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ТҮЙІНДЕМЕ 

Бұл мақалада білім беру мекемелеріндегі әлеуметтік педагогикалық процесті  басқарудың ұстанымдары туралы 

мәселелер қарастырылған. 

Тірек сөздер: әлеуметтік педагогика, әлеуметтік-педагогикалық процесс, басқару,  басқару ұстанымы, 
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ABSTRACT 

This article is viewing principles of management of social pedagogical process in educational organization.    
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actions, managements of social pedagogics, social and pedagogical process, actions, managements, social teacher. 

 

Әрқандай оқу-тәрбие мекемесі өз алдына шағын қоғам іспетті. Оның мүшелері оқушы және 

оқытушы, тәрбиелеуші және тәрбиеленуші, білім алушылар мен ұстаздардан құралатын 

қауым. Ондағы жекелеген тұлғалардың  әрқайсысының өзіндік ерекшелігі, көзқарасы, пікірі, 

мінез–құлқы, арман мақсаты мен мұраты бар.  Әр мекеменің  мемлекет тарапынан қойылған 

талаптары мен заңдар негізінде түзілген жарғысы, ереже қағидасы болады.  

Ғылыми әдебиеттерде көбінесе әлеуметтік үрдістер жайлы айтылады. Біздің қарастыратын 

мәселеміз - әлеуметтік- педагогикалық үрдістер. Бұған кейбір анықтамалар берілгенімен, 

түбегейлі зерттелмеген және ол үрдістерді басқару мәселесі енді ғана қолға алынып келеді. 

Бұл мақалада біз әлеуметтік–педагогикалық үрдіс, әлеуметтік-педагогикалық    үрдісті 

басқару,  оқу –тәрбие мекемелеріндегі әлеуметтік педагогикалық үрдістерді басқару 

ұғымдарына анықтама беріп, оның құрамын айқындап, оны басқару  ұстанымдары және 

олардың маңызын ашып көрсетпекшіміз. 

Әлеуметтік үрдістердің ұғымдары – әлеуметтік құрылым және оның элементтері жайында: 

А.Г.Романовский осы элементтер арасындағы әлеуметтік байланыстар[1];  Е.А.Подольская 

әлеуметтік аумақта[2] өзгермейтін объекті мен субъектілер жоқ, мәдени кешендер өзгереді, 

топтардың құрамы, Г.И.Козырев олардың арасындағы  өзара байланыстар да өзгереді[3], 

П.Штомпка әлеуметтік байланыстар өзгереді[4] - деп атап өтеді. Бұл өз кезегінде  қоғамның 
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өзгеруіне алып келеді, оның саясатына, өмір салтына, мысалы төңкеріске дейінгі қазақтың 

өмір салты мен төңкерістен кейінгі, кеңес дәуірі кезіндегі және қазіргі т.с.с.  

Педагогика ұстанымдары, оның ішінде оқыту мен тәрбие ұстанымдары, әлеуметтік жұмыс 

ұстанымдар, басқару ұстанымдары әр түрлі қырынан қарастырылған. Басқару нысаны–

объектісі, субъектілері, мазмұны, формалары, әдістері мен ұстанымдары, педагогикалық 

үрдіс және оны басқару отандық, шетелдік ғалымдардың еңбектерінде қарастырылған. Біз 

көтеріп отырған мәселе, оқу–тәрбие мекемелеріндегі әлеуметтік–педагогикалық үрдістер 

және оларды басқару ұстанымдары. Мақала осыны қарастырады.  

Басқару – жүйені реттеу, жетілдіру және дамыту мақсатында  оған  ықпал ету, сапалық 

ерекшеліктерін сақтап қалу үшін істелетін әрекеттер.  Жалпы қоғамды әлеуметтік 

басқарудың құрамды бөлігі. Басқару теорясы ХІХ-ХХ ғғ.аралығында қоғамдық талаптардан 

туындап, ғылым мен техниканың дамуына алып келді,  өз кезегінде материалдық өнімдер 

мен бизнеске зор ықпал етті.  

