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Ұстаз бен оқушының ара-қатынасы 
 

Акжанова Ардак Кертаевна 

"Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің №8 орта мектебі" ММ 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

 

Ұстаз деген – ұлы ұғым киелі, 

Ұстаздықтың биік тұрар беделі. 

Адам болып қалыптасса кімде – кім, 

Ұстазына мәңгі басын иеді. 

Ұстаз деген – ұлы тұлға ғұмырлы, 

Жеміс берер оның еккен әр гүлі. 

Бұл өмірде ұстаз алдын көргендер, 

Өзін шәкірт сезінеді әр күні, 

– деген авторы белгісіз ұстаз туралы жазған өлең 

жолдары менің мамандығыма қатысты жазылған 

болса керек. Мамандығыма байланысты әрине 

оқушылармен тығыз байланыста боламын. Жай 

адам да өмірде әр түрлі адамдармен, әр түрлі 

жағдайда қарым – қатынаста болады. Бұл адамдар 

болмысының қажетті шарты болып табылады. Мен 

ұстаз бен оқушының қарым – қатынасына тоқтал-

мас бұрын өзім жайлы айтып кетсем деймін. Мен 

ұстаз болмас бұрын жоғары оқуда оқыдым, құрда-

старым болды, достарым болды, ешқандай ойлан-

бастан құрбы – құрдастарыммен араласып жүре 

бердім. Бүгінгі күні уақыт зымырап барады екен 

оқушылармен, студенттермен жұмыс істегеніме ал-

дымыздағы оқу жылында 26 жыл болады. Ал енді 

осы жылдардың ішінде 15 жылын колледж сту-

денттерімен жұмыс істедім 11 жылын мектепте 

мүғаліммін, мен ұстазбын, қазақ тілі және әдебиет-

тен сабақ беремін және де мен сынып жетекшісімін. 

Әрине жұмысыма байланысты да болар оқушылар-

мен өте көп қарым – қатынаста боламын. Оқушы-

лардың тұлға ретінде дамуына, Қазақстан азаматы 

ретінде дамуына мен де өз үлесімді қосып жүрмін. 

Тұлғалық қарым –қатынас немесе ұстаз бен оқушы 

қарым – қатынасы адамдар болмысының қажетті 

шарты болып табылады. Қарым – қатынассыз 

оқушыларды, жекелеген адамдарды жалпы қоғам-

ның қалыптасуын өзіңе елестету мүмкін емес. 

Мектептегі кезең – бұл адамгершілік дамуының, 

моральдік мөлшерді меңгерудің қарқынды даму 

кезеңі. Адамгершілік дамуы өзіне адамгершілік 

сана – сезімді, адамгершілік мінез – құлық және 

адамгершілік қарым – қанынасты жинақтайды. 

Мектептегі кезеңде түгелдей оқушылардың мінез – 

құлқы, мәдениеті, жора – жолдастары, құрбы – құр-

дастары түгелдей өзгереді деуімізге болады. Себебі 

адамның есейуі әр түрлі кезеңнен тұратынын біз 

білеміз. Тіпті осы оқушы кезден олар достарына, 

таныстарына көмекке дайын болу, достыққа берік 

болуы, сүю, мейірімді болу, қиыншылыққа төзу, 

қайырымды болу деген адам өміріндегі қасиеттер 

қалыптасатын маңызды кезеңдерді бастарынан 

кешіреді. Тіпті, мектептегі кезеңде әр түрлі 

қолаңсыз жағдайлар да болып жатады. Мысалы, ке-

шегі бүлдіршін бүгін мектеп оқушысы, яғни олар 

үлкен өмірге аяқ басты өз бетінше өмір сүруге 

дағдылана бастайды. Иә, осы кезеңде кейбір 

оқушылар қиыншылыққа тап болады, олардың 

біреулері тез мәселесін шешсе, екіншісі оңай-

лықпен шеше алмайды. Осындай жағдайларды бол-

дырмау үшін ұстаз мұқият қадағалап отыруы керек. 

