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ҰЛЫ ДАЛА ОЙШЫЛДАРЫ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ  
СТУДЕНТ ЖАСТАРДЫҢ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК  

ТӘРБИЕСІНДЕГІ ОРНЫ

Мақалада жоғары оқу орындарында білімденуші студент жастардың рухани-адамгершілік 
тәрбиесін дамыту мәселесі қарастырылады. Жастардың қоғамдық-әлеуметтік топ және біздің 
еліміздің өркендеуіне үлес қосатын болашақ маман ретіндегі рөлі туралы айтылады. Студент 
жастарды қазіргі рухани жаңғыру жағдайындағы адамгершілікке тәрбиелеуде Ұлы дала 
ойшылдарының асыл мұраларының орны ерекше екендігі дәйектеледі. Мақаланың негізін қазақ 
халқының ғұлама ойшылдары Әбу Насыр әл-Фараби, Жүсіп Баласағұни, Махмұт Қашқари, Ахмед 
Йүгінеки және Асан Қайғы сияқты даналық әлемінің асылдарының еңбектерінде айтылған 
тәрбиелік мәнді ой-пікірлер құрайды. Аталған ойшылдардың шығармаларында қарастырылған 
мәселелердің адам баласының өміріндегі мәнін ашу мақсат етіледі. Адам бойындағы жақсы 
және жаман қасиеттердің тұлғаның өзін-өзі тануына ықпалы туралы мысалдар беріледі. Ұлы дала 
ойшылдарының еңбектеріндегі адамгершілік сапаларына негізделген мінез-құлық нормалары 
талданады. Сонымен қатар мақалада бұл ғұламалардың еңбектерінің жоғары оқу орындарындағы 
«Өзін-өзі тану» пәнінің білім мазмұнында қамтылуы және оларды оқытудың кейбір әдістемелік 
үлгілері ұсынылады. 

Түйін сөздер: Ұлы дала, ойшылдар, даналық әлемі, студент жастар, рухани-адамгершілік 
тәрбиесі, білім мазмұны, әдістер, еңбектер.

Arinova B.A.
Ph.D., acting Associate Professor, Al-Farabi Kazakh National University,  

Kazakhstan, Almaty, e-mail: baxit-@mail.ru

The role of the Heritage of Thinkers of the Great step in Spiritual  
and Moral Education of Student Youth

The article deals with the problems of spiritual and moral education of University students. The role 
of youth as a social group and future professionals who make and will make a great contribution to the 
prosperity of our country is revealed. The place of heritage of thinkers of the great steppe in education of 
students of morality in the conditions of spiritual revival is proved. It is a survey article and has a histori-
cal character. The thoughts of great scientists and educators of the past were analyzed, which were stated 
in the works of the great sages of the Kazakh people as Abu Nasr al-Farabi, Yusuf Balasaguni, Mahmut 
Kashkari, Akhmed Yugineki and Asan Kaigy.

For example, analyzing the views of the great al-Farabi, the author emphasizes the philosophi-
cal issue of meaning of human life, which is to comprehend happiness. Al-Farabi defines the image 
of «avirtuous citizen». The purpose of the article is to reveal the importance of morality in human life, 
which are set out in the works of philosopherds. Examples are of the influence of good and bad traits on 
self-cognition. The norms of behavior related to the moral qualities of man in the works of thinkers of 
the great steppe are analyzed. Also, this article analyzes the content of education on the subject of «Self-
cognition» in higher school and the use of the works of listed thinkers, offers the author’s methodological 
examples of teaching.

Key words: The Great Steppe, thinkers, the world of wisdom, students, spiritual education, the con-
tent of education, teaching methods, works of sages.



5

Әрінова Б.А. 

Аринова Б.А.
к.п.н., и.о. доцента, Казахский национальный университет имени аль-Фараби,  

Казахстан, г. Алматы, e-mail: baxit-@mail.ru

Роль наследия мыслителей Великой степи  
в духовно-нравственном воспитании студенческой молодежи

В данной статье рассматриваются проблемы духовно-нравственного воспитания вузовской 
студенческой молодежи. Раскрывается роль молодежи как общественно-социальной группы 
и будуших специалистов, которые вносят большой вклад в процветание нашей страны. 
Обосновано место наследия мыслителей Великой степи в воспитании у студенческой молодежи 
нравственности в условиях духовного возрождения. Статья является обзорной и носит 
исторический характер. Проанализированы мысли великих ученых и просветителей прошлого 
времени, которые были изложены в трудах великих мудрецов казахского народа как Абу 
Насыр Аль-Фараби, Юсуп Баласагуни, Махмут Кашкари, Ахмед Йугинеки и Асан Кайгы. Так, 
анализируя взгляды великого Аль-Фараби, автор подчеркивает философский вопрос смысла 
жизни человека, который заключается в постижении счастья. Аль-Фараби определяет образ 
«добродетельного гражданина». Цель статьи – раскрыть значение нравственности в жизни 
человека, которое изложено в трудах мыслителей. Приводятся примеры, как влияют хорошие 
и плохие черты на самопознание личности. Анализируется нормы поведения, связанные с 
нравственными качествами человека в трудах мыслителей Великой степи. Также в этой статье 
проанализировано содержание образования по предмету «Самопознание» в вузе и применения 
в них трудов перечисленных мыслителей, предлагаются авторские методические примеры 
преподавания. 

Ключевые слова: Великая степь, мыслители, мир мудрости, студенческая молодежь, духовно-
нравственное воспитание, содержание образования, методы обучения, труды мудрецов. 

Кіріспе

Жоғары кәсіби білім берудің қазіргі жаңа 
парадигмасы студент жастардың білімдік, ру- студент жастардың білімдік, ру-студент жастардың білімдік, ру- жастардың білімдік, ру-жастардың білімдік, ру- білімдік, ру-білімдік, ру-, ру-ру-
хани, зияткерлік, мәдени және әлеуметтік 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға, жеке даралық 
қабілеттіліктерін қолдауға, тұлғаның өзін-өзі 
шынайы көрсете алуына мүмкіндік беретін 
оқыту мен тәрбиеге бағытталады. Жастар 
қоғамдық әлеуметтік өзгерістердің басты фак- әлеуметтік өзгерістердің басты фак-әлеуметтік өзгерістердің басты фак- өзгерістердің басты фак-өзгерістердің басты фак- басты фак-басты фак- фак-фак-
торы, табысты, білімді ерекше әлеуметтік топ 
ретінде еліміздің өркендеуін қамтамасыз ететін 
күш болғандықтан бүгінгі таңда оларға берілетін 
адамгершілік тәрбиені рухани жаңғырумен 
сәйкестендіру қажеттігі туындайды. Қазіргі 
жас тар кәсіби терең білімді, бәсекеге қабілетті, 
кісілігі биік, цифрлық сауаттылықты еркін 
меңгерген, әлем тілдерін білуге құштар, ақыл-
ойы толысқан кемел тұлға болып қалыптасуы 
қажет. Сондықтан да болар тәуелсіздігіміздің 
ширек ғасырлық тарихында жастар мәселесі 
Елбасының Қазақстан Халықтарына әр жылғы 
Жолдауларында, «Мәңгілік Ел», «Ұлт жоспары 
100 нақты қадам», «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» сияқты құжаттарда орын алып, оқу-
тәрбие ісінің өзегіне айналса, 2019 жылдың «Жас-
тар жылы» деп жариялануы жастардың қоғам 
өміріндегі рөлін айқындай түседі. Н.Ә. Назарбаев:  
«Жастарымыз басымдық беретін межелердің 

қатарында білім әрдайым бірінші орында тұруы 
шарт. Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді 
бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді» 
деп жастарға үлкен жауапкершілік артады  
(Назарбаев, 2017) [1]. 

Еліміз жастарға қоғамдық белсенді топ-
тарының бірі және мемлекеттің стратегиялық 
ресурсы ретінде үлкен сенім артып, оларға 
мемлекеттік тапсырыс аясында және әлеуметтік 
қызмет көрсететін үкіметтік емес ұйымдар тара- көрсететін үкіметтік емес ұйымдар тара-көрсететін үкіметтік емес ұйымдар тара- үкіметтік емес ұйымдар тара-үкіметтік емес ұйымдар тара- емес ұйымдар тара-емес ұйымдар тара- ұйымдар тара-ұйымдар тара- тара-тара-
пынан жан-жақты көмек көрсету қарастырылған. 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар 
саясаты туралы Заңында: «Жастар мемлекет да- туралы Заңында: «Жастар мемлекет да-туралы Заңында: «Жастар мемлекет да- Заңында: «Жастар мемлекет да-Заңында: «Жастар мемлекет да-: «Жастар мемлекет да-Жастар мемлекет да- мемлекет да-мемлекет да- да-да-
муында белсенділік танытатын субъект ретінде 
өмір жалғасы, болашақ тізгіні және келешекте 
ата-бабамыздың игілік жолын жалғастырушы 
мұрагер деп танылады. Мемлекеттiк жастар сая-
сатының мақсаты жастардың рухани, мәдени, бі-
лім алып, кәсіби және дене бітімінің толыққанды 
дамуы, шешімдер қабылдау процесіне қатысуы, 
ойдағыдай әлеуметтенуі және олардың әлеуетін 
елді одан әрі дамытуға бағыттау үшін жағдайлар 
жасау болып табылады», – деп жазылуы мұның 
айғағы десек те болады (Заң, 2015) [2]. 