Қоғамды ғылыми тұрғыда басқару теориясын Ф.Тейлор, Г.Форд, Г.Эмерсон, А.Файоль, 

Э.Мэйо т.б. ғылыми менеджемент негізн қалаушылар жасаған. Мысалы, Анри Файол басқару 

– бұл болашақты танып білу, оны болжау және  соған сәйкес бағдарлама түзу;  ұйымдастыру 

– бұл кәсіпорынның қабат материалдық және әлеуметтік құрылымын жасау; билік ету  - 

кәсіпорын қызметкерлерін іске қосу; келісім  -күш біріктіру, іс  -қимылды байланыстыру, 

тұтастыру;  бақылау – барлығы белгіленген тәртіп пен ереже және айтылған биліктің дұрыс 

орындалуын байқастыру, - деп жазды. Өткен ғасырдың 80 –жылдарынан бастап басқару 

белгілі үрдіске қатысушыларға  жоспарлы,  мақсатты түрде ықпал ету түрінде болды.  Сөйтіп 

басқару - басқарылу жүйелері, бағынушылар мен басқарушылар арысндағы  мақсатты 

жоспарлы ықпалдастық арқылы белгіленген сапалық нәтижеге қол жеткізу немесе көздеген 

мақсатты іске асыру деген пікірдеміз.  

Басқару жайлы келтірілген танымал мектептердің басты пікірлері мынадай:  американдық 

менеджмент-құлшыныс(инициатива), жоғары деңгейдегі кәсіпқойлық, жігерлілік 

(решительность), іскерлік пен өзін ұйымдастыру; Жапонияда –әр қызметкерге қамқорлық, 

ынтымақтастық, жетілуге ынтасын арттыру, ішкі үйлесімділік, өндірістің әлеуметтік 

қауіпсіздігі; француздық менеджмент- ұйымдастыру мәдениетіндегі ізгілік, өзара 

байланыстардың жоғары деңгейдегі мәдениеті;  ұлт тарихынан қазіргі басқару жүйесіне 

қажетті мәдениет, дәстүр ерекшеліктеріне тиесілі тұстарын тауып ендіру;  

 Басқарудың ұлттық ерекшеліктерін ескеретін  төмендегідей жалпы тәсілдері бар:  

- тұлғаның жеке әлеуетінің ашылуына жағдай қалыптастыру; 

-  адамның мүддесі, сұрау талаптары мен үмітін айқындау; 

- адамның тырысып еңбектенуі нәтижесінде өз қажеттіктерін қамтамасыз етуіне жағдай 

туындату; 

- басқарудың демократиялы, қалыпты, икемді әдіс тәсілдеріне ұмтылу; 

Оқу- тәрбие мекемесіндегі әлеуметтік- педагогикалық үрдістерді басқару жалпы 

менеджменттің   негізгі ұстанымдарына табан тірейді:  

- мақсатты көздеу және бірізділік; 

- жарыстыру және  шешім қабылдауға орындаушыларды тарту; 

- ғылымилықтың басқару өнерімен ұштасуы; 

- қызметтегі кәсіпқойлық пен іс-әрекеттегі әмбебаптық арасындағы байланыс; 
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- орталықтан реттеу мен өзіндік басқарудың ұтымды тұтасуы; 

- қызметкерлердің жеке ерешеліктерін ескеру; 

- әр желіде құқық пен жауапкершіліктің бірлігін қамтамасыз ету; 

-  бірізділік пен үздіксіздік; 

- бақылау және үйлестіру іс-қимылдары; 

- тұлғаралық мәміле, топтық құлықтардың заңдылықтарын ескеру; 

- білім мекемесінің әкімшілігі, бір жағынан  басқару субъектілерін біріктірсе, екінші 

жағынан, өзінен жоғары тұрған басқару орындары үшін объект болып саналады. 

Мысалы, белгілі бір педагогикалық университет әкімшілігі өз қызметкерлері басқару 

міндетін атқарса, тағы бір жақтан ол білім министірлігінің объектісі болып табылады.  

