болып, ол адамның тəбийий ҳəм социаллық 

əтирапқа мүнəсибетин тəриплейди. Дүньяға көз қарас адамадағы билим, 

тəжрийбе ҳəм кеширмелердиң бирикпеси, адамның барлық искерлиги ҳəм 

өмириниң идеялық бағдарыны белгилейди. Дүньяға көз қарастың қатарына 

төмендегилер киреди: а) илимий билимлер; б) қараслар, концепциялар; в) 

исенимлер; г) идеаллар, арзыўлар. Дүньяға көз қарастың бул қатарлары 

объектив (илимий билимлер) ҳəм субъектив (қарас, исеним, идеал) 

өзгешелигине ийе. 

Дүньяға көз қарастың объективлик өзгешелиги соннан ибарат, ол 

билимлер, илимий ҳақыйқатлар дизиминен турады. Ол тəбият ҳəм 

жəмийет ўақыяларының объектив тəреплерин аңлаў, түсиниў менен 

байланыслы болып, барлық адамлар тəрепинен бирдей қабыл қылыныўы, 

түсинилиўи мүмкин. Тəбийий, илимий билимлерди ийелеў илимий дүньяға 

көз қарастың пайда болыўына себеп болады. Бирақ, айырым адамлар 

билимдан болғаны менен, дүньяға көз қарасы қəте болыўы да мүмкин. 

Демек, билим өз-өзинен адамның дүньяға көз қарасын белгилей бермейди. 

Билим инсанға дүньяға көз қарасты қəлиплестириўи ҳəм өсиўии ушын ол 

субъектив əҳмийетке (мəниге) бағдарлаўы, оның концепциясы, қарасы, 

исенимине, иделларына айланыўы лазым. 

Қарас – нəрсе ҳəм ҳəдийселерди түсиниў, аңлаў дизими болып, 

адамның тəбият ҳəм жəмияетте болып атырған ўақыялар ҳаққындағы 

пикири, жуўмағы, концепциясы, қатнасыны билдиреди. Мəселен, 

өсимликлер ҳəм ҳайўанлар ҳаққында социаллық, экономикалық, мəдений, 

илимий-техникалық раўажланыў ҳаққында түрли қарастағы адамлар ҳəр 

түрли пикирлер билдириўи мүмкин. 

Адамның қараслары дүньяны аңлап, түсинип алыўы ушын үлкен 

əҳмийетке ийе болып, оның минез-қулқына, ис ҳəрекетлерине тəсир етеди. 

Бирақ, адамның қараслары ҳəмме ўақыт ҳəм оның ис ҳəрекетлеринде 
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туўрыдан туўры көрине бермейди. Бир ўақытлары адамның пикири, 

концепциясы туўры болса ҳəм əмелде ол оның керисиншесин қылыўы 

мүмкин. 

   

  

БИЛИМЛЕНДИРИЎДИ ГУМАНИТАРИЗАЦИЯЛАЎ ҲƏМ 

ФИЛОСОФИЯНЫ ОҚЫТЫЎ 

 

Жоба: 

 

1. Социумның гуманизацияланыўы ҳəзирги заман цивилизациясының 

турақлы раўажланыўының шəрти 

2. Жəмийеттиң ҳəзирги ҳалаты ҳəм жоқары таълим системасының 

гумнитаризацияланыўы  

3. Философия курсының таълимниң гуманитаризацияланыўы 

процессиндеги роли ҳəм əҳмийети 

4. Философияны оқытыўда студентлердиң еркин пикирлеў мəдениятын 

қəлиплестириў 
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Дүнья жүзинде ҳəм республикамызда болып атырған 

информациялық-коммуникативлик революцияның сонғы нəтийжеси болып 

информациялық жəмийетти пайда етиў, қурыў болып табылады. Бул 

жəмийеттиң бүгингиси ҳəм келешеги белгили бир дəрежеде дүньяға 

философиялық қарастан ғəрезли болады. Тек ғана шахстың философиялық 

потенциалының искерлиги ҳəм активлилигинен глобализация мəселелерин 

ҳəм фундаменталлық характерге ийе, адамның жасаўына өсип барыўшы 

қəўип туўдыратуғын – экологиялық, ресурслық, демографиялық, 

социаллық проблемаларды шешиў мүмкин. Буннан алдын ҳəр бир 

адамның өзиниң искерилигиниң нəтийжесине болған жуўапкершилик 

ҳəзирги ўақыттағыдай жоқары болмаған. Диалектикалық-материалистлик 

философия жоқарыда атап өтилген проблемаларды аңлап жетиўде ҳəм 

олардың шешилиўине усыл бола алады.  

Ҳəзирги ўақытта жаңа информациялық технологиялар бизлердиң 

мəдений орталығымызды өзгертип баратуғын ең күшли техногенли 

факторлардың бирине айланып атыр. Дүньяда ҳəм бизлерде пайда болған 

компьютеризация, компьютерлик болмыс, Интернет тармағының бизге 

жетип келиўи, бизге керекли ҳəм өте зəрүр болғанлығы өз алдына 

позитивли ҳəм негативли тəреплерин пайда етеди. Позитивли нəтижелер 

информацияға болған мүтəжликтиң ҳеш бир тосыннанлықсыз жетип 

барыўымызға имканият жаратады ҳəм шахстың интеллектуаль 

потенциалын жоқарылатыўына алып келеди. Кери тəсир етиўиниң 

нəтийжелери соннан ибарат, бул жерде адамлар клипли режимге үйренип 

қалып, ойын бир жерге жəмлей алмаўы, оларда қыял сүриў, рефлексия 

уқыплылығы пəсейеди ҳəм басқаларды түсиниў потенциалының 

төменлеўине себеп болады. Бул жағдайда адам билиў субъекти ретинде 

өзин жоғалтады, «тири байланыс жасаў»ды баҳаламай баслайды, адамда 

теориялық ойлаў қабилети бузылады. Ҳəзирги заман адамының өмир 

сүриўиниң бир қатар аспектлери виртуализацияланалы ҳəм, ол өзиниң 
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қолында бар болған традициялы өлшемлерге тийкарлана отырып, өзиниң 

санасында не жасап атыр, не зат барлығын , ҳақыйқатлықта бар болған 

нəрселерден ажыраты алмайды. 

Философияның ўазыйпасы – жəмийетте болып атырған 

қубылыслардың, нəрселердиң мəнисин таба билиў ҳəм аңлаў, 

теоретикалық ойлаўды раўажландырыў, қыялдың, рефлексияның, ой 

концентрациясының ҳ.т.б. искерликлерин активлестириў болып 

есапланады. Буларды болса ҳəзирги заман диалектикалық-материалистлик 

философия ислей алады, себеби ол диалектика, логика ҳəм билиў теориясы 

ретинде бир ўақытта əмелге асады. «Билиў субъекти», «əмелият», 

«баҳалықлар», «ойлаў», «информация», «билим» түсиниклери менен 

ислесе отырып, ҳəм де өзиниң арсеналында бай тарийхий-философиялық 

традицияларға ийе бола отырып, ҳəзирги заман философиясы ҒХҚ 

тəрепинен жүзеге келетуғын информациялар лабиринтинде өзгеше жол 

көрсеткиш ретинде үлкен əҳмийетке ийе болып табылады. 