Жоғары оқу орындарындағы студент жас тар- 
дың руха ни-адамгершілік тәрбиесі «білім беру», 
«оқыту» және «тәрбиелеу» деп аталатын тұтас 
педагогикалық үдерісте үздіксіз жүріп жатады. 
Семестр бойында оқытылатын пәндердің білім 
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Ұлы дала ойшылдары еңбектерінің студент жастардың рухани-адамгершілік тәрбиесіндегі орны  

мазмұнында, тәрбиелік іс-шараларда болашақ 
маманның рухани-адамгершілік тәрбиесін 
дамытудың ұтымды жолдары қарастырылады.
Сондай оқу курстарының қатарында «Өзін-өзі 
тану» және «Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі» 
пәндерін атап айтуға болады. Бұл мақаланың 
арқауы болып отырған Ұлы дала ойшылдарының 
ғаламат туындылары студенттердің өзін-
өзі тәрбиелеуіне, өзін-өзі дамытуына, өзінің 
өмірлік жолын дұрыс түсінуіне ықпал 
ететіндей мақсатқа құрылады. Оқу пәндерінің 
катологына және Типтік оқу бағдарламасына 
сәйкес 1 курс студенттері алғашқы семестрде 
«Өзін-өзі тану» пәнін 2 кредитпен оқиды. 
Пәннің силлабусындағы тақырыптық жүйе 
жалпыадамзаттық құндылықтарды меңгертуді 
көздейтіндіктен, практикалық бағыттағы оқу ма-
териалдарында Қорқыт, Асан Қайғы, Әл-Фара би, 
Ж. Баласағұни, М. Қашқари, Х. Дулати А.  Яссауи 
және т.б. рухани тұлғалардың тәрбиелік мәні 
жоғары және адамның өзін-өзі тануына ықпал 
ететін шығармаларынан үзінділер алынады. 

Мақаланың мақсаты – қазіргі студент жас-
тар дың рухани адамгершілік тәрбиесін халқы-
мыздың ғұлама ойшылдарының еңбектерінде 
айтылған даналық ойлары негізінде дамыту. 

Зерттеудің материалдары мен әдістері. 
Студенттердің тұлғалық дамуы ескеріліп, Ұлы 
дала ойшылдарының «Өзін-өзі тану» пәнінің 
білім мазмұнына енген оқу материалдары 
талданып, оларды оқытудың кейбір үлгілері 
көрсетілді. 

Әдебиетті шолу 

Адамзат баласының асыл армандарының бірі 
келешек өмірді жалғастыратын өнегелі ұрпақ 
тәрбиелеу болса, ол арман халқымыздың өрелі 
ойы, тағылымды тәлімі және терең тарихындағы 
рухани құндылықтармен үндесіп жатады. 
Рухани-адамгершілік тәрбие жеке адамның 
жан-жақты дамып жетілуіне бағытталған, 
жағым ды мінез-құлықтағы адами тәртіп пен 
дағдыны қалыптастыратын гуманистік негіз-
дегі жалпы тәрбиенің құрамдас бөлігі. Жас-
тарға рухани-адамгершілік тәрбие беру түптеп 
келгенде халықтың өмір тәжірибесінен, ұлт-
тық құндылықтардан бастау алады, сөйтіп, 
педагогикалық сипатқа ие болады. Сол себепті 
студент жастарды қазіргі рухани жаңғыру 
жағдайындағы адамгершілікке тәрбиелеуде 
Ұлы дала ойшылдарының асыл мұраларының 
орны ерекше. Халқымыздың ұрпақ тәрбиесі 
тарихта болған ойшылдардың философиялық 

көзқарастарының, даналық сөздерінің, салиқалы 
ой-пікірлерінің негізінде дамып қалыптасты 
және олар адамгершілік идеяларына бағытталып, 
ұрпағының жақсы адам болуын нысана 
тұтты. Қазақ халқының тұрмыс-тіршілігіндегі 
өнеге мен өсиетке негізделген нақыл сөздер, 
тәрбиелік иірімдер ұлттық келбет пен ұлттық 
мінезден туындап отырған. Бұл дәстүр ата-
бабаларымыздың сара жолы, болашақ ұрпағына 
қалдырып кеткен аманаты және ұлттық мұраты, 
адамгершілік тәрбиесінде халық тәжірибесінің, 
дала даналарының ой-пікірлерінің орны ерекше 
болуы да осыдан. 

Ұлы дала ойшылдары туралы айтар болсақ, 
ең алдымен әлемдік деңгейдегі ғұлама ғалым, 
тарихи ұлы тұлға – Әбу Насыр әл-Фарабидің 
есімін айрықша атап айтамыз. Ол өзінің ғылыми 
еңбектерінде парасаттылық туралы ой толғап, 
адам деген ардақты атты алып жүруді үлкен 
бақыт деп есептеп, үлкендердің кішілерге, 
жастарға беретін тәрбиесін «Үлкендер ұлағат-
тылығы» деп атаған. Ғалым тәрбиенің мәнін 
түсіндіруде оның қоғам дамуындағы алатын 
орнына, ең алдымен адамгершілік тәрбиесіне 
және жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуына 
байланыстылығын дәлелдеген. Ұлы ойшыл 
ғалым «ғылым»-«білім»-«тәрбие» деген үш 
ұғымды философиялық, психологиялық және 
әлеуметтік тұрғыдан дәйектей отырып, олардың 
тұлға қалыптастырушылық мәнін айқындаған. 
«Білімсіз адамгершілік молаймайды, білімсіз 
адам өзгенің абзал қасиеттерін тани алмайды. 
Жан дүниені тәрбиелемей, үлкен жетістікке жету 
жоқ. Ғылым мен тәрбие ұштасса ғана рухани 
салауаттылыққа жол ашылмақ. Мінез-құлқын 
түзей алмаған адамның ақиқат ғылымына қолы 
жетпейді», – деп тәрбиенің рухани-адамгершілік 
негізін салып берген. Әбу Насыр әл-Фарабидың 
пікірінше білімді, тәрбиелі, ғылым адамы болу 
әлбетте адамгершілік және еңбек тәрбиесіне 
байланысты. Сол себепті Фараби еңбекті тәр-
биенің алғышарты етіп алды. «Тәрбиені неден 
бастау керек», «Философияны үйрету үшін 
алдын ала не білу керек» атты еңбектерінде 
білім алу мен тәрбиелеудің мақсаттарын 
жеке-жеке анықтайды. «Ғылымдар тізбесі», 
«Ғы лым дардың шығуы» атты еңбектерінде 
ғылымдарды үйрену, реттерін белгілейді және 
тәрбиенің, оның ішінде еңбек тәрбиесінің 
тарихи тағылымын, үлгісін, болашақ ұрпаққа 
өнеге, тәлім етіп қалдырады. «Қайырымды қала 
тұрғындарының көзқарастары», «Бақытқа жету 
жайында», «Мемлекеттік қайраткердің нақыл 
сөздері» сияқты трактаттарында ойшыл ғұлама 
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адамзат баласын ғасырлар бойы толғандырып 
келе жатқан және өмір бойы жалғаса беретін 
адамтану мәселесіне тоқталады. Адамның 
бойындағы небір асыл қасиеттердің екіжақтылық 
сипатын мінез-құлық, іс-әрекет, әдеп пен әдет 
тұрғысынан дәйектеп, олардың тумысынан емес, 
жүре келе қалыптасып, дамитынын қисынды 
түрде дәлелдеп береді. 

Адам бойындағы жақсы және жаман 
қасиеттерді Әбу Насыр әл-Фараби әркімнің ақыл 
парасатының өлшемі ретінде сипаттайды және 
оларды адамгершілік сапаларына негізделген 
мінез-құлық нормалары деп атайды. Адам 
өзінің бойындағы адами қасиеттеріне сәйкес 
әрекет етеді. Жақсы адам үнемі жақсылыққа 
ұмтылады, ал жаман адам әр нәрседен 
кемшілік іздейді. Ал жағымды мінезі мен игі 
іс-әрекеті арқылы жақсылыққа ұмтылуды ой-
шыл ғалым «екеуі бірдей болып келсе, біз ізгі, 
игілікті және қайырымды адам боламыз, яғни 
біздің өмір бейнеміз қайырымды, ал мінез-
құлқымыз мақтаулы болады» дейді. Мұнан 
біз түркі ойшылының айтып кеткен ұлағатты 
сөзінің қазіргі жастардың рухани-адамгершілік 
тәрбиесінің де өзегі болып отырғанын байқаймыз. 
Адам өмірінің мәні, бақытқа жету жолдары ту-
ралы ойларында әл-Фараби: «Адамның өмір 
сүру мақсаты ең жоғары бақытқа жету болса, ол 
адам бақыт дегеннің не екенін білуі қажет және 
оны өзінің мақсаты етіп қойып, соған ұмтылуы 
керек. Содан кейін ол бақытқа жету үшін не 
істеуге тиіс екенін біліп, соған әрекет жасауы ке-
рек. Бақыттың мәні парасаттылықта, әркімнің өз 
алдына игілікті мақсат ете білуінде... адамның өз 
мінез-құлқын, іс-әрекетін ерікті түрде өзгертіп, 
игілікке бағыштап отыруында» деп бақытқа жету 
жолдарының ізгілікті мәнін ашып көрсетеді. 
Олай болса, бақытқа жету мақсат қоя білумен 
шектеседі, ал мақсат адамның бойындағы жан 
қуатына, ерік-жігеріне тікелей байланысты 
жүзеге асырылады. Адамды қоғаммен бірге өмір 
сүретін, қоғамнан тыс әрекет ете алмайтын жа-
ратылыс деп түсінген ойшыл ғалым әр адамның 
бойынан табылу тиіс адамгершілік сапаларды 
жіктей келе, өз бойындағы туа біткен мынадай 
құрылымдық: 

– мінсіз, келбетті дене бітімі; (бұл «хариз-
ма» ұғымына саяды) 

– айтылған сөзді жетік түсіну, пікірін 
дәлелдеп, ой қорыта алу; 

– естіген, көрген, нәрселерді есте сақтау, 
жадының тұрақтылығы; 

– алғыр ой, зерек қабілет, саналы ақыл, 
көрегенділікке ие болу;

– сөз мәнерін түсіну, өз ойын шешен, ділмар 
сөйлеп жеткізе алу; 

– білімге, дүниені тануға құштарлық таны-
ту, еңбек етуден жалықпау;

– барлық жағдайда барынша сабырлық 
сақтау, өзін-өзі реттеп отыру; 

– үнемі шындық пен ақиқатқа жүгіну, 
өтіріктен әрқашан аулақ болу; 

– әділеттілікті, әділдікті жақтау, ар мен абы-
ройды, намысты қадір тұту; 

– қанағатшыл болу, жамандықтан сақ болу, 
байлыққа еш құнықпау; 

– бірбеткейліктен аулақ болу, жарасымды, 
ізгілікті қатынасқа түсе алу; 

– қорқыныш пен жасқануды білмейтін 
ержүрек, батыл, қайсар бола алу. 