Ұстаз әрқашан жақсы қарым – қатынаста болуға 

тырысуы керек. Оқушы егер ұстазымен жақсы 

қарым – қатынаста болса мұғаліміне ойланбастан 

бірден келеді, себебі көмек беретінін, ақыл бе-

ретініне сенеді. Егер Л.А Петровская Ю.М.Лотман-

ның еңбектерін оқысақ оқушылардың қарым – 

қатынасын түрлерге бөлінетінін жазады. 

1) Жалғыздыққа бейім өзімен – өзі жүретін жас 

өспірім. Оны айналасындағы құрдастарымен 

қарым – қатынас жалықтырады. Ол өзімен – өзі 

жалғыз қалғанда немесе өзі ұнататын ісімен ай-

налысқанда ғана өзін жайлы сезінеді. 

2) Жұптасқан қарым – қатынас түріне бейім жас 

өспірім. Оның жанында сенімді досы немесе 

құрбысы болуы қажет. Ол доссыз немесе құрбысыз 

толыққанды өмірді сезіне алмайды. 

3) Топтық, ұжымдасқан қарым – қатынас түріне 

бейім жас өспірімдер. Мұндай ұжымдасқан немесе 

бейімділіктеріне қарай топтасқан жас өспірімдерді 

дұрыс бағыттағы салауатты қарым – қатынастағы 

ұжымдар да, сондай – ақ, қоғамдағы жағымсыз әре-

кеттерге баратын топтар да қалыптасуы мүмкін. 

Қарым – қатынас жасау қабілетінің 3 түрі арқылы 

мынадай көзқарасқа тоқталуға болады: егер бірінші 

типке жататын жас өспірім қақтығыс жағдайында 

жалғыз өзі уайымдайтын болса, екінші және әсіресе 

үшінші типке жататын жас өспірімдер табиғи сыр-

тқы қорғаныс тәсілдерін қолданады. Осы қарым – 

қатынас түрлерін ертерек аңғарып, жас өспірімдер-

мен тығыз байланыста болу менің міндетім. Соны-

мен қатар жас өспірімнің қарым –қатынас дағдыла-

рын, икемділігін жағымды қарым – қатынас пози-

циясына ұмтылдыру және өз заманына сай азамат 

етіп тәрбилеуге ұмтылу аса мңызды іс болып табы-

лады. Ұстаз ретінде менің ең бірінші мақсатым 

оқушыларымның білімге деген құштарлығын ояту, 

икемділіктерін ашу, Отанын сүюшілікке баулу, 
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тәртіпті болу, үлкендерді сыйлауға бейімдеу болып 

табылады. Ал оқушының басты міндеті - сабаққа 

кешікпей келу, тәртіпті болу, беілген білімдерді 

түсіну, қабылдау түсінбегенін сұрау. 

Өз оқушыларым жайында айтатын болсам. Мен 

оқушыларыммен 2019 жылдың қыркүйегінен 

жұмыс істеп жүрмін. Осы аралықта сыныптағы 

барлық баламен жұмыс істедім. Әр оқушымен жеке 

– жеке жұмыс атқарамын деуге де болады және де 

ұйымшылдыққа тартуға тырыстым. Мектепте 

өтетін барлық іс – шараға қатыстық, ашық сынып 

сағатын өткіздім, сыныптың ата – аналарымен 

тығыз қарым – қатынастамын, сыныптағы оқушы-

лар көпшілігі әр түрлі үйірмелерге, олимпиадала-

рға қатысады. 

Сөз соңында айтарым, білуге деген қызығушылық 

пен жаңаны білуге деген талпыныс адамға ғана тән. 

Оны көзбен көру және дамыту оңай емес. Егер 

ұстаз оқушымен дұрыс қарым – қатынас орната ал-

маса, қызықтыра алмаса онда оқушының 

қызығушылығы төмендей береді. Ал енді өмірді са-

бағымен ұштастырып жан – жағында болып жатқан 

жағдайды бір – бірімен байланыстырса – білім са-

палы түрде қабылдануы әбден мүмкін. 
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