Қурамалы дүньяда бағдарланыў уқыплылығы, шеберлилиги арнаўлы 

дисциплиналарды менгерип алыў менен бирге келмейди. Адамның дүньяға 

қарасы – бул дүнья ҳаққында улыўма мағлыўматлар жыйындысы да, 

социальлық идеалларды билип алыў, нормаларды, баҳалықларды, адамның 

искерлигиниң улыўма принциплерин билиўи де болып есапланады.     

Дүньяға көз қарасқа бир пүтин ҳəм тамамланған түрин ҳəм көринисин 

тек ғана философия береди.   

Жоқары оқыў орынларының жаңа типтеги, профессиональлық 

искерлигин ҳəм компетенциясын жаратыўшылардың жоқары мəденияты 

менен бара бар өз ишине қамтыйтуғын студент-маманларды 

қəлиплестириў баслы мақсет болып табылады. Философия жоқары 

таълимниң гуманитаризацияласыў усылы сыпатында жүзеге келе отырып, 

технократиялық ойлаўды (яғный əдеп-икрамлылық, ақыл, ес, ҳүждан, 

даналық, ар-намыс сыяқлы категориялар жат болып есапланады) дүньяға 
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көз қарас пенен алмастырыў болып, онда тийкарғы бар болған шегара 

ретинде жеке мəптен көре улыўма адамыйлық, улыўмаинсанийлық мəплер 

үстинлик етеди. 

Ҳəзирги заман материалистлик философиясы иек ғана адамның 

дүньяға көз қарасын қəдиплестирип қоймастан, илимий билиў 

методологиясы ретинде де əмелге асады. Арнаўлы илим дисциплиналары 

ҳəмме ўақытта, барлық ўақытта билимлердиң философиялық 

дəлилленилиў ҳəм туўры методологияға мүтəж болған.  

Ҳəзирги жəмийетлик, гуманитар, техникалық, тəбийий илимлер 

өзлериниң проблемаларын шешиўле барқулла философиялық билимлерге 

бағдарланып келген. Кейинги принциплерде философияның 

методологиялық функциясы əмелге асады: улыўма байланыс принципи, 

раўажланыў, системалық, тарийхийлик, сəўдедениў, ҳəртəреплемелик, 

жекеликтен улыўмалыққа көтерилиўи ҳəм улыўмалықтан жекеликке 

өтиўи, индукция ҳəм дедукцияның бирлиги, сапалы ҳəм санлы өзгерислер 

характеристикасының ара қатнасы, детерменизм, қарсыласыў, 

диалектикалық бийкарлаў, абстрактликтен конкретликке өтиў, тарийхий 

ҳəм логикалықтың бирлиги, анализ ҳəм синтездиң бирлиги. 

Ҳəр бир илимде адам ҳəм дүньяның ара қатнасына байланыслы 

болған сораўлар пайда боладыҳəм бул сораўлар теоретикалық жақтан, 

яғный дəлиллениў арқалы шешилиўи лазым. Мəселен, физиканың 

философиялық сораўлары бар (физикалық теорияларды  баян етеди: 

физикалық системалар яки лабораториялық операциялар, ямаса екеўи да, 

ямаса екеўи да емес); математкианың философиялық сораўлары 

(математикалық билим априорлы ма ямаса эмпирикалық па); 

экономиканың философиялық сораўлары (зəрүрликтиң диалектикасы ҳəм 

жəмийетлик мийнеттиң еркинлиги?); лингвитсиканың философиялық 

сораўлары (ўақыт мəдениятларды салыстырыў өлшеми сыпатында 

тийкарынан не нəрсе болып табылады?). 
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Ҳəзирги заман техникалық илимлерде филсоофиялық түсиниклер 

кеңнен қолланылады. Мəселен, жасалма интеллекти ямаса машинаның 

тилин жаратыўдың ўазыйпасының шешилиўиниң теориялық тийкары 

ретинде «ойлаў», «сана», «ерк», «эмоциялар», «интуиция» түсиниклери 

жəрдемисиз шешиўге бьолмайды. Техникалық илимлер (радиотехника, 

электротехника, автоматика, техникалық кибернетика) жəмийетке керекли 

болған ҳəм олар қызыққан болғанлығы мүнəсибети менен қубылысларды 

жасалма шараятларға апарып қояды. Буның орынланыўы ушын тийисл 

нызамлардың ҳəрекети адамлардың мəпине жуўап беретуғын болыўы 

керек. Ал адамлардың мəплерин, қызығыўшылықларын мийетлик пəнлер 

үйренеди (соның ишинде философия да). Сол себепли технкиалық ҳəм 

жəмийетлик пəнлердиң объектив байланысы жүзеге келеди. 

Ҳəр бир адам, соның ишинде алым ушын философия дүньяның 

улыўма картинасын береди. Ҳəзирги заман илиминде селективли парадокс 

бар болып, оларды философиялық принциплерди үйренип атырған 

алымлар жеңип өтеди.Адам ушын философия дегенимиз не? Ҳəр бир 

адамның алдында өмирдиң мəниси, мазмуны неде деген сораў турады; ҳəр 

бир адам  өзиниң ис ҳəрекетиниң таңлаў алдында турады. Ал таңлаў болса 

бир қанша дүньяға көз қараслық дəстүрдиң бар екенлигин шамалап 

айтады. 

Заманагөй билимлендириў концепцияларының тийкарғы 

өзгешеликлериниң бири оның инсанпарўарлығы есапланады. Бул 

түсиниктиң мазмуны соннан ибарат, оқыў процесси барысында, оның 

орайында студент, оның иҳтияжларының қанаантландырылыўы ҳəм 

қəбилетлериниң раўажланыўы турады. Гуманизация (лат. тилинен 

gumanite – инсаний) билимниң «инсанийласыўын» талаб етеди, яғный 

оқыў процесси төмендегише болып шөлкемлестрилиўи керек: билим жеке 

мəниске ийе болып, студенттиң өзи болса оқыў процессинде өзлигин 

жоғалтпаўы лазым. Таълимниң гуманизациясы шахстың раўажланыўы, 
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оның дөретиўшилик қəбилетиниң байытылыўының тийкарғы шəрти 

есапланады. Демек, билимлендириўдиң гуманитаризацияланыўы яки 

гуманитаризациясы олар тəрепинен инсаний мəдениятты өзлестириўи ҳəм 

индивидуаль, жеке тəжирийбе шегарасынан шетке шығыў ушын шараят 

жаратады. Мəдениятты қəлиплестирип алыў ҳəм оның өзиниң жеке 

кəсиплик тəжирийбесиниң раўажланлыныў ушын болашақ философия 

курсын оқытатуғын оқытыўшылары бул мəдениятты өзлестириўи, оны 

өзиниң пазылетине айландырыўына ҳəм бул байлықты студентлерге бере 

алыўына имканият жарататуғын тийисли методикалық таярлық зəрүр. 

Болашақ оқытыўшылардың методикалық таярлығының ҳəзирги 

көриниси төмендегише: 

1. Таълимге тийисли норматив ҳүжжетлерде болашақ философ-

оқытыўшылардың методикалық таярлығына үлкен итибар қаратылған. 