Ғалым осындай он екі қасиетті өзара 
ұштастыра білген адам өзі-өзі басқарып қана 
қоймайды, ол сол сияқты мемлекетті басқаратын 
да көшбасшылық қасиеттерге ие болады деп 
тұжырымдайды (әл- Фараби, 2009) [3]. 

Әл-Фарабидің өмірін, шығармашылығын 
зерттеген, фарабитанушы ғалым А. Машанов 
ол туралы «дүние емес, білім жиған ғалым» деп, 
ғұлама ойшылдың құндылықтар әлемінде білімді 
өте жоғары бағалағанын айтады (Машанов, 1970) 
[4]. Бұл пікірдің рухани құндылықтардан гөрі 
материалдық қажеттіліктерді көбірек таңдайтын 
қазіргі жастарға беретін өнегесі мол екендігі 
анық. Әл-Фарабидің көптеген өлеңдері адамның 
ерік-жігерін, күш-қайратын, ар-намысын шың-
дауға және достықта адал болуға үндегенін мына 
өлең жолдарынан байқаймыз: 

Тіршілікте құрыштай бол төзімді,
Сан мәртебе алдаса да өзіңді. 
Тағдырыңды ешуақытта жазғырма,
Тіпті кейде болса әзәзіл азғырған.
Өрге жүзген өнегелі ісімен,
Таңда адал дос өз теңіңнің ішінен.
Жүргендер көп достық атын малданып,
Алайда тек қалма оған алданып (Келімбетов, 1986) [5]. 

Бұл өлеңді өзін-өзі тану тұрғысынан 
талдағанда «Дұрыс әрекет», «Ішкі тыныштық» 
құндылықтарымен сабақтастықта қарастырамыз. 
Өзін өзі тану сабақтарының ұтымды әдістерінің 
бірі «шығармашылық тапсырма» әдісі бойын-
ша «5 минуттық эссе» жазу тапсырылады. Сту-
денттер өлеңдегі негізгі идеяны өзінің өмірлік 
тәжірибесіне сәйкестендіріп, ой толғанысын 
жазады. Мұндай тапсырмалар өзін-өзі дамытуға, 
өзінің рухани-адамгершілік сапаларын бағалай 
алуға жетелейді. Ғұламаның еңбектерінде 
айтылған рухани-адамгершілік құндылықтарды 
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Ұлы дала ойшылдары еңбектерінің студент жастардың рухани-адамгершілік тәрбиесіндегі орны  

саралай келе, біз әл-Фараби шығармаларының 
қуаты оның адам өмірінің мәнін қайырымдылық, 
жақсылық, қанағат және дұрыс іс-әрекет арқылы 
дәйектеп беруінде деп пайымдаймыз. Соны-
мен қатар оның шығармаларының қазіргі сту-
дент жастардың өзіндік тәрбиесіндегі орны зор 
екендігін ашып айта аламыз.

Ұлы дала ойшылдарының тәлім-тәрбиелік 
тарихында Шығыстың ойшыл философы, 
бүкіл Шығыс елдеріне танымал ғалым-энцик-
лопедист, ірі мемлекет қайраткері, көрнекті 
ақын Ж. Баласағұнидің есімі ерекше аталады. 
Оның «Құтты білік» атты еңбегі қоғамдық-
әлеуметтік мәні бар түрлі ережелер мен 
заңдарды, әдет-ғұрыптарды, мәдениет және 
т.б. мәселелерді өз дәуірінің талап-тілектері 
тұрғысынан көрсете білген рухани мұра бо-
лып табылады. Бұл дастан идеялық жағынан 
имандылық, ізгілік рухында, тәлім-тәрбиелік, 
ғибраттық, өсиет-өнеге, нақыл сөздер түрінде 
жазылған философиялық, психологиялық 
және педагогикалық тұрғыдағы көркем ту-
ынды. «Құтты білік» дастанында ақын ақыл 
ойдың күші, білімнің адам өміріндегі пайдасы, 
ғылымның адамзат дамуындағы орны туралы 
ой толғап, өз замандастарына әлемді тану үшін 
терең білім қажет екендігін айтып, білімнің жан 
тазалығына, даналық пен бақытқа апарар жол 
екенін ұғындыруға ұмтылады. 

«Құтты білік» дастанында имандылық, 
рухани-адамгершілік қасиет-сапалар, соны-
мен қатар тектілік, мейірімділік, достық тәрізді 
ұғым дардың мәні айқындалып, жалпы тәрбие-
нің, адамның өзін-өзі тәрбиелеуінің алатын орны 
нақты көрсетілген. Дастанда білім, ақылдың 
қасиеттері, жақсылық пен жамандық, адам 
бойындағы ізгі асыл қасиеттер туралы көп ай-
тылады. Ж. Баласағұни адамгершілік сападағы 
кісілік қасиеттерді жоғары бағалай отырып, 
адамның «кісілік» арқылы ғана құрметке, 
сыйластыққа ие болатынын мына өлең жолда-
рында ашып көрсетеді:

Ұрпағыңның ұрпағына үлгі ет те – 
Кісілікті кісілікпен құрметте!
Кісілікпен, ей, мәрт ерім, ұлы бол! 
Кісілікке түсер содан ұлы жол.
Адамшылық жаса адамға, адам бол!
Адам атын мақтаныш қып адал бол!
(Баласағұн, 1986) [6]. 

Ал еңбектің мазмұнындағы отбасы, неке 
мәселесі, ата-аналар мен балалардың қарым-
қатынасы туралы өнегелі өсиеттер рухани-
адамгершілік тәрбиенің негізі екендігі сөзсіз. 

Ұлы дала ойшылдарының бірі – Махмұт 
Қашқаридің «Диуани лұғат ат-түрік» атты 
түсіндірме сөздігіндегі адамгершілік, ар-
намыс, махаббат құндылықтарының ұлттық 
өрнектермен өрімдеген өрелі ойдың өрнегі 
екендігін де айтып кетпеске болмайды. Махмұт 
Қашғари бұл еңбегінде адам мен дүниенің, ин-
дивид пен әлемнің, жан мен тәннің, рух пен 
жүректің біртұтастығын түсіндіруді мақсат 
етеді. Сөздікте адамгершілік қағидалары, тәлім-
тәрбие, өсиет, ізгілік туралы ой-пікірлер ай-
тылады. Мысалы, «Атасынан ақыл алса, тен-
тек ұл да жөнделер», «Ұлысыңда ұлы болсаң, 
біліміңді елге бер», «Ұлым, ақыл тыңдасаң, 
білімсіздік жоғалар, білім қалар артыңда, ғұмыр 
сырғып жоғалар» деген сияқты тағылымы терең, 
ғибраттық мәнді мақал-мәтелдер мен қанатты 
сөздердің тәрбиелік мәні бүгінгі қоғамда да өз 
құндылығын жоғалтқан емес. 

Ұлы даланың төсінде есімі ел есінде 
мәңгілікке сақталып қалған тұлғалардың бірі –  
Ахмед Йүгінеки. Адамгершілік тәрбиесінің руха-
нилық қуатын ойшыл ғұламаның «адамгершілікке 
тәрбиелеу кодексі» деп бағаланған «Ақиқат 
сыйы» атты еңбегінен көреміз. А. Йүгінеки бұл 
философиялық-этикалық еңбегінде адамдарды 
жомарттық, кішіпейілділікке, мейірімділікке ша - 
қырып, адамгершілік құндылықтардың әлеу-
меттік мәнін айқындаған. Ол жомарттық болған 
жерде алынбайтын асу, жылымайтын жүрек 
жоқ екенін айтып кеткен. Сонымен қатар А. 
Йүгінеки адамдардың мінез-құлқын жақсарту 
арқылы ғана өмірді өзгертуге болатынын ай-
тып, халық тілегімен санасатын көпшіл, қоғам-
шыл, мәдениетті, адамгершілігі мол тұлға 
өсіруді ата-ананың басты міндеті деп есептеген. 
Ақынның «Бақыт жолы білім арқылы білінеді», 
«Ойланып сөйлеген кісінің сөзі – сөздің асы-
лы», «Тегі асыл адамның мінезі де сүйкімді, 
сүйкімді қылық көңілді еріксіз өзіне тарта-
ды», «Адамгершілік кімде болса, соны ер деп 
есепте», «Адамгершілік-үй, қарапайымдылық 
оның іргетасы сияқты», «Пайдасыз егес, орын-
сыз күлкіден сақтан», «Ұлым саған айтайын 
өсиетін дананың, білімдіні таны да, соңынан 
ер қарағым!» деген ғибратты сөздерін адамның 
өзін-өзі тануына көмектесетін адамгершілік 
идея лары деп түсінуіміз ләзім. Бұл ұлағатты 
сөздер «Өзін өзі тану» сабақтарының дәйексөзі 
ретінде қолданылады. Оқыту әдістемесінде 
дәйексөз тақырыптың тереңдігін анықтау үшін 
беріледі. Өз кезегінде бұл сөздердің әр адам үшін 
пайдалы және құндылықтық тәрбиелік мәні бар 
сөздер болып саналады. 
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Төл тарихымыздың тағы бір терең та-
мырын XII ғасырда өмір сүрген ірі тұлға –  
Қожа Ахмет Яссауидің еңбектерінен табамыз. 
Ол «Диуани хикмет» («Даналық кітабы») атты 
еңбегінде рухани байлықты қоғамдық өмірдің 
дамуымен байланыстыра отырып, адам тәрбиесі 
туралы ережелерді қорытындылаған. Ойшыл 
ақын сабырлылық, ұстамдылық, қанағатшылдық, 
тәубешілік сияқты қасиеттер жан дүниесі 
таза, кемелденген адамға тән екенін айтқан.  
Қожа Ахмет Яссауи шығармасындағы сөз бен істе 
шыдамды, төзімді болу, жақсы мен жаманды ай-
ыра білу, надандық, сараңдық, дүниеқұмарлық, 
жалған сөйлеп, имансыз болудан сақтану сияқты 
келелі мәселелер қазіргі жастар тәрбиесінде аса 
маңызды деп танылады (Әбен, 2001) [7]. 