Мемлекеттік басқару ұғымы қоғамның барлық салаларына тиесілі бола тұрып, соның ішінде 

білім саласына да қатысты. Бұл саланы басқару мемлекет тарапынан заң түрінде белгіленген 

ұстанымдарды негізге алады. Бұл ретте жалпы басқару ұстанымдары екі топқа бөлінеді: 

біріншісі-  әлеуметтік құқықтық, екіншісі- ұйымдастырушылық. 

Әлеуметтік  құқықтық ұстанымдарға төмендегілер кіреді: 

- орталықтан басқаруды демократияландыру; 

- ұлттардың теңқұқылығы; 

- жоспарлы басқару; 

- басқару ісіне көпшіліктің қатысуы; 

- басқаруда заңды неізге алу; 

Ұйымдастыру ұстанымдары:  

- өкілеттік пен қызметтегі айқындық және дифференциация ұстанымы; 

- құзыреттеліктегі  жауапкершілік ұстанымы; 

- аумақтық  салааралық және салалық басқаруды ұштастыру ұстанымы;  

- жоғары басқару орындары  мен оған тәуелді орындар арасындағы өзара байланыс пен 

атқарушылық ұстанымы; 

- коллегиялық пен басқарушының тұтастығы және коллегияның басшылығы ұстанымы; 

Қазақстан Республикасында білім саласын басқару құқықтық негізде бекітілген мемлекеттік 

Заңдарға сәйкес іске асырылады. Білім туралы Заңда  инклюзивті мектеп туралы мәселе 

көтеріліп, онда дене мүмкіндігі шектеулі жастар мен балалардың  қатар білім алуына, 

тәрбиеленуі мен дамуына жаңаша көзқарас қалыптастырып, оларды қатарға қосу мәселесіне 

назар аударылды. 

Кез келген мекеменің қызметінде қателіктер болуы мүмкін, бірақ олар заң талаптарынан  

аспауы тиіс.  Басқару кезінде кейбір қателіктердің кетуі де заңдылық, мысалы, құқық 

бұзушылық белгілерін көрсетуге болады: жекелеген азаматтардың заңды мүддесіне, 

мемлекетке, қоғамға қайшы істер; заңға қайшы келетін әрекеттер, мысалы, жерге,  еңбек 

қатынастарына, қаржыға т.б. қатыстылары әкімшілік жауапкершілікпен қорғалатындар; кінә 

тағу жасалған іс қасақана, не болмаса байқамай істелсе де; жазалану бойынша әкімшілік 

жауаптылығы заңмен белгілеп көрсетілген т.б. Әлеуметтік педагогтар өз қызметінде қаперде 

тұтатын және күнделікті жұмыс барысында ұстануы тиіс бірқатар ережелер де анықталды, 

олар педагогтардың әлеуметтік этикалық құзыреттілігі ретінде белгіленді: 
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- қоғамдық пікірге, дәстүрге, салтқа қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік - 

этикалық құндылықтарды білуі және өзінің кәсіби қызметінде соларға сүйенуі ; 

- қызметкерлердің этика нормаларын сақтауы, мінез-құлықтың этикалық және құқықтық 

нормаларын игеруі; 

- Қазақстан халықтарының дәстүрі мен мәдениетін білуі;  

- әлемнің басқа халықтарының дәстүрі мен мәдениетіне төзімділікпен қарауы;  

- Қазақстан Заңнамасының және құқықтық жүйесінің негіздерін білуі; 

- Қоғамның әлеуметтік дамуының тенденцияларын білуі; 

- түрлі әлеуметтік жағдайларда дұрыс бағыт ұстана білуі; 

- командада жұмыс істеуге қабілетті болып, өзінің көзқарасын қорғай біліп, жаңа 

шешімдер ұсына білуі;  

- келісімге келіп, өз пікірін ұжым пікірімен байланыстыруы керек; 

- кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылуы керек. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында [5] (Астана 2010), Қазақстан 

Республикасы білім беруді дамытудың 2011-2020 ж. арналған  бағдарламасында[6], 

«Қазақстан – 2050» стратегиясында, Еңбек қоғамына 20 қадам құжаттарындағы және басқа 

да басқару мәселелеріне арналған еңбектерде басқару ілімінің негізгі ұғымдары, 

ұстанымдары мен жалпы теориясы қарастырылған. Осылардың барлығына негіздей келе оқу-