Олардың искерлиги гуманитаризация, интеграция, демократизация, 

индивидуализация, оқыў процессиниң дифференцияласыўы 

принциплерине тийкарланған ҳалда пəнди оқытыўда раўажланыўшы 

нəтийжеге ерисиледи. 

2. Болашақ философия пəниниң оқытыўшыларының 

методикалық таярлығы пəн таярлығы жаңа, алдын белгили болмаған ең 

жақсы билим яки билим алыў методының пайда болыўына бағдарланған 

болыўы лазым. 

Еркин пикирлеў мəдениятын раўажландырыў мəселелери педагог-

оқытыўшыларды əййемги заманлардан-ақ қызықтырып келген. 

Педагогикалық теориялар ҳəм дидактикалық концепциялардың 

раўажланыў тарийхының анализи адамның еркин пикирлеў мəдениятын 

раўажландырыў қуралларына көбирек итибар қаратылғанын көрсетти. 

Пикирди раўажланыдырыў ушын түрли руўхый ҳəрекетлерди жəмлеў, 

физикалық ҳəм руўхый тəреплерине ерисиў зəрүрлиги көрсетилген. 
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Бул ҳаққында теориялық пикирлер ҳəм дөретиўшилик қатнаслар 

Шығыс алымлары, ойшыллары, дидактиклары, мəселен, Кейкавустың 

«Кəбуснаме», Юсуф Хос Хажибниң «Кутадгу билиг», Носир Хисравтың 

«Саодатнама», Шейх Саъдийниң «Гулистан» ҳəм «Бустан», Алишер 

Навоиниң «Махбуб ул кулуб» атлы бир қатар мийнетлеринде айқын 

сəўлеленген. XX-əcир басында өзбек педагогикасының тийкарын 

салыўшылардың бири Абдулла Авлоний өзиниң «Туркий гулистон ёхуд 

ахлоқ» атлы мийнетинде «пикирлеў тəрбиясы» мəселесине өз алдына 

дыққат-итибар қаратқан. Ол сондай деп жазады: «Пикрлеў тəрбиясы ең 

керекли, көп заманлардан бери үйренилген əдиўли, кəраматлы 

ўазыйпалардың бири. Пикир инсанның билимдан, ғайраткер болыўына 

себеп болады. Пикирдиң қуўаты, өткирлиги муғаллимниң тəрбиясына 

байланыслы болады».  

Демек, еркин пикирлеў мəдениятын раўажландырыўға тийисли түрли 

педагогикалық теориялар ҳəм илимий жантасыўлар бир-бирин қарама 

қарсылыққа алып келетуғын дəрежеде емес, олар көбирек бир-бирин 

толықтырады. Теориялық билим толықтырылып, тəкирарланбайтуғын 

индивидуаль ситуацияға масластырылады. Ол өзгертиледи, қайта көрип 

шығылады, көринис өзгертиледи. 

Еркин пикирлеў мəдениятын ҳəм сондай-ақ олардың 

қəлиплестирилиўи болашақ кəнигениң жоқары оқыў орны шараятында 

студентлердиң оқыў-билиў искерлигин шөлкемлестриў процессинде 

анықлық киргизиўге имканият жаратады.  

Болашақ қəнигениң еркин пиикирлеў мəденияты дегенимизде, 

студенттиң таңлаған кəсиби яки кəнигелиги тараўында анық мақсетлерге 

ерисиў ҳəм тийкарлы нəтийжелер алыў ушын алдында турған мəселелерди 

ҳəм жүзеге келетуғын социаллық мəселелерди шешиўде оның актив билиў 

искерлигин тəмийинлейтуғын логикалық еркин пикирлеўге тийисли 

белгили қабилетлер дəрежеси түсиниледи.  
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Еркин пикирлеў мəдениятының ишки структурасы бир қатар 

эелементлер: пикир искерлигиниң дереги, оның мотивлери, яғный 

себеплери, усыллары ҳəм операциялары, пикир қабилетлери дəрежелери. 

Бул элементлердиң барлығы өз-ара бир бири менен байланыслы ҳəм өз-ара 

тийкарланған. Мəдений пикирлейтуғын субъект енди белгили билимлерди 

өзлестиреди, олардан пайдаланады, олар тийкарында жаңа билимлерди 

пайда етеди.  

Педагогика жоқары оқыў орны студентлериниң еркин пикирлеў 

мəденияты əтирап-барлықтың байланыслары, нəрселери ҳəм 

қубылысларының адекват сəўлелениўинде ишки пикир логикалық ҳəм 

сыртқы билиў, əмелий қабилетлериниң системалы бирлиги сыпатында 

пайда болады, бул юолса оларға өтмишти баҳалаў, келешекти көре билиў, 

түрли ҳалатларда зəрүрли əмеллер қуралларын таңлаўда өз дыққатларын 

жəмлеў, қойылған мақсетке муўапық нəтийжели шешиў имканиятын 

береди.                

Пикирлеў процессиниң мақсетли тəмийнлениўи соған тийкарланады, 

яғный мақсетли оқытыўдың информациялы тийкарын пайда етеди, 

берилген нəтийжелерди прогнозластырыў ушын дəслепки тийкар болып 

хызмет етеди, педагогикалық қарарларды қабыл етиў процессинде жүзеге 

келеди, бул қарарлардың иске асырылыўының шөлкемлестириў 

формаларын белгилейди, лқыў-тəрбия процессиниң қатнасыўшыларының 

субъект-субъектли өз-ара тəсирин тийкарлайды, оқытың түрли 

басқышларында ерисилген нəтийжелерди қадағалаў ҳəм баҳалаў эталоны 

болып хызмет етеди. 

Болашақ қəнигениң еркин пиикирлеў мəдениятын раўажландырыў 

менен байланыслы зəрүрли шəртлердиң бири оқытыў методларын таңлаў 

болып табылады. Оқытыў методлары мəселеси аўҳалын анализ қылыў 

ҳəзирги заман педагогикалық əмелиятында оқытыў методларының жеке 

көриниси яки классификациясы болмағанлығы ҳаққында жуўмақ шығарыў 
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имканиятын береди. Психологиялық ҳəм педагогикалық əдебиятлардың 

анализи студентлерде билимлерди өзлестириў ҳəм билиў ҳəм əмелий 

искерлик усылларын үш дəрежеде жүзеге келетуғынын көрсетти: аңлы 

қабыл қылыў ҳəм ядлап алыў; билимлер ҳəм искерлик усылларын дəстүр 

бойынша қолланыў. Болашақ қəнигениң еркин пиикирлеў мəдениятын 

раўажландырыў, ҳəзирги педагогикалық əмелиетте болып атырған, бирақ 

дəслепки еки дəрежеде емес, бəлким барлық дəрежелерде тəмийинлениўи 

лазым.      

Болашақ қəнигениң еркин пиикирлеў мəдениятын раўажландырыў 

процессин тəмийинлейтуғын оқытыў методларын анықлаөмендегилерди 

есапқа алыў мақсетке муўапық болып табылады: 

- методлар жоқары оқыў орнында оқып атырған студентлер еркин 

пикирлеў мəденияты жүзеге келиң индивидуаль-жеке, кəсиплик-билиў; 

- методлар жекеликти, индивидуальлықты сақлаўы ҳəм шахстың өзин 

жүзеге шығарыўын тəмийинлеўи лазым; 

- таълим тараўында студентлерде еркин пикирлеў мəдениятының 

раўажланыўының педагогикалық көринисин ҳəр тəреплеме зəрүрлик 

есапқа алыў ҳəм методын қоллаў нəтийжелерин алдыннан көриў ҳ.т.б.  