Нәтежелер және талқылау

Қазақ халқының рухани мәдениетінде, 
дүниетанымдық көзқарастарында, адамгершілік 
туралы ой-пікірлерінде өзіндік қолтаңбасын 
қалдырған ойшылдардың бірі – Асан Қайғының 
толғау, терме, афоризмдерінде тұрмыс-
тіршіліктің түйінді мәселелері тілге тиек етіледі. 
Оның руханилығының негізі өмірде толып жатқан 
қайғы атаулыны, соның ішінде адам қасіретін 
терең сезінуімен ерекшеленеді. Асан Қайғының 
пайымында адам өмір жағдайына қарамастан 
шынайы әрі әділетті болуы керек, ғайбат сөзден 
қорқуы керек. Ол халықтың санасында адам 
баласына тек жақсылық әкелетін жайлы ме-
кен іздеген, мәңгілік бақ қонған «Жерұйықты» 
іздеуші атымен танылды. Сол сияқты Асан 
Қайғының адамды жақсы қасиеттерге, ізгі істерге 
жетелейтін тәрбиелік мәні бар, студент жастар-
ды адами қарым-қатынаста айналасындағыларға 
сүйіспеншілікпен қарап, ешкімге қиянат жаса-
май әрдайым дұрыс әрекет етуге шақыратын 
мына өлеңін семинар сабағында «Ой қорыту 
немесе 1 тезис, 3 дәлел» әдісі арқылы оқыту 
студенттердің шығармашылық қабілетін дамы-
тып қана қоймайды, ол сонымен қатар олардың 
бойында адамгершілік қасиеттерді жетілдіруге 
де септігін тигізеді. Бұл әдіс бойынша мынадай 
тапсырма беріледі: 

1-қадам: Студенттер мына мәтін бойынша 
ой қорытулары қажет. 

Еділ бол да Жайық бол,
Ешкімменен ұрыспа,
Жолдасыңа жау тисе, 
Жаныңды аяп тұрыспа,
Ердің құны болса да, 

Алдыңа келіп қалған соң,
Қол қусырып барған соң, 
Аса кеш те қоя бер,
Бұрынғыны қуыспа, 
Өлетұғын тай үшін,
Көшетұғын сай үшін, 
Әркімменен ұрыспа,
Ашу дұшпан артынан,
Түсіп кетсең қайтесің,
Түбі терең қуысқа!.. 
(Нысанбаев /ред/, 2000) [8]. 
 
2-қадам: Өзінің ойын жинақтап, нақты 

мысалдармен бекітіп, оларды мына кестеге 
түсірулері керек. 

Тезис 1-дәлел 2-дәлел 3-дәлел

3-қадам: Мәтінге сәйкес кестені үш дәлел 
арқылы талдап толтырулары тиіс. 

Өзін-өзі тану сабақтарында қазақ халқының 
ұлағатты ой-пікірлерін оқу мәтіндері ретінде 
талдап қарастыру, біріншіден, жалпыадамзаттық 
құндылықтардың мәнін ашуға, екіншіден, 
студенттердің шығармашылық қабілеттерін 
дамытуға, үшіншіден, адам бойындағы, 
мінез-құлқындағы әртүрлі жақсы және жа-
ман қасиеттерді ажырата білуге үйретеді және 
төменгі, яғни 1-2 курс студенттерінің өзін-өзі та-
нуына игі әсер етері сөзсіз. 

Сөйтіп, өлеңді талдау барысында студент-
тер «Өзін-өзі тану» пәнінің білім мазмұнын 
меңгеріп қана қоймайды, олар сонымен қатар 
өзін-өзі тәрбиелеуге де үйренеді. Ендеше,  
Асан Қайғының адам өмірін жақсарту, жақсылық 
жасау, қамқорлық таныту сияқты ізгілікті 
ойларының тәрбиелік мәні әрқашан өз биігінде 
рухани азық болып қала береді деп айта аламыз. 

Адамгершілік қағидаларына негізделген 
тәрбие мәселесі жыр маржанын төгілткен 
жырау лардың әдеби мұраларында көрініс та-
уып, жастарды елжандылыққа, рухы биік 
азаматтыққа тәрбиелеуге ықпал етті. Халқы-
мыздың сан ғасырлық өмірін асыл сөзде бей-
нелеп көрсеткен жыраулар, атап айтқанда 
Қазтуған Сүйінішұлы, ерлік пен еркіндікті 
аңсаған жорықшы жырау Доспамбет, адамды 
жақсылыққа шақырып, жамандықтан бездірген, 
адал достықты дәріптеп, опасыздықты сынаған 
Шалкиіз Тіленшіұлы, «Күлдір де күлдір 
кісінетіп, күреңді мінер ме екеміз» деп халықтың 
бақытты өмірін армандаған Ақтамберді жы-
рау және өз халқының бірлігін, ынтымағын 
аңсаған Бұқар жыраулардың төл мұраларында 
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Ұлы дала ойшылдары еңбектерінің студент жастардың рухани-адамгершілік тәрбиесіндегі орны  

туған жер, сыртқы жаулармен болған азаттық 
күрес, өз дәуірінің шындығы, ерлік, ел бірлігінің 
жырлануы жастарды елжандылыққа, рухы биік 
азаматтыққа тәрбиелейді. 

ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің мол мұ-
расында өз халқының азаттығын, тәуелсіз-
ді гін аңсап, жастарды ерлікке үндеген  
Дулат Бабатайұлы, Шортанбай Қанайұлы, 
жақ сы адам бойындағы қасиеттер мен жаман 
адам бойындағы кемшіліктерді қарама-қарсы 
қойып, адам гер шілік ізгі қасиеттерді ардақтаған 
Сүйінбай Арон ұлы, шығармаларында күрес-
керлік, жауын герлік, азаматтық пафос басым 
Махамбет Өте місұлы т.б. ұрпағына қалдырған 
асыл мұралары бүгінгі жастардың рухани игілігі 
және адамгершілік тәрбиесінің негізі болып 
табылады.  

Ұлы Дала тарихында адамгершілік идеяла-
рымен танымал болған тұлғалардың қатарында 
еліміздің бірлігінің, әділдік пен даналықтың, 
биік абырой мен адамилықтың қайталанбас 
нышанына айналған Төле би, Қазыбек би және 
Әйтеке бидің өнегеге толы өмір өрнектерін 
атап айту әбден орынды. Үш жүздің басын 
біріктіріп, халқының қамын ойлаған үш бидің 
арман тілектері болашақ ұрпағының адалдықта, 
жақсылықта, бейбіт заманда өмір сүруі десек, 
олардың бұл мақсаттары көбінесе туындаған 
дау-дамайды халықтың игілігіне шешуімен 
айқындалды. 

Билердің тәлімдік ойлары, адамгершілік 
идеялары жастардың жан дүниесін, рухани 
әлемін байытатын даналық кілті деп танылады. 
Мәселен, Әйтеке бидің «Ақыл мен мінез – бірге 
туған егіз. Мінездің жаманы мен жақсысы – 
ақылдың жемісі. Жақсы адамның серігі – ақыл, 
қанағат, әдеп, төзім, сабыр, үміт, татулық, бірлік. 
Ер жігітке төзім – тірек, сабыр – қамал, ақыл 
– әл қуат, ар абырой – қазына, қанағат – асыл 
тас, бата – мұра, әдеп – сән, жалған сөз – дерт, 
ақиқат – ем, үміт – көңіл азығы. Өзіне жақсылық 
тілемейтін адам жоқ. Ал өзіңе жақсылық тілесең, 
өзгеге жамандық қылма! Айыптың үлкені – 
ізгілік жасай алмау емес, жамандық тілеу» деген 
аталы сөздері жастардың рухани-адамгершілік 
тәрбиесінің қайнары десек те болады (оқулық, 
2010) [9]. 

Билердің ұлағатты сөздері «Өзін-өзі тану» 
пәнінің практикалық семинар сабақтарында, 
кураторлық сағаттарда дәйексөз ретінде алы-
нып, студенттердің өзін-өзі тәрбиелеуіне 
қажетті даналық кілті бола алады. Сөйтіп, сту-
дент жастардың рухани-адамгершілік тәрбие-
сін дамытуда Ұлы Дала ойшылдарының 
еңбектерінің маңызы зор екендігін сабақ бары-

сында жүргізілетін жұмыстардың мазмұнынан 
көреміз. Мәселен, «Қазақ мәдениетіндегі рухани-
адамгершілік білім беру» тақырыбы бойынша 
семинар сабақтарында студенттерге мынадай 
тапсырмалардың ұсынылуы жастардың рухани 
өсуіне, өзін-өзі жетілдіруіне көмектесері айқын. 

1. Шығыс ойшылдарының еңбектеріндегі 
және қазақ дүниетанымындағы рухани-адам-
гершілік құндылықтардың адамның өзін-өзі 
тәрбиелеуі тұрғысынан дәйектеп, мысалдармен 
бекітіңіз. 

2. Әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғын-
дарының көзқарастары», «Бақытқа жету жайын-
да», «Мемлекеттік қайраткердің нақыл сөздері» 
сияқты трактаттарында айтылған ойлардың 
қазіргі заманауи жастардың адамгершілік сапа-
ларын дамытудағы ізгілікті мәнін анықтап, гу-
манды педагогика тұрғысынан дәлелдеңіз. 

3. Жүсіп Баласағұнидың «Құтты білік» 
еңбегіндегі шынайы көшбасшының қасиеттері» 
тақырыбына эссе жазыңыз. 