тәрбие мекемелеріндегі әлеуметтік-педагогикалық үрдісті басқару ұстанымдарын 

төмендегіше  анықтадық: 

1) Шешім қабылдаудан бұрын оны көпшілік педагог қауымның назарына ұсыну арқылы, 

талқылау және шешімді барлығының қолдауына негіздей отырып шығару; 

2) Оқу-тәрбие мекемесіндегі жұмыстың тұтастығы мен бірлігін қамтамасыз ету үшін 

басқарудың барлық әдіс- тәсілдерінің  сабақтастығын ескеру;  

3) Стратегиялық мақсатқа қол жеткізу жолында жекелеген әлеуметтік педагогтың іс 

әрекетінің басқалардың да қимыл әрекеттері мен сабақтастығына мән беру; 

4) Әлеуметтік педагогикалық үрдістерді басқаруда оның ғылымилығын назарға алу. Мұнда 

мемлекеттік құжаттар мен әлеуметтік педагог, әлеуметтік психолог және басқа да 

ғалымдардың еңбектерін, тарихи тәжірибелерді негізге алу; 

5) Әлеуметтік педагогикалық үрдісті басқаруды болжау(прогноз). Бұл басқару іс- әрекетінің 

барысын, нәтижеге жету үшін таңдалған іс-шаралардың дұрыстығын қамтамасыз етеді.  

6) Оқушы жастар мен балалардың  бойындағы түрліше ауытқуларды реттеуде оқу әрекетінің 

тәрбиелік ықпалын тиімді пайдалану үшін ынталандыру(стимул) шараларын қолдану;   

7) Әлеуметтік педагогтың әлеуметтік педагогикалық үрдісті басқаруының нәтижелілігіне 

жауапкершілігін арттыру. Бұл әлеуметтік педагогтың жалғыз өзінің ғана жауапкершілігімен 

шектелмейді. Сондықтан оқу-тәрбие мекемелеріндегі барлық субъектілерінің  күш 

біріктіруімен қамтамасыз етіледі;  

8) Мекемедегі әлеуметтік педагогикалық үрдістің тиімділігі. Бұл мекеме ұжымының 

ниеттестігі, кез - келген мәселені шешуде басшылықтан бастап барлық педагог қауымның, 

оған қоса отбасы және жекелеген оқушының өзінің күш біріктіруімен ғана қол жеткізуге 

болатындығымен ерекшеленеді; 
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9) Басқару объектісі мен субъектісі, олардың арасындағы ықпалдастықтың жүйелілігі. Бұл - 

әлеуметтік педагогтың қолданатын барлық шараларының бірізділігі, объектінің 

ерекшеліктерін ескеруі, әдіс - тәсіл, технологиялардың бір құбылыстың тараптары ретінде 

қабылдануы мен олардың мақсат - міндеттерге сәйкестігімен қамтамасыз етіледі.   

10) Басқару іс-әрекетінде қолданатын әдістер, тәсілдер, технологиялардың 

қарапайымдылығымен түрлерінің көп және оңтайлы болуы. Әлеуметтік педагогикалық 

үрдістер қаншалықты күрделі болса да оны басқару әрекетінің қарапайым және жеңіл, оңай 

жүзеге асатындай болуымен қамтамасыз етіледі. 

11) Кері байланыстың сөзсіз орнауы. Бұл бастапқы ахуал мен алынған нәтижені 

салыстырмалау арқылы анықталады. Нәтижеде кемшіліктер мен жеткіліксіз тұстары 

айқындалады, болашақ әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекеттің бағыт - бағдарын пайымдауға 

мүмкіндік береді. 

12) Басқаруда ізгілік пен адамгершілік қағидаларының ескерілуі. Әлеуметтік педагог 

ұстанатын ережелер мен қағидаларды меңгеру және оны практикада ескеруімен қамтамасыз 

етіледі. 

Келтірілген әлеуметтік–педагогикалық үрдістерді басқару  ұстанымдарын қамтамасыз ету 

тетіктері өзгеше зерттеуді қажетсінеді. 
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