Болашақ қəнигениң жоқары оқыў орнында кəсиплик таярлық 

өзгешеликлерин есапқа алып, оның еркин пиикирлеў мəдениятын 

раўажландырыў методларын оның оқыў-билиў ҳəм əмелий искерлигинде 

жүзеге келиў интеграл характеристикасы тийкарында классификациялаў 

мүмкин. 
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Лекция сөзи латын сөзи «lectio» - оқыйман дегенди аңлатады. 

Информацияны еситтириў яғный трансляция етиў ҳəм оқытыў методы 

сыпатында бирден, бирдей ўақытта бир неше аймақта шама менен б.э.ш. 

биринши мың жыллықтың орталарында философияның пайда болыўы 

менен пайда болды. Элладада ең биринши план бойынша философиядан 

лекция сабақлары софистлер тəрепинен алып барылды, оннан кейин 

Платонның Академиясы, Аристотельдиң Ликейинде дискуссия ҳəм 

философиялық проблемалардың биргеликте талқылаўы менен барабар 

пайдаланылды ҳəм сол атап өтилген оқыў орынларында тарқалды. 

Ҳиндистан философиясы тарийхында лекция буддийстлик 

монастырлердиң пайда болыўы менен бирге, оқытыўшының билимин 

оқыўшыға оқытыўшылар санының кем болғанлығы ҳəм оқыўышылар 

санының көп болғанлығы нəтийжесинде пайда болды. Ҳиндистанның 

атақлы лекторлары Васубандху, Сангхабхадра, Прашастапада ҳəм 

басқалар болып табылды. Шама менен сол ўақытта Қытайда лекцияны 

оқыў методы пайда болып, кең философиялық оқытыўдың тəрепдарлары 

сыпатында грек софистикасына уқсас болған мин-цзя, ямаса бяньчже 

мектеби пайда болды. Орта əсирлер Европада лекция кеңнен тарқалып, ол 

диспутлар менен барабар тыңлаўшыларға билимлерди жеткериў бойынша 

тийкарғы рольди атқарды. Сол ўақытта китаплар шенде шен табылып, олар 

ноёб есапланып, монастырларда ҳəм ири университетлерде бар болған. 

Ислам оккупациясы дəўиринде Кордовада жайласқан китапханада 

китаплардың саны, христианлардың қол астында болған барлық европалық 

китапханаларға салыстырғанда көп болған екен. Ең дəслеп лекция 

китаплар тексти ямаса китаптың дəптерге көширип жазылған текстлери 

сыпатында публика алдында оқылған, оннан кейин ядқа алып оқыў лекция 

деп аталған. Кейиншелли лекция өзиниң айырым позициясын оқытыўдың 

басқа формаларына, яғный информацияның көбейип барыў дəрежесиниң 

қолайласыўы менен кеңнен тарқалып атырған диспутқа, кейин семинарлар, 
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рефератлар, өз бетинше жумысларға ҳ.т.б. орын берди. Бирақ иа лекция 

оқытыў формаларының арасында, жоқары ҳəм орта оқыў орнында, əсиресе 

жаңа информацияны үйрениўде тийкарғы рольди атқарады. 

Лекция – бул оқыў материалының логикалық избе-изли, системалы 

терең ҳəм анық баян етилиўи. Оқыў процессинде ҳəзирги лекцияның 

əҳмийетлилиги тема бойынша барлық информацияны жеткерип бериў 

емес, ал курстың фундаментальлық проблемаларын үйренип алыўда 

жəрдем бериў, илимий билиўдиң методларын менгерип алыў, илимий 

пикирлердиң жаңа    жетискенликлериниң усыныў болып табылады. Оқыў 

процессинде лекция методологиялық, шөлкемлестриўшилик ҳəм 

информациялық функцияларын атқарады. Айырым ўақытларда болса, 

яғный таза курслар бойынша оқыўлық, оқыў қолланбалар жоқ болған 

ўақытта лекция информацияның тийкарғы дереги болып есапланады. 

Лекция билимниң конкрет областында түсиник аппаратын ашып береп, 

оның проблемаларын, предмет ҳаққында бир пүтин түсиниклер, басқа 

дисциплиналар менен байланысын көрсетип береди. Оқыў процессинде 

оқыў сабақларының барлық басқа формалары – семинарлар, 

лабораториялық жумыслар, курс ҳəм питкериў кəнигелик проектлер, оқыў 

практика, консультациялар, зачет ҳəм экзаменлер – лекция менен тиккелей 

байланыслы болып, фундаментлальлық түсиниклерге ҳəм жуўмақларға 

тийкарланады. 

Лекцияның: 

- Сабақтың барысын лектор толық планластырады ҳəм қадағалайды. 

- Үлкен аудиторияны өз ишине қамтып алыў мүмкиншилиги бар. 

- Бир оқыўшыға кем финанслық шығымлар. 

Лекцияның кемшиликлери: 

- Лектордың сапалы билим жеткерип бериўиндеги шеберлигине 

жоқары талаплар. 
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- Лектордың монологи ҳəм оқыўшылардың төмен тартылыўы 

(қатнасыўы) ҳəм оқыўшылардың кем төмен активлилиги, айырым 

ўақытлары – материалды өзлестириўи төмен дəрежеде. 

Лекцияның төмендеги түрлерин айтып өтсек болады: 

Кирис лекция оқыў предмети бойынша ең биринши бир пүтин 

мағлыўматты береди ҳəм студентти жумыс барысында усы курс бойынша 

бағдарлайды. Лектор студентлерди курстың мақсети, ўазыйпалары, оның 

роли ҳəм дисициплиналар системасында тутқан орны ҳəм келешекте 

кəнигени таярлаўдағы орны менен таныстырады. Курсқа қысқа шолыў 

жасалады, илим ҳəм əмелияттың раўажланыў дəўирлери, усы сферадағы 

жетискенликлери, атақлы илимпазлардың атлары, изертлеўлердиң 

перспектив бағдарлары баян етиледи. Бул лекцияда курс шегарасында 

методикалық ҳəм шөлкемлестириўшилик жумыслардың өзгешелиги 

айтылады, оннан кейин студентлерге усынылып атырған оқыў-

методикалық əдебиятлардың анализи бериледи, есабат тапсырылатуғын 

ўақты ҳəм формасы анықланады. 

Лекция-информация. Бул лекция студентлерге түсинип жетиў ҳəм 

еске алыў ушын илимий инфомацияны баян етип ҳəм түсиндирип бериўге 

бағдарланған болып табылады. Жоқары оқыў орны əмелиятында лекция-

информация лекцияның ең традицион тип есапланады. 

Обзорлық лекция – жоқары дəрежеде илимий билимлерди 

систематизациялаў болып табылып, предметлерара байланысларды, 

детализация ҳəм конкретизацияны есапқа алмаған ҳалда, ашып бериўде 

баян етилетуғын информацияны түсинип алыў барысында ең көп 

ассоциатив байланыслар рухсат етиледи. Баян етилетуғын теориялық 

қвғыйдалар толық курсты ямаса оның айырым бөлимлеринмң илимий-

түсиниў ҳəм концептуаль тийкарын қурайды. 