4. Ахмед Йүгінекидің «Адамгершілік-үй, 
қарапайымдылық оның іргетасы сияқты», «Пай-
дасыз егес, орынсыз күлкіден сақтан», «Ұлым 
саған айтайын өсиетін дананың, білімдіні таны да, 
соңынан ер қарағым!» деген ғибратты сөздерін 
пайдаланып, «Дұрыс әрекет» құндылығы бой-
ынша сабақ жоспарын құрастырыңыз.

5. Қожа Ахмет Яссауидің дүниетанымдық, 
әлеуметтік-этикалық көзқарастарында адам 
бейнесінің жақсы қасиеттерге толы сапа-
лы жақтарымен қоса, жағымсыз іс-әрекеттер 
туындататын сапасыз белгілері де қатар 
қарастырылатынын басшылыққа алып, «Мінез-
құлық – адамгершілік айнасы» тақырыбына са-
лыстырмалы талдау жасаңыз.

 
Қорытынды 

Қорыта айтқанда, Ұлы дала ойшылдарының 
еңбектерінде айтылған кемеңгерлік ой-пікір-
лердің өнегелік сипаты, рухани-адамгершілік 
тереңдігі қазіргі замандағы жоғары оқу орында-
рында білімденуші студент жастардың тәрбиесіне 
негіз болатын құндылықтар екендігі сөзсіз. Сту-
дент жастардың рухани мәдениеттің жаңғыруын 
ұлттық әдеби мұраларға деген қызығушылық 
пен құрмет тұрғысында түсінуі олардың бой-
ында өз халқына деген мақтаныш сезімдерін 
ұялатады. Жастардың өмірге бейімделуінде, 
өзінің болашағын болжай алуында, тұлғалық 
қалыптасуында өзінің құндылығын жоймай келе 
жатқан Ұлы дала ойшылдарының тағылымы 
терең тәрбиелік мәнді туындыларының орны 
ерекше болуы да осыдан. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА «CАМОПОЗНАНИЕ»

В статье авторами предложена периодизация развития предмета «Самопознания» в школьном 
образовании Казахстана, который разработан на основе анализа концептуальных и методических 
подходов, самой методической системы предмета «Самопознания». Рассмотрены структурные 
элементы содержания нравственно-духовного образования «Самопознание» обновленного 
варианта. Выявлены особенности обновленного содержания предмета «Самопознание» в 
начальных классах, которые способствуют формированию гуманистических качеств личности 
и ведут к духовному росту человека. Периодизация включает этапы: подготовительный и 
экспериментальный этапы (до 2010 г.); внедренческий (2010-2015 гг.), этап обновления (с 
2015). Систематизирован и обобщен опыт преподавания предмета «Самопознание», проведено 
сравнение развития этапов (экспериментальный → внедренческий → этап обновления) по 
критериям: преемственность нормативных документов, краткое описание концептуальных основ 
изменений, ведущие идеи построения содержания, изменение дидактической конструкции 
урока, изменение методики преподавания. Анализ показал, что ведущая идея, концепция 
предмета и ее реализация в Казахстане стратегически и прогностически актуальны и значимы 
на современном этапе развития общества. Она может быть названа как ответ казахстанского 
образования на современные кризисные явления в глобализирующемся мире. Современный 
методологический и методический инструментарии, применяемые для изучения самопознания, 
являются инновационными и передовыми, как по ведущим дидактическим и методологическим 
научным подходам (синергетический, аксиологический, ценностно-смысловой, средовый, 
проектный и другие подходы), так и по современному педагогическому инструментарию 
(сторителлинг, творческая работа и арт-методы, пение и др.). То есть выстроенные стратегии, 
методы и технологии обучения на текущий момент отвечают мировым стандартам развития 
науки образования.

Ключевые слова: духовно-нравственное образование, самопознание, общечеловеческие 
ценности, обновленное содержание, проектная деятельность.
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Historical Features of the Development of the Contents  
of the Subject «Self-cognition»

In the article, the authors proposed periodization of the development of the subject of «Self-cog-
nition» in the school education of Kazakhstan, which was developed on the basis of the analysis of 
conceptual and methodological approaches, the methodological system of the subject «Self-cognition» 
itself. The structural elements of the content of the moral and spiritual education of «Self-cognition» of 
the updated version are considered. The features of the updated content of the subject «Self-cognition» 
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in the elementary school, which contribute to the formation of humanistic qualities of the individual 
and lead to the spiritual growth of a person, are revealed. Periodization includes the stages: preparatory 
and experimental stages (until 2010); implementation (2010-2015), the update phase (from 2015). The 
experience of teaching the subject «Self-cognition» is systematized and generalized, a comparison of the 
development of stages (experimental → introduction → update stage) is carried out according to the cri-
teria: continuity of normative documents, a brief description of the conceptual foundations of changes, 
leading ideas for constructing content, changing the didactic design of the lesson, changing teaching 
methods. The analysis showed that the leading idea, the concept of the subject and its implementation 
in Kazakhstan are strategically and prognostically relevant and significant at the present stage of devel-
opment of society. It can be called as a response of Kazakhstani education to modern crisis phenomena 
in a globalizing world. The modern methodological tools used to study self-cognition are innovative 
and advanced, both in terms of leading didactic and methodological scientific approaches (synergetic, 
axiological, value-semantic, environmental, design and other approaches), and in modern pedagogical 
tools (storytelling, creative work and art methods, singing, etc.). That is, the built-up strategies, methods 
and teaching technologies, at the moment, meet the global development of the science of education.

Key words: spiritual and moral education, self-conition, universal values, updated content, project 
activities.
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«Өзін-өзі тану» пәнінің мазмұнын дамытудың  
тарихи ерекшеліктері

Авторлар мақалада Қазақстандағы мектептік білім беруде «Өзін-өзі тану» пәнінің әдістемелік 
жүйесі, тұжырымдамалық және әдістемелік тұрғыларын талдау негізінде дайындалған  «Өзін-
өзі тану» пәнін дамыту кезеңдерін ұсынады. «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру 
мазмұнының жаңартылған нұсқадағы құрылымдық элементтері қарастырылады. Бастауыш 
сыныптардағы «Өзін-өзі тану» пәнінің адамды рухани өсуге жетелейтін және тұлғаның 
гуманистік сапаларын қалыптастыруға мүмкіндік беретін жаңартылған мазмұндағы ерекшеліктері 
көрсетіледі. Дәуірлеу мынадай кезеңдерді қамтиды: дайындық және эксперименттік кезең (2010 
жылға дейін); ендіру (2010-2015 жж.).

 «Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың тәжірибесі  нормативтік құжаттардың сабақтастығы, 
тұжырымдамалық негіздердің өзгеруінің қысқаша сипаты, мазмұн құрастырудың жетекші 
идеялары, сабақты жобалаудың дидактикалық өзгерістері, пәнді оқыту әдістемесінің 
өзгеруі сияқты өлшемдер бойынша жинақталып жүйеленді, кезеңдердің (эксперименттік → 
ендіру → жаңарту кезеңі) дамуын салыстыру жүргізілді .Талдау қазіргі қоғамның дамуы кезеңінде 
Қазақстанда пәннің жетекші идеясының, тұжырымдамасының таратылуы стратегиялық және 
болжамдық түрде өзекті және маңызды екендігін көрсетті. Ол қазақстандық білім берудің 
қазіргі жаһандану әлеміндегі кризистік құбылыстарға жауап ретінде аталуы мүмкін. 

Өзін-өзі тануды оқытуға арналған жетекші дидактикалық және әдіснамалық ғылыми 
тұрғылар (синергетикалық, аксиологиялық, құндылықтық-мағыналық, орталық, жобалық және 
басқа тұрғылар), сол сияқты заманауи педагогикалық құралдар (сторителлинг, шығармашылық 
жұмыс, арт-әдістер, ән айту және т.б.) қазіргі әдіснамалық және әдістемелік алдыңғы қатарлы 
және инновациялық құралдар болып табылады. Сөйтіп, құрастырылған стратегиялар, оқыту 
әдістері мен технологиялары ағымдағы кезеңдегі ғылыми білім берудің әлемдік дамуына жауап 
бере алады. 

Түйін сөздер: рухани-адамгершілік білім беру, өзін-өзі тану, жалпыадамзаттық құндылықтар, 
жаңартылған мазмұн, жобалау әрекеті.
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Исторические особенности развития содержания предмета «Cамопознание»

Введение

В современном компетентностном подходе 
все больше внимания уделяется формированию 
и развитию ценностей и отношений у учащих-
ся. Анализируя глобальный кризис образования, 
российский ученый Н.Н. Пахомов описывал его 
в трех разрывах: «1) между образованием и со-
циумом,.. – это проблема социализации, т.е. 
адаптации молодежи к реальной действитель-
ности; 2) нарастающий разрыв между образо-
ванием и культурой – школа учит знаниям, а не 
ценностям и нормам; 3) увеличением отставания 
образования от науки».

Решению данных проблем способствует ак-
тивное внедрение личностно-ориентированного 
и компетентностного подходов в образовании, 

а также гуманизация системы образования, 
связанная как с гуманизацией взаимодействий 
«учителя – ученика», «системы образования – 
учащимися» и других, ориентацией на развитие 
личности, так и гуманизацией содержания и ме-
тодов обучения. 

Например, прогноз ОЭСР-2030, разработан-
ный M.Taguma и др., предлагает следующую кон-M.Taguma и др., предлагает следующую кон-.Taguma и др., предлагает следующую кон-Taguma и др., предлагает следующую кон-., предлагает следующую кон-
струкцию компетенции учащихся (рисунок  1).

Интересно, что в ряд умений авторы, помимо 
когнитивных и метакогнитивных умений, соци-
альных, физических и практических умений, ко-
торые можно назвать традиционным рациональ-
ным направлением, добавлен иррациональный 
компонент «эмоциональных умений», и отдель-
но в основе выделены базовым элементом «цен-
ности и отношения». 

Рисунок 1 – Прогноз компетенций ОЭСР – 2030 (Тагума, 2015)

Обновленная концепция предмета «Само-
познания» интегрирует философский смысл 
ценностного подхода и гуманной педагогики. 
Главная задача – научить учащихся выявлять 
общечеловеческие ценности в своих делах и 
поступках, более того совершать новые дела, 
преломляя их через призму ценностей Любви, 
Истины, Праведного Поведения, Ненасилия, 
Покой (внутренней гармонии). Поэтому вне-
дрение предмета «Самопознания» существенно 
способствует продвижению и решению многих 
проблем современного социума. Автором кон-
цептуальных основ, идейным вдохновителем, 
инициатором разработки программы нравствен-
но-духовного образования и предмета «Самопо-
знание» стала Первая Леди Казахстана – Сара 
Алпысовна Назарбаева.

Современная система образования, ориенти-
рованная на рационализм, имеет возможность 

изменения своих установок: давать не только и 
не столько сумму знаний, готовить к професси-
ональной жизни, сколько духовно просвещать, 
воспитывать совершенный характер человека, 
для которого нравственными ориентирами стали 
бы общечеловеческие ценности.

С приходом независимости Казахстана часто 
поднимаются вопросы воспитания граждан су-
веренного государства, обладающих общечело-
веческими ценностями. Такое развитие учащих-
ся возможно в рамках духовно-нравственного 
образования. Ценностный ориентир развития 
современного Казахстана подтверждается рядом 
программных концепций Первого Президента 
Казахстан Н.А. Назарбаева: Послания Прези-
дента РК, Лидера нации Н. А. Назарбаева народу 
Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050», «Но-
вый политический курс состоявшегося государ-
ства», «Казахстанский путь-2050: Единая цель, 
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единые интересы, единое будущее», «Социаль-
но-экономическая модернизация – главный век-
тор развития Казахстана» и др., а также типовым 
комплексным планом по усилению воспитатель-
ного компонента процесса обучения во всех ор-
ганизациях образования. 

Цель статьи – разработать периодизацию 
развития предмета «Самопознания» в началь-
ных классах и выявить основные тенденции раз-
вития предмета в школе.

Материалы и методы исследования. Авто-
рами были изучено большое количество источ-
ников:

– образовательные документы Республики 
Казахстан, программы и концепции образования 
и воспитания;

– научно-педагогические источники, иссле-
дования ученых по разработке содержания пред-
мета «Самопознания»;

– учебно-методические комплексы по пред-
мету «Самопознания» 1-4 классов, в которые 
входят учебник, тетрадь для ученика, методиче-
ское пособие/руководство для учителей;

– статистические сборники системы образо-
вания Казахстана, национальные отчеты и др. 

На основе изученной литературы и обоб-
щения собственного педагогического опыта 
предложена периодизация развития предмета 
за более 20-летнюю ее историю. Для этого ис-
пользовались методы сравнения, сопоставления, 
анализа, синтеза, обобщения научных данных и 
фактов. 

Духовно-нравственное образование и вне-
дрение предмета «Самопознание»

В ХХI веке изменились подходы к духовно-
нравственному образованию как в педагогике, 
так и в психологии, а именно, происходит пере-
ход от модели, основанной на редукции челове-
ческой личности к биологическому и социаль-
ному уровням, к модели целостного понимания 
человека как обладающего высшим духовным 
уровнем бытия (Ш.А. Амонашвили, В.П. Зин-
ченко, Д.М. Маллаев, М.П. Щетинин, Н.Е. Щур-
кова, Р.А. Мукажанова, Г.А. Омарова и др.).

Одной из первых в Казахстане идеи гуманной 
педагогики разрабатывала А.А. Бейсенбаева. В 
своих работах она подчеркивала, что «задача 
усовершенствования учебных планов, программ 
и учебников состоит в том, чтобы отразить в них 
не только достижения отдельных отраслей зна-
ний, но и аксиологический характер современ-
ной науки, ее преобразующее значение, влияние 

на нравственность человека, его духовный мир» 
(Бейсенбаева, 1996).

Позже под научным руководством А.А. Бей-
сенбаевой были защищены кандидатские дис-
сертации, в которых разрабатывались научные 
основы методологии и методики духовно-нрав-
ственного образования (Р.А. Мукажанова, 
Г.А.  Омарова). 

Так, Р.А. Мукажановой было введено и на-
учно обосновано понятие «общечеловеческие 
ценности», предложена методика их интеграции 
в процесс обучения старшеклассников на мате-
риалах прикладной экономики (Мукажанова, 
2006).

Г.А. Омарова образование рассмотрела с 
позиции целостного понимания человека как 
обладающего высшей духовной надличност-
ной природой. В данном исследовании была 
уточнена сущность понятий духовности, духов-
но-нравственного воспитания; выделены обще-
педагогические принципы и условия духовно-
нравственного воспитания в аспекте целостного 
понимания человека; разработана иерархиче-
ская структура личности человека; определено 
содержание и разработана методика духовно-
нравственного воспитания студентов вуза на 
основе общечеловеческих ценностей (Омарова, 
2010) [3].

Интенсивные поиски, выступления Сары 
Алпысовны Назарбаевой, научные разработки, 
дискуссии, конференции – все это позволило 
определить концептуальную основу самопозна-
ния, которую можно охарактеризовать как свет-
скую духовность, базирующуюся на общечело-
веческих ценностях – объединяющего начала 
для всех религий и всех национальных культур 
(Альмухамбетов, 2007) [4]. 

В связи с этим, обуславливается актуаль-
ность такого универсального предмета как «Са-
мопознание», способного удовлетворить по-
требность казахстанского общества: 

1) во внедрении специальной образователь-
ной программы нравственно-духовного образо-
вания, которая была бы направлена на приобще-
ние к вечным общечеловеческим ценностям;

2) в переориентации научно-педагогическо-
го мышления от педагогики авторитаризма к ду-
ховному гуманизму;

3) в просветительской работе по пропаганде 
семейных ценностей;

4) в утверждении новой ментальности казах-
станского народа (Косиченко, 2002) [5].

Программа «Самопознание», инициирован-
ная Сарой Алпысовной Назарбаевой, отвечает 



16

Исторические особенности развития содержания предмета «Cамопознание»

ключевым интересам нации. Программа нрав-
ственно-духовного образования «Самопозна-
ние» прошла эволюционный путь развития. Ра-
нее Б.К. Кудышевой в становлении и развитии 
программы нравственно-духовного образования 
детей и учащейся молодежи «Самопознание» 
было выделено 3 основных периода: подгото-
вительный, экспериментальный, внедренческий 
(Джакубакынов, Кудышева, 2012) [6].

Первый период (подготовительный) свя-
зан с разработкой концептуальных подходов к 
нравственно-духовному образованию детей и 
молодежи. 

Второй (экспериментальный) характеризу-
ется практической апробацией курса «Самопо-
знание» в 184 учебных заведениях системы не-
прерывного образования Республики Казахстан, 
в рамках которого были разработаны Государ-
ственные общеобязательные стандарты образо-
вания Республики Казахстан для разных уров-
ней образования по предмету «Самопознание». 
Национальный научно-практический, образо-
вательный и оздоровительный Центр «Бобек» 
в период 2001-2009 гг. под патронажем первой 
леди Республики Казахстан С.А. Назарбаевой 
на экспериментальных площадках страны зани-
мался экспериментальной апробацией учебного 
метапредмета «Самопознание», предусматрива-
ющего обучение детей и молодежи общечелове-
ческим ценностям. Этот проект разрабатывался 
в новой парадигме образования и был направлен 
на поиск методологии и методики духовно-нрав-
ственного образования в светском, многонацио-
нальном и многоконфессиональном государстве 
(Альмухамбетов, 2007) [4]. 

Общая численность участников эксперимен-
та (детей дошкольного возраста, учащихся, вос-
питанников и студентов) составила 37 921 чело-
век, педагогов самопознания – 747. В целом, в 
эксперименте участвовали 30 вузов, 43 школы, 
36 дошкольных учреждений, 2 педагогических 
колледжа и инвариантные учреждения. На этом 
этапе было задействовано 400 воспитателей, 
учителей, преподавателей вузов.

На этапе эксперимента сложилось три по-
нятия: предмет, курс, программа, где «Самопо-
знание» как предмет понималось как название 
предмета в дошкольном и школьном обучении, 
который был введен к 2004-2005 учебному году. 
Курс «Самопознание» – это учебная дисциплина 
в вузе на 1-м курсе, в тоже время образователь-
ная программа «Самопознание» – как обобщен-
ное название авторской экспериментальной про-
граммы нравственно-духовного образования. 

В 2003 году Национальным Центром «Бо-
бек» были разработаны: 

– единый тематический план предмета;
– 14 учебно-методических комплексов, в 

состав которых входили методическое посо-
бие для воспитателя/учителя/преподавателя, 
тетрадь для дошкольника/учащегося/студента, 
хрестоматия, учебники для 1-3 классов. Общий 
тираж составил 37476 экземпляров (Путеводи-
тель, 2005) [7].

Третий этап (внедренческий) связан с вне-
дрением предмета «Самопознание» в инвари-
антную часть базисного учебного плана орга-
низаций образования Республики Казахстан и 
запуском различных вариантов подготовки пе-
дагогов самопознания. 

Благодаря положительной оценке экспери-
мента родительской и педагогической обще-
ственностью, 7 октября 2009 года Правитель-
ством Республики Казахстан было принято 
исторически значимое решение о массовом вне-
дрении предмета «Самопознание» в учебный 
процесс дошкольных организаций, общеобра-
зовательных школ, колледжей и педагогических 
высших учебных заведений. В связи с вышеска-
занным, была разработана программа нравствен-
но-духовного образования «Самопознание», ко-
торая в 2010-2011 учебном году была внедрена 
в национальную систему образования в качестве 
предмета.

Творческими коллективами на базе 
ННПООЦ «Бобек», в состав которых вош-
ли видные ученые, преподаватели высших 
учебных заведений, методисты и учителя-нова-
торы, были обоснованы принципы проектиро-
вания, состав и структура содержания предмета 
«Самопознание». 