Проблемалық лекция. Бул лекцияда жаңа билим сораўдың 

проблемалылығы, мəселе ҳəм ўазиятлар арқалы енгизиледи. 
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Студентлердиң билиў процесси оқытыўшы менен бирге қарым қатнаста 

болған ўақытта ҳəм ол менен бирге алып барған диалог арқалы изертлеў 

искерликке жақынласады. Проблеманың мазмуны оның шешиў жолын 

табыўды шөлкемлестириў жолы менен ямаса традицион ҳəм ҳəзирги заман 

көз қараслардың жыйындысы ҳəм анализи тийкарында ашып бериледи. 

Лекция-визуализация лекциялық материалды бериў ўақытында ТСО 

оқытыўдың техникалық қураллары арқалы ямаса аудовидеотехника 

(видеолекция) тийкарында əмелге асырылады. Бундай лекцияны оқыў 

көрсетилип атырған визуаль материаллардың (натураль объектлер – 

адамларды, олардың ис ҳəрекети ҳəм ислеген қылықлары, сəўбетлесиўи 

ҳəм сөйлесиўлери; минераллар, реактивлер, машиналардың детальлары; 

картиналар, сүўретлер, фотографиялар, слайдлар; символикалық, схема 

түринде, таблица, графиклер ҳəм модельлер түринде) толық ашып 

берилиўи ямаса қысқаша комментарийдер киритилиўине қаратылған 

болып табылады. 

Бинарлық лекция – еки оқытыўшының диалог формасында 

лекцияны оқыў түри болып (ямаса еки илимий мектептиң ўəкили, ямаса 

илимпаз ҳəм практиктиң, ямаса оқытыўшы ҳəм студенттиң) болып 

табылады. 

Ең алды менен қəтелер менен планластрылыған лекция студентлердиң 

ҳəмме ўақытта умынылып атырған информациняның олар тəрепинен 

қадағалаўына алып келеди (қəтелерди табыў: мазмуный жақтан, 

методологиялық, методикалық ҳəм орфографиялық). Лекцияның ақырында 

тыңлаўышылардың ҳəм исленген қəтелердиң талқылаўының 

диагностикасы алып барылады.              

Лекция-конференция 5-10 минут узағы ўақыты менен алдын 

қойылғанпроблемалар ҳəм докладлар системасы менен илимий-əмелий 

сабақ түринде алып барылады. Ҳəр бир жасалған баянат ҳəм шығып 

сөйлеўлер, алдын ала оқытыўшы тəрепинен усынылған программа 
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бойынша тийкарынан логикалық тамамланған текстти қурайды. 

Усынылған текстлердиң жыйындысы проблеманың ҳəр тəреплеме 

ашылыўына дерек бола алады. Лекция ақырында оқытыўшы 

студентлердиң өз бетинше жумысларына ҳəм шығып сөйлеўлерине 

жуўмақ шығара отырып, усынылған информацияны толықтырады ямаса 

анықлық киритеди, ҳəм тийкарғы жуўмақты формулировкалайды. 

Лекция-консультация ҳəр түрли сценарийлер бойынша алып 

барылады ҳəм өтиледи. Биринши варианты «сораў-жуўап» типи 

тийкарында əмелге асырылады. Барлық курс бойынша ямаса курстың 

қандай-да бөлими бойынша лектор лекцияға ажыратылған ўақыт 

даўамында студентлердиң берилген сораўларына жуўап береди. Екинши 

варианты болып «сораў-жуўап – дискуссия» типии тийкарында əмелге 

асырылады. Бул лекцияда тийкарынан лектор тəрепинен жаңа оқыў 

информациясы баян етиледи ҳəм сораўлардың қойылыўы ҳəм қойылған 

сораўларға жуўап табыўда дискуссияны шөлкемлестириў болып 

табылады». 

Өзгеше дыққатқа ылайықлы роль кирис лекцияға аўдарылады, себеби 

ол тийкарынан студентти анық бир дисциплина бойынша предметин ҳəм 

методологиясын қабыл етиў ушын таярлайды. Оқытылып атырған қандай-

да предмет бойынша бир пүтин мағлыўмат бериўде кирис лекция 

методикалық жақтан студентлердиң усы предметке болған 

қызығыўшылын арттырыўға бағдарланған болып, қурылыўы шəрт. 

Курстың актуальлылығын, əмелий əҳмийетлилигин, мақсет ҳəм 

ўазыйпаларын, усынылған əдебиятлар ҳəм дереклери атап өтилиўи керек. 

Тематикалық лекциялар болса курстың избе-изликте, системалы түрде 

баян етилиўине бағдарланған болып табылады. Оқытыўшы узақ даўам 

ўақытқа терең ойланылған ҳəм методикалық жақтан менгерилген 

матераилды усынады. Тезислер ҳəм дəллилеўлер, хабарлар ҳəм 

аргументлер, себеп ҳəм нəтийжелерден келип шыққан ҳалда оқытыўшы 
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билимлердиң логикалық концепциясын ислеп шығыўы керек. Обзорлық 

лекциялар қандай-да бир проблемаға, темаға арналған болып, белгиленген 

логикалық байланысқан сораўлардың системаласқан баянламасын береди. 

Бул лекцияда лектор тез-тез ең қыйын қурамалы проблемаларға, 

теорияларғы ҳəм методларға тоқтап өтеди. Студентлердиң көп 

ушырасатуғын қəтелерин табады. Итоглы лекцияларда тийкарғы идеялар 

ҳəм оқыў мақсетлерге шолыў жасалады. Жуўмақлаўшы лекция қойылған 

мақсетлерге ерисилиўине жуўмақ жасаўынына имкан береди. Лекцияның 

барлық түрлери курстың логикалық жақтан ара байланысқан болып 

табылып, бирдиң бөлегин, бир пүтини болып есапланады. 

Лекцияның структурасында үш бөлимди бөлип көрсетиўге болады: 

кирисиў, тийкарғы мазмун ҳəм жуўмақлаўшы бөлим.  

Кирисиў бөлиминде лекцияның жобасы формулировкаланады, 

лекцияның мақсети, ўазыйпасы белгиленеди, өткен тема бойынша 

байланыс орнатылады. Берилген əдебиятлар ҳəм дереклер дизими кирисиў 

бөлиминде, я болмаса лекцияның ақырында бериўге болады. Кирисў 

бөлимине тийкарынан 508 минут ўақыт адыратылады. 

Лекцияның тийкарғы бөлиминде тийкарғы идеялар, сораўлың 

теориясы сəўлеленеди. Илажы барынша ҳəр түрли аспектлер ҳəм көз 

қараслар баян етилгени мақул. Лектордың баҳалаў пикирлери усынылады. 

Ҳəр бир логикалық бөлимнен кейин жуўмақлар формулировкаланады (бул 

жерде ҳəр бир логикалық блокты кирис сөз менен баслаў шəрт емес). 

Лекцияның үшинши бөлиминде, яғный жуўмақлаў бөлиминде толық 

бир пүтин тема бойынша удыўмаластырыў ҳəм жуўмақлар бериледи. 

Кейинги лекциялық материал бойынша презентация қылынады. 

Оқытыўшы студентлердиң өз бетинше жумысларының бағдарларын 

белгилейди. 
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Тема бойынша жақсы баян жасаў ушын, лекция материалларына 

жақсы таярланыў керек. Лекцияны таярдаў бойынша төмендеги избе-

издиклерди, тəртиплерди сақлаў керек: 

Биринши қəдем нении ҳəм қайсы тəртипте баян етилиў кереклигин 

анықлаўдан ибарат болады. Буның ушын теманың мазмуны анықланады, 

илгери сүриўши идеялар бөлип алынады, материалдың өзи болса 

структураларға бөлинеди. Лектор теориялық ҳəм фактлик материалларды 

қайсы байланыста усыныс етиўин ойлайды. Еки саатлық лекцияда үш 

ямаса төрт сораўларды қарап шығыў мақсетли болып табылады.  

Екинши қəдем тийкарынан тыңлаўшыларға материалдың мазмунын 

ҳеш жоғалтпастан жеткерип бериўге бағдарланған усылларды излеў болып 

есапланады. Жəне де бул жердле айтып өтиўимиз мүмкин лекция 

даўамында тыңлаўшыларға тийкарғы, изоеги сүриўши идеяларды бөлип 

алып, оларды жеткерип бериўден ибарат болады. Бул жерде тийкарынан 

сөз аудитория диалог ҳəм дискуссияға түсетуғын, студентлердиң ойлаў 

қəбилетлери актвилесетуғын методикалық усыллар ҳаққында айтылып 

атыр. 

Үшинши қəдем – лекцияның толық текст яки қысқа тезис сыпатында 

жазылыўы болып табылады. Материалдың толық тексти еки саатлық 

лекция ушын компьютерде терилген 16-17 бетте жайласыўы шəрт. 

Төртинши қəдем – жумыстың нəтийжесин тексериў. Исдер шығылған 

лекция тексти даўыслап оқылыўы керек, ҳəр бир сораўға белгили бир 

ўақытты ажыратыў шəрт болып табылады.  

Лекцияны таярлаў өз ишине сондай зəрүрли компоненти қамтып, ол 

тийкарынан толық лекциялық сəўбетлесиў есапланады. Эффективли 

нəтийжеге ерисиў ушын лектор бир қатар талапларды есапқа алыўы керек: 

- пикирдиң анық формулировкланыўы, еки мəнисли болмаўы, ҳəм 

дəлиллеў даўамында өзгермеўи керек; 
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- үйренилип атырған қағыйдаларды қабыл етип алыў ҳəм түсинип 

жетиўде тийкарынан көргизбе қураллардан пайдаланыў есапқа алынады; 

бирақ та аудиторияны иллюстратив материаллар менен жүклей бермеў 

керек, ол, яғный иллюстратив материаллар тийкарынан бағынықлы рольди 

атқарады ҳəм тыңлаўшылардың дыққатын тəмийинлейди (қандай да бир 

белгили сораўлардың толық ашылыўына арналған тек ғана керекли 

материаллар болыўы шəрт, егер иллюстратив материаллар ҳəдден тыс 

көбирек берилге болса, онда ол аудиторияны шалғытып жибериўи 

мүмкин); 

- шығып сөйлеў ўақтында тез ҳəм аның туўра бағдарланыў керек, 

тыңлаўшылардың репликаларына итибар аўдарыў керек, ҳəдден тыс 

қорқыўға ҳəм албырақлаўға жол қоймаў керек; 

- тыңлаўшылар менен контакта болыў. Логикалық контакт – бул 

оқытыўшының ойлаў искерлигине жуўап ретинде студенттиң ойының 

активлилиги болып есапланады. Психологиялық контакт болса оқытыўшы 

менен студентлердиң ара дослығын, байланысын тəмийинлейди. 

Лектордың жоқары маманлығы яки шеберлиги көп фаторлар 

тийкарынан пайда болады: 

1. Сөйлеген ўақытта лектор, адамды талықтырып, оның 

дыққатын ҳəм қызығыўшылығын жоқ етип жиберетуғын бир тонлы 

(монотонность) сөйлеўден узақ болыўы керек. Соның ушын да лектор 

өзиниң интонациясын, даўысын, даўысының күшин, баянлаў темпин 

өзгертип турыўы керек. Дектордың сөзи тийкарынан тек ғанан анықлы, 

дəлилленген болып қоймастан, ол эмоциональлы болыўы шəрт. 

2. Материалды тийкарынан жеткиликли, түсинип алатуғын формада 

баян етиў зəрүр, бул жерде айтып өтиўимиз керек, еки нəрсеге дыққат 

аўдарылыў шəрт: 1. китабий стильде ҳəм 2. аўызеки формада лекцияны 

оқыў қадаған етиледи. 
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3. Сөздиң тəсирлилиги, тилдиң образлығы, жақсы сай келетуғын 

сөзлер, салыстырмалы сөзлер, афоризмлер, юмор тийкарынан 

интеллектуал ҳəм руўхый көтерилиўине қолай шараят жаратады. 

Лекцияны оқығанда ямаса сөйлеген ўақытта анық емес айтыў, ацдитория 

яки тыңлаўшы менен лекциялық қарым-қатнастың бузылыўына алып 

келеди. 

4. Алдыннан таярланған материалдың механикалық оқылыўы 

лектор тəрепинен қатаң қадаған етиледи. Аудитория менен сəўбетлесиў, 

диалог қурыў усыллары толық бир пүтин қарым-қатнасқа алып келеди. 

Көбинесе, материалды бериўде сораў-жуўап формасы қолланылады. 

Диалогтың тийкарынан жасырын ҳəм ашық формалары болады. 

Диалогтың жасырын форма деп лектор қойылған сораўларға өзи жуўап 

Берген ўақытта айқын сəўлеленеди. Ашық диалог тийкарынан, 

студентлердиң өзлери қойылған сораўларға өз пикирлерин, көз қарасларын 

айтқан ўақытта сəўлеленеди. «Сизлер қалай ойлайсызлар,…?» «Қалай 

түсиндирсек болады…?», «Жақлаўға қандай дəлиллерди келтире 

аласыз?…». Оннан тысқары персонификация усылын келтириўге болады: 

«Көз алдыңызға келтириң, себеби Сиз…». 

5. Лекцияны тыңлаўшы тəрепинен материал қалай менгерилип 

атырғанлығына, олардың репликаларына, көзлериниң қыймылдысына 

дыққат аўдара отырып оқыў шəрт.  

6. Сөз паузалар менен үзилип турыўы керек. Паузалардың 

лекциялық сəўбеетлесиўдеги роли төмендегише: 

 А) пауза тийкарынан материалдың тыңлаўшылар тəрепинен 

эффективли менгерилип алыўы ушын керек, себеби тыңлаўшының 

дыққатының максималь даўамлылығы – 20 минутты қурайды; 

Б) пазалар – бул жуўмақты ямаса зəрүрли фактти баян етиў ушын 

дыққаттың мобилизация қылыў усылы. 

Паузалар төмендеги информациялар менен толықтырылады: 
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А) алым-экономистлер, илимниң, мəденияттың, сиясаттың 

адамларының биографиясы менен; 

Б) ҳəр түрли билимниң сфералары бойынша анық ҳəм ашық фактлер 

менен; 

В) көргизбе қураллары менен; 

Г) есап-санақты киргизиў менен; 

Д) юмор менен. 