Основаниями для отбора содержания про-
граммы курса «Самопознание» являются: 

– общечеловеческие ценности;
– качества личности;
– составные компоненты социального опы-

та (мировая культура, мудрость, знания).
В целом, учебно-методическая оснащенность 

образовательного процесса по самопознанию в 
условиях массового внедрения была обеспечена 
подготовкой: нормативно-правовых документов 
(образовательный стандарт и учебная програм-
ма предмета); учебно-методических комплексов 
для всех уровней нравственно-духовного обра-
зования; дидактических материалов на бумаж-
ных и электронных носителях; методической 
литературы и библиотеки по нравственно-ду-
ховному образованию человека.
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В 2009-2010 гг. в Классификатор направле-
ний подготовки и специальностей среднего и 
высшего профессионального образования РК 
введена новая специальность «Социальная педа-
гогика и самопознание». Разработаны ГОСО выс-
шего образования по специальности 5В012300 
– «Социальная педагогика и самопознание» для 
бакалавриата, а также ГОСО по специальности 
5В012300 – «Социальная педагогика и самопо-
знание» для магистратуры и докторантуры.  

В рамках подготовки к массовому внедре-
нию в каждой организации образования обору-
дованы специализированные кабинеты самопо-
знания, обеспечивающие комфортные условия 
для организации занятий.

В период подготовки к внедрению осущест-
влялась целевая переподготовка и повышение 
квалификации разных категорий социально-пе-
дагогических работников, в том числе, руково-
дителей организаций образования, педагогов 
дошкольных организаций и школ всех типов, 
преподавателей колледжей и высших учебных 
заведений.

Однако, на начальном этапе внедрения пред-
мета содержание его обеспечивало интеграль-
ную компетенцию человека быть полноценным 
субъектом жизнедеятельности в сложном совре-
менном мире (Альмухамбетов, 2017; Шерьязда-
нова, 2002) [4, 19]:

1) не только познавать мир предметов и 
идей, но и вносить свой собственный творче-
ский вклад в общечеловеческую культуру;

2) осознанно и самостоятельно ставить жиз-
ненные цели, в соответствии с нравственными 
ориентирами определять пути их достижения; 

3) целенаправленно и осознанно регулиро-
вать собственное поведение;

4) нести всю полноту ответственности за 
окружающий мир (социальный и природный);

5) осуществлять нравственный выбор в 
сложных жизненных ситуациях;

6) стремиться к максимальной самореали-
зации;

7) быть в гармонии с собой и миром.
Из вышеперечисленных характеристик лич-

ности показаны больше целевые ориентиры, а 
пути и возможности их достижения не опреде-
лены, так как сама программа «Самопознание» 
была ориентирована, в основном, на психологи-
ческие основы понимания личности. Самопозна-
ние рассматривалось в духе материалистической 
психологии, лишенной души и духовного нача-
ла. С этой позиции «самопознание» понималось 
как «прагматическое», утилитарное знание сво-

его характера, привычек, способностей, темпе-
рамента с той целью, чтобы самоутвердиться в 
социуме, самосовершенствоваться в направле-
нии профессионального успеха и делового пар-
тнерства (Дунаев, 2000: 38) [8]. В связи с этим 
была необходима переориентация с философии 
материализма на философию, признающую при-
оритет духовного начала (Альмухамбетов, 2007; 
Косиченко, 2002; Джакубакынов, Кудышева, 
2012; Дунаев, 2000) [5-8].

Результаты

На основе изучения литературы и обобщая 
свой практический педагогический опыт, мы 
предлагаем следующие этапы развития пред-
мета «Самопознания»: подготовительный и 
экспериментальный этапы, внедренческий 
этап, этап обновления содержания «Самопо-
знания». 

На сегодняшний день в истории становления 
программы нравственно-духовного образования 
«Самопознание» можно выделить четвертый 
этап, который связан с обновлением содержания 
предмета «Самопознание». 

Исключительность обновленной программы 
подчеркивается и рядом нормативных докумен-
тов: Закон «Об образовании» Республики Казах-
стан от 27 июля 2007 года подпунктом 6-5 ста-
тьи 5. В соответствии с Законом РК от 04.07.18 
г. № 172-VI программа нравственно-духовного 
образования «Самопознание» определяется как 
«программа, определяющая цели, содержание, а 
также инновационные способы функционирова-
ния системы воспитания и обучения, обеспечи-
вающей гармоничное интеллектуальное и нрав-
ственно-духовное развитие обучающихся» [9]; 
приказом МОН РК № 522 от 29 сентября 2018 
года утверждена программа нравственно-духов-
ного образования «Самопознание».

Целевые ориентации нравственно-духовного 
образования в рамках обновленного содержания 
несколько отличаются от перечисленных выше. 
Реализация программы нравственно-духовного 
образования «Самопознание» на сегодняшний 
день осуществляется через достижение общих 
целей:

– способствовать осознанию каждым уче-
ником своей духовно-нравственной природы и 
своего предназначения;

– содействовать гармоничному становлению 
растущего человека (Мукажанова, 2015) [10]. 

Для наглядности и динамического сравне-
ния этапов развития предмета «Самопознания» 
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в табличном виде сравним этапы: эксперимен-
тальный → внедренческий → этап обновления 
(таблица 1). В сравнении мы выделили следую-
щие критерии: преемственность нормативных 
документов, краткое описание концептуальных 

основ изменений, ведущие идеи построения со-
держания, изменение дидактической конструк-
ции урока, изменение методики преподавания.

Таблица 1 – Траектория изменения программы нравствен-
но-духовного образования «Самопознание»

Экспериментальный этап Внедренческий этап Этап обновления
До 2010 С 2010 С 2015

Автор концептуальных основ, идейный вдохновитель, инициатор разработки программы нравственно-духовного 
образования и предмета «Самопознание» Первая Леди Казахстана – Сара Алпысовна Назарбаева

Характеризуется практической апро-
бацией курса «Самопознание» в 184 
учебных заведениях системы непре-
рывного образования Республики 
Казахстан, в рамках которого были 
разработаны Государственные обще-
обязательные стандарты образования 
Республики Казахстан для разных 
уровней образования по предмету 
«Самопознание»  (ozin-ozi-tanu.kz) [11].

Связан с внедрением предмета «Са-
мопознание» в инвариантную часть 
базисного учебного плана организаций 
образования Республики Казахстан и 
запуском различных вариантов под-
готовки педагогов самопознания (ozin-
ozi-tanu.kz) [11].
1 сентября 2010 г. Началось массовое 
внедрение учебного предмета «Само-
познание» в систему непрерывного 
образования РК: детский сад – школа 
– колледж – вуз. В педагогических ву-
зах ввели специальность «Социальная 
педагогика и самопознание», в рамках 
которой началась подготовка будущих 
учителей самопознания.

Связан с обновлением содержания 
предмета «Самопознание». 
Подчеркивается метапредметная роль 
самопознания. 
Включена в Закон «Об образовании» 
Республики Казахстан от 27 июля 2007 
года подпунктом 6-5 статьи 5.Утверж-
дена программа нравственно-духовно-
го образования «Самопознание» МОН 
РК от 29 сентября 2018 года приказом 
№ 522 и определяет цели, содержание, 
а также инновационные способы функ-
ционирования системы воспитания и 
обучения, обеспечивающей гармонич-
ное интеллектуальное и нравствен-
но-духовное развитие обучающегося 
(Программа) [12].

Нормативные документы 
Март 2006 г. Утвержден Государствен-
ный общеобязательный стандарт обра-
зования Республики Казахстан (ГОСО 
РК) по предмету «Самопознание».

2010 г. утвержден Государственный 
общеобязательный стандарт образова-
ния Республики Казахстан (ГОСО РК) 
по предмету «Самопознание».
Разработчики: М.Ж. Джадрина, д.п.н, 
профессор, Х.Т. Шерьязданова, д.п.н, 
профессор, Г.З. Байжасарова, к.п.н., 
профессор, Б.К. Кудышева, к.п.н., 
А.С. Сейтаков, Ж.Ж. Акимбаева У.М. 
Абдигапбарова, д.п.н., доцент, Р.О. Из-
гуттынова, к.п.н., Л.А. Саинова, И.В. 
Калачева.

Постановление правительства
Республики Казахстан от «25» апреля 
2015 года № 327 О внесении измене-
ний и дополнений в постановление 
Правительства Республики Казахстан 
от 23 августа 2012 года № 1080 «Об ут-
верждении государственных общеобя-
зательных стандартов образования со-
ответствующих уровней образования» 
 от 23 августа 2012 года № 1080

Государственный общеобязательный 
стандарт начального образования
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До 2010 С 2010 С 2015

Разработан проект УМК для начальной 
школы.
 Руководитель проекта – профессор 
Б.К. Дамитов. Разработчики: К.Т. 
Калилаханова, к.п.н., доцент; Р.М. Де-
меуова; Б.Т. Имансерикова; Ш.С. Кай-
мульдина; И.Л. Калнышева; В.Н. Ким; 
О.А. Кисиленко; Н. В. Краснова; С.И. 
Мурыгина.

18 февраля 2010 года вышел приказ 
№ 71
Об утверждении типовых учебных 
программ по предмету «Самопозна-
ние» для 1-11 классов общеобразова-
тельных организаций образования, 
который включал:
Программу по самопознанию для на-
чального образования
Авторы: 
Л.А. Саинова, М.Ж. Джадрина, Г.З. 
Байжасарова, И.В. Калачева, 
Б.К. Кудышева, В.Н. Ким
Программу по самопознанию для ос-
новного среднего образования
Авторы:
Л.А Саинова, М.Ж. Джадрина, Г.З. 
Байжасарова, Б.К. Кудышева, И.В. 
Калачева
Программу по самопознанию для 
общего среднего образования
Авторы:
Л.А. Саинова, И.В. Калачева, М.Ж. 
Джадрина, 
Г.З. Байжасарова, Б.К. Кудышева [13].
Учебная программа по предмету «Са-
мопознание» для организаций образо-
вания. 1–12 классы, 2013 год. Разработ-
чики: Б.К. Кудышева, Р.А. Мукажанова, 
Г.А. Омарова, И.В. Калачева.