Лекцияға таярлық көриў – бул қыйын, қурамалы боылп табылып, 

лектордан көбирек күш-ғайратты талап етеди. Егерде лекция теориялық 

ҳəм методикалық дəрежеде оқылған болса, онда ол үлкен билим 

алыўшылық баҳалыққа ийе болады. 

Лекцияна оқыў вариантлары. 

Лекция тийкарынан эффективли болыўы ушын, оны оқыўдың ҳəр 

түрли вариантлары пайдаланылады. 

1. Аўызеки эссе анық конкрет сораўдың теориялық ҳəм 

методикалық жақтан профессиональлық баян етилиўин талап етеди. Бирақ 

бул ўақытта бир актёрдиң спектакли сыпатында, яғный аудитория 

оқытыўшы менен «ишки диалогқа» киргизилген болып есапланады. 

Бундай лекция тийкарынан тек ғана бир оқытыўшы тəрепинен пайда 

етилген жемиси болып табылып, бул жағдайда студентлерге болса пассиву 

тыңлаўшы роли бериледи. 

2. Аўызеки эссе-диалог оқытыўшының студентлер менен қарым 

қатнас жасаўын тəмийинлейди. Бул жағдайда студентлер жасырын ҳəм 

ашық диалог усылларын қолланыў арқалы жумысқа енгизиледи. 

3.  Студентлердиң қатнасыўы менен алып барылған лекция тийкарынан 

соннан ибарат, бул жағдайда студентлер тəрепинен тийкарғы идеялар 

тахтаға жазылады. Олар белгили бир дəрежеде системаласады əҳм 

структураласады. Ҳəр бир студент жобаны дүзип, кейин ала комментарий 
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келтириўи мүмкин. Студентледиң ҳəр түрли идеялары арқалы ислеп 

шығылған ең соңғы таяр болған жоба тахтаға жазылады. 

Лекциялық сəўбетлесиўдиң табыслы ҳəм нəтийжели өтиўиниң 

шəртлери: 

- оқыў процессиниң қатнасыўшыларының өз бетинше таярлығы; 

- материалдың еркин ҳəм ашықтан ашық талқыланыўы; 

- оқытыўшыға болған исеним.              

4. ПРоблеманың қойылыўы ҳəм оның шешилиўине бағдарланған 

лекция. Бундай лекция тийкарынан студентлерде қызығыўшылық 

оятатцғын сораўлардан, жумбақлардан басланады. Оларға жуўаплар 

сабақтың ақырында анықланады. Студентлер проблеманың шешилиўиндле 

өзлериниң вариантларын усынады. Егер де консенсус болмаса, яғный 

қандай да бир келисимлерге келмеген болса, онда оқытыўшы студентлерге 

информацияның үлкен көлемин береди. Бундай жағдайда студентлердиң 

көпшилиги, оқытыўшы айтпастан алдын, ақырғы нəтийжени аңлап жетеди. 

5. Паузалар арқалы оқылатуғын лекция өз алдына пикирлеўлер 

жүргизиў арқалы избе-из алып барылатуғын мини-лекцияларды қурайды. 

Ҳəр 20-минуттан зəрүрли проблема түсиндириледи, кейин болса 5-10 

минут аралығында пикир жүргизиледи. Ең алды менен киши топарларда 

усы проблема бойынша пикир жүритиўге болады, ал кейиннен болса усы 

группадан бир адамды шығарып өзиниң пикирин айтыўына шақырыўға 

болады. Пикир жүритилгеннен кейин микролекция, яғный киши лекция 

жүзеге келеди. Усындай пикир жүритиўдиң нəтийжесинде ҳəр бир 

педагогикалық қатнаста, яғный байланыста болған қатнасыўшы қайттан 

алдынғы рольди алып барады. Оқыў процессиниң усындай 

шөлкемлесиўинде студентлер оқыўға жəне де жуўапкершиликли түрде 

қартнас жасайды.  

6. Оқытыўшы тəрепинен қадағаланып туратуғын лекция-диспут. 

Аудитория тийкарынан еки топарға бөлинеди: берилген концепцияның 
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тəрепдарлары, оппозиция ҳəм арбитрларға бөлинеди. Студентлер өзлери 

таңлайды ҳəм өзлериниң көз қарасларын жақлаўға үйренеди. Оқытыўшы 

дебатларды шөлкемлестиреди ҳəм жүргизилген пиикрлерге корректировка, 

яғный өзгерислер киргизеди. Сабақтың ақырында оқытыўшы өзиниң 

проблемаға болған көз қарасын баян етеди ҳəм жуўмақ шығарады. 

Лекцияның вариантын таңлаў оқытыўдың мақсети ҳəм оқытыўшының 

жеке индивидуаль стили арқалы анықланады. Студентлер не ойлап 

отырғанын, нени сезип атырғанын билиў ҳəм түсиниў ушын оқытыўшы 

аудиторияның активлесиўин, студентлердиң кейинги оқыўына ҳəм 

үйрениўине болған активлилигин, қуштарлығын ҳəм қызығыўшылығын 

жəне де оятыўы тийис. 

Солай етип, лекция оқытыўдың зəрүрли формасы болып табылып, 

логикалық избе из ҳəм оқытыўшы тəрепинен оқыў материалының терең 

баян етилиўи болып есапланады. Лекцияның эффективлилигин жəне де 

арттырыў ушын лекцияны оқыўдағы стилин ҳəм ҳəр түрли метод ҳəм 

усылларды билиў ҳəм қолланыў керек. Оннан тысқары аудиторияны, 

ўақытты ҳəм оқытыў орнын есапқа алған ҳалда лекцияның ҳəр түрли 

вариантларын қолланыў зəрүр.  

Лекцияны таярлаў структураласқан ҳəм системаға салынған процесс 

болып, оған қойылған талаплар ҳəм анық қағыйдаларға бойсынған ҳалда 

лекцияны оқытыўдың табыслы өткерилиўиниң гиреўи болып есапланады.    

 

ОҚЫТЫЎДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ МЕТОДЛАРЫ 

 

Жоба: 

 

1. Инновациялық методлар ҳаққында улыўма түсиник 

2. Методлардың түрлери  

3. Кластер, инсерт методлары 



Бердимуратова А.К., Байсеркешова Ж. «Философияны оқытыў методикасы» 
пəнинен лекция текстлери 

  

 83

4. «Категориялық жақтан шолыў» усылы,  «Еки бөлимли күнделик» усылы 

 

 

Информациялық технологияларды қолланыў процесси көбирек 

компьютерди пайдаланыўды бағдарланған. Бул бойынша философия 

пəнине тийисли темаларға слайдлар ислеў ҳəм оларды демонстрациялаў 

процесси əмелге асырылады, мультимедиаларды қолланыў нəзерде 

тутылады. 

«Кластер» методы 

  

 «Кластер» методы ҳаққында мағлыўмат` 

 Берилген тема бойынша студентлерге еркин ҳəм ашық түрде 

пикирлеўге жəрдем бериўши педагогикалық стратегия. Ол ойлаў 

искерлигин стимулластырыў ушын қолланылады. Белгили тема бойынша 

түсиникке ийе болыў ушын, студентлердиң өзлериниң жеке билимлерине 

қатнасын көрсетиўши стратегия.  

 Кластерди дүзиўге қойылатуғын талаплар : 

 -берилген теманың мазмунына байланыслы түсиник ҳаққында 

ойымызға келген барлық мағлыўматты жазамыз (олардың сапасын есапқа 

алмаған ҳалда). 

 -мағлыўматлар арасында илажы барынша көп байланысты 

көрсетиўге ҳəрекет етиў керек. 

 

«Инсерт» стратегиясы 

 

 «Инсерт» стратегиясын қолланыў сабақ барысында берилип 

атырған материалды студентлердиң өзлестиргенлигин интерактив 

белгилер системасын пайдаланыў жəрдеминде анықлаў ушын 

қолланылады. Бул стратегияны қолланыў студентлерде текст пенен жумыс 
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ислеўдиң эффективлилигин, ойланып оқыўды, гөне материал менен 

жаңаның байланысын көрсетиў уқыплылығын арттырады. 

 Инсерт стратегиясының белгилер системасы төмендегише 

көриниске ийе болыўы шəрт: «V» -белгиси студентлер бурын билген 

мазмунға қойылады. 

 «-« -(минус) белгиси студентлердиң алған мағлыўматы, алған 

билимлерине қарсы мазмунға қойылады. 

 «+»-(плюс) белгиси студентлер ушын жаңа болған мазмунға 

қойылады 

 «Ў»- (сораў) белги студентлер ушын түсиниксиз, қосымша 

мағлыўматты талап ететуғын мазмунға қойылады. 

 

 

 

 

 «Инсерт» стратегиясы  

 

 Инсер стратегиясын қолланғанда биринши адым ретинде  

көрсетилген тема бойынша «Мийге ҳүжим» жүргизиледи, екинши адым 

ретинде бюерилген мазмунды белгилерди қолланыў жəрдеминде 

индивидуал оқыў талап етиледи, үшинши адым ретинде «мийге ҳүжим» 

тийкарында алынған нəтийжени оқыў тийкарында алынған мазмун менен 

байланыста анализлеў алып қаралады, төртинши адым ретинде алынған 

мағлыўматты  «Инсерт» таблицасы түринде системаластырыў керек. 

 Таблица «Инсерт» 

 

V + - Ў 
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«Еки бөлимли күнделик» усылы 

 

 «Еки бөлимли күнделик» усылын қолланыў сабақ соңында он 

бес минут даўамында студентлерден өтилген материал бойынша 

өзлериниң пикирлерин жазыў талап етиледи. «Еки бөлимли күнделик» 

усылы студентлерде информациялық, операциялық қəсийетлерди 

раўажландырады.  

 Бул усылды қолланыў бойынша методикалық көрсетпелер: 

 Биринши адым- дəптер бети екиге бөлинеди. 

 Екинши адым- студент лекцияда өзине анағурлым  дəрежеде 

тəсир еткен (унаған яки белгили бир дəрежеде сораў туўдырған) 

пикирлерди, оқытыўшының идеяларын дəптердиң шеп тəрепине жазады. 

 Үшинши адым- дəптердиң оң тəрепине студент берилген 

пикирлерге өзиниң түсиндирмелерин жазады. 

 Төртинши  адым- текстти оқып көрип, студентлер дəптерге 

өзлериниң көз-қарасларын жазады. 

 Бесинши адым- жумыстың соңында студентлердиң ҳəр бири 

өзлериниң пикирлери менен басқа студентлерди таныстырыўға ҳақылы, 

олардағы өзлрине унаған идеяларды атап көрсетиўине болады 

 

 «Шығыс картасы» усылы  

 

 Студентлер жазба түринде, лекцияның соңында өтилген 

материаллар бойынша «шығыс картасын» ислеп шығыўы тийис. Бир бет 

қағазға студентлер төмендеги үш пункт бойынша өзлериниң пикирлерин 

жазыўы тийис. 

 1.Лекцияның ең əҳмийетли бөлегин бөлип көрсетиўи тийис. 
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 2.Лекцияның темасы бойынша бир сораўды түсиндириўи 

тийис. 

 3.Лекция материаллары бойынша улыўма түсиндирме бериўи 

тийис 

«Категориялық жақтан шолыў» усылы 

 

 Бул усыл студентлерде информациялық, операциялық 

уқыплылықты раўажландырады. 

 Категориялық шолыў жасаўға көрсетпелер: бириншиден, 

студентлер берилген тема бойынша барлық тийкарғы идеяларды қағазға 

жазыўы тийис, екиншиден, алынған мағлыўматты улыўма белгилерге 

тийкарланған ҳалда бирлестириўши көрсетилген идеялардың  ишинен  ең 

улыўмалық дəрежеге ийе идеяларды бөлип алыўы керек, үшиншиден, 

алынған идеяларды, мағлыўматты лекцияның тийкарғы категорияларына 

сəйкес бөлистирилиўи тийис. 

 

ОҚЫТЫЎДЫҢ АССОЦИАТИВ МЕТОДЛАРЫ 

 

Жоба: 

 

1. Ассоциатив методлар ҳаққында улыўма түсиник 

2. Методлардың түрлери  

3. Синквейн,  

4. Кубик методы 

 

 «Синквейн» методы 

 Синквейн ҳаққында қысқаша мағлыўмат` 

 - Синквейн бес қатарлы тақмақ дегенди аңлатады. Лекция  

бойынша алынған билимди қысқаша резюме бериў түринде бериў 
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уқыплылығын студентте  пайда етиўге жəрдем береди. Студенттен бай 

түсиниклерге тийкарланған ҳалда рефлексия жүргизилди  талап етеди. 

Синквейн материалды, мағлыўматты  қысқа пикирлерде синтезлеўди талап 

ететуғын тақмақ. 

 Синквейнди жазыўға қойылатуғын қəделер` 

 1. Биринши қатарда тема бир атлық сөз жəрдеминде 

бериледи. 

 2. Екинши қатарда теманы еки келбетлик сөздиң жəрдеминде 

сүўретлеў. 

 3. үшинши қатарда берилген тема көлеминде ҳəрекетти үш сөз 

жəрдеминде сүўретлеў. 

 4. Төртинши қатарда темаға қатнасты көрсететуғын төрт 

сөзден қуралған гəпти келтириў керек. 

 5. Бесинши қатарда теманың мазмунын ашатуғын бир сөзден 

қуралған биринши атлық сөздиң синонимин келтириў керек. 

 

«Синквейн» методы 

 Қалай ислеў керек?  

 Атама (əдетте атлық сөз)     _____________ 

 Сүретлеў (əдетте келбетлик еки сөз) ____      _______ 

 Ҳəрекет (əдетте фейил үш сөз)    _____  ______  ______ 

 Сезиў (фраза)    _____     ______     ______    _________ 

 Тийкарды қайталаў        __________ 

 Синквейнди дүзиў студентлер тəрепинен, бириншиден, 

қурамалы мағлыўматты синтезлеў инструменти, екиншиден, олардың 

түсиниклер аппаратын баҳалаў усылы, үшиншиден, дөретиўшилигин 

көркемлик жақтан сəўлелендириў усылы ретинде пайдалы.   
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