Используется Учебная программа «Са-
мопознание» для 1–4 классов общеоб-
разовательной школы, утвержденная 
приказом Министра образования и 
науки Республики Казахстан №115 от 
3 апреля 2013 года, но с учетом обнов-
ленного содержания образования.

Содержание нравственно-духовного образования
Определено содержание нравственно-
духовного образования 
Этапы определения содержания об-
разования:
1. этап: Установлены ориентиры и ос-
нования отбора содержания нравствен-
но-духовного образования.
2. этап: Установлены структурные 
элементы содержания нравственно-ду-
ховного образования.
3. этап: Установлены
•	 компоненты содержания предмета 
«Самопознание»;
•	 содержательные линии предмета 
«Самопознание»;
•	 основы базового содержания;
•	 сквозные разделы, единые для всех 
ступеней дошкольного и среднего 
общего образования (Джадрина, 2007) 
[14].

В содержании образования нет четкого 
выделения ценностей, поэтому ценно-
стями называют и качества, и характе-
ристики человека, например, доброта, 
красота, милосердие.

Углубляется ценностный потенциал 
содержания нравственно-духовного об-
разования. 
Классифицирована система ценностей 
и качества, соответствующие им.

Продолжение таблицы 1
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Экспериментальный этап Внедренческий этап Этап обновления
До 2010 С 2010 С 2015

Концепция Cassel Осуществляется переход от концепции 
Cassel к концепции института ESSE 
– обучение и воспитание на основе 
общечеловеческих ценностей (Истина, 
Праведное поведение, Внутренний по-
кой, Любовь, Ненасилие).

Концепция института ESSE – обучение 
и воспитание на основе общечелове-
ческих ценностей (Истина, Праведное 
поведение, Внутренний покой, Лю-
бовь, Ненасилие).

Философское обоснование содержания 
нравственно-духовного образования

Психологическое обоснование со-
держания нравственно-духовного об-
разования

Интегративное обоснование (фило-
софия – гуманистическая педагогика 
– гуманистическая психология)

Продолжение таблицы 1

Далее рассмотрим преемственность мето-
дической системы поэтапно: эксперименталь-
ный → Внедренческий → этап обновления 
(таблица 2). Здесь покомпонентно сравним 

структуру УМК, и связанные с ним принципы 
отбора содержания образования, функции учеб-
ника, цели уроков, структуру уроков, проведе-
ние оценивания.  

Таблица 2 – Периодизация развития основ методической системы предмета «Самопознания» для начальных классов 

Экспериментальный этап Внедренческий этап Этап обновления
До 2010 С 2010 С 2015

Автор концептуальных основ, идейный вдохновитель, инициатор разработки программы нравственно-духовного 
образования и предмета «Самопознание» Первая Леди Казахстана – Сара Алпысовна Назарбаева

Руководители разработки: М.Ш.  Ха-
санов, Ш. Бурова, Х.Т. Шерьяздано-
ва, М.Ж. Джадрина, Н.М. Минаева, 
Г.И.  Аллоярова, Л.К. Комекбаева, 
З.Б.  Мадалиева, З.М. Садвакасова

Руководители разработки:
М.Ж. Джадрина, Г.И. Калиева, Л.А   аи-
нова, Г.З. Байжасарова, Б.К. Кудыше-
ва, Р.О. Изгуттынова, И.В. Калачева, 
Р.А.  Мукажанова, Г.А. Омарова

Руководители разработки:
А.К. Рысбаева, Г.И. Калиева, Р.А. Му-
кажанова, Г.А. Омарова, Р.М. Мурат-
ханова, Р.О. Изгуттынова, Н. Анарбек, 
А.А. Карабутова, И.В. Калачева и др.

Структура УМК: 
УМК по самопознанию включало 
более десяти наименований (альбом, 
тетрадь, методическое пособие, дидак-
тический материал, словарь, хрестома-
тия, сборник песен и др.).

Структура УМК:
УМК по самопознанию включала 
три наименования: учебник, тетрадь 
ученика, методическое пособие для 
учителя.

Структура УМК: 
УМК по самопознанию включает 
три наименования: учебник, тетрадь 
ученика, методическое пособие для 
учителя.

Принципы отбора содержания УМК:
- историко-культурный принцип;
- принцип индивидуализации;
- принцип творчества и успеха,
- доверия и поддержки

- принцип двойного вхождения сквоз-
ных в систему;
- принцип структурообразующего 
компонента в содержании образования 
[15];
- принцип гуманизации и гуманитари-
зации содержания общего образования;
- принцип взаимосвязи теории и 
практики 

- принцип гуманистической направлен-
ности;
- принцип национального наследия;
- принцип социального взаимодей-
ствия;
- принцип природосообразности [12].
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Функции учебника:
Переосмыслена традиционная функ-
ция учебника. Приоритетная функция 
учебника самопознания – организация 
учебной деятельности (путеводитель в 
постижении смысла и значения обще-
человеческих ценностей; в приобре-
тении умения жить в мире и согласии 
с собой и окружающими; в развитии 
способности делать добро и выстраи-
вать доброжелательные отношения.) 
[14].

Функции учебника: познавательная, 
развивающая, воспитательная.
Доминирующая роль учебника.

Функции учебника:
дидактическая, воспитательная, ин-
формационная, систематизирующая, 
мотивирующая,
трансформационная,
интегрирующая,
координирующая,
развивающая,
контрольно-корректирующая (трени-
ровочная),
самообразования [16].
Доминирующая роль учебника.

Цель урока ориентирована на форми-
рование нравственных качеств и пред-
ставлений учащихся о своих возмож-
ностях, творческих способностях.

Цель урока ориентирована на форми-
рование нравственных качеств и пред-
ставлений учащихся о своих потен-
циальных возможностях, творческих 
способностях.

Цель урока формулируется с учетом 
принципа выявления, который предпо-
лагает раскрытие уже имеющегося 
бесконечного потенциала, внутреннего 
богатства личности. 
Цель урока отражает общечеловече-
скую ценность, связанную с темой 
урока.
В задачах урока (обучающая, разви-
вающая, воспитательная) отражаются 
качества, соответствующие выбранной 
общечеловеческой ценности.

Структура урока:
1. «Круг радости»: песня или стихот-
ворение;
2. беседа для выявления первоначаль-
ных знаний детей;
3. небольшая установочная инфор-
мация, комментарии;
4. различные задания как ключ к са-
мостоятельному приобретению знаний, 
умений, навыков (ситуации, упражне-
ния, игры, сценки, опросы, творчество, 
проекты);
5. обобщение / выводы между этапа-
ми самостоятельной деятельности;
6. круг «От сердца к сердцу»: песня, 
стихотворение, обмен впечатлениями, 
пожелания друг другу.

Структура урока:
1. «Круг радости»: песня или 
стихотворение; 
2. чтение, анализ произведения;
3. учебная информация (в качестве 
обобщения);
4. цитата урока;
5. упражнение творческого характера 
(нарисовать и т.д., презентовать);
6. задание (чтение текста, беседа по 
содержанию текста);
7. наедине с собой (техника 
релаксации); 
8. творческая деятельность 
(выполнение  творческих заданий, 
презентация); 
9. резюме «Добрые советы» (выводы 
урока);
10. круг «От сердца к сердцу»: песня, 
стихотворение, обмен впечатлениями, 
пожелания друг другу.

Структура урока:
1. Позитивный настрой
2. Проверка домашнего задания 
(текст художественного характера, ко-
торый способствует введению в тему)
3. Цитата урока
4. Рассказывание историй. Нрав-
ственно-духовная беседа.
5. Творческие задания (элементы 
проектной социальной деятельности)
6. Учебная информация (в качестве 
обобщения)
7. Песня нравственно-духовного со-
держания [16].

Оценивание
При выставлении учащемуся оценки 
«зачет»/ «незачет».

При выставлении учащемуся оценки 
«зачет»/ «незачет» во внимание бе-
рется портфолио ученика, отражаю-
щее его творческую деятельность по 
предмету «Самопознание» (ТУП, 2010) 
[17].

При выставлении учащемуся оценки 
«зачет»/ «незачет» во внимание бе-
рется дневник проекта ученика, отра-
жающий его творческую деятельность 
в рамках социально-педагогического 
проекта (Карабутова, 2018) [18].

Продолжение таблицы 2
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Отбор содержания предмета «Самопозна-
ние» осуществляется, прежде всего, с учетом 
аксиологического подхода, поэтому доминирует 
компонент духовного осмысления и переосмыс-
ления жизни, понимания и принятия общече-
ловеческих ценностей, что способствует фор-
мированию добродетельных качеств личности 
и ведет к духовному совершенствованию чело-
века. Приоритетным вопросом в отборе содер-
жания образования становится национальная 
культура казахстанцев (Аринова, 2017), поэтому 
в учебных пособиях существенно усиливается 
национальный компонент. В связи с тем, что со-
держание нравственно-духовного образования, 
концентрируемое в предмете «Самопознание» 
является основным средством достижения наме-
ченной системы целей, то претерпела изменения 
и содержательная сторона программы. 

Значительно отличаются и учебно-методиче-
ские комплексы по предмету «Самопознание». 
На втором этапе разработки содержание пред-
мета УМК по самопознанию включало более 
десяти наименований. Теперь же УМК состоит 
из учебника, тетради ученика и методического 

пособия для учителя. Ведущим компонентом в 
учебно-методическом комплексе является учеб-
ник, который реализовывал познавательную, 
развивающую и воспитывающую функции учеб-
ного предмета «Самопознание» (Шерьязданова, 
2002) [19]. В современном учебнике расширился 
функциональный диапазон, поэтому на ряду с 
уже перечисленными функциями он выполняет 
еще и информационную, систематизирующую, 
мотивирующую, трансформационную, интегри-
рующую, координирующую, контрольно-кор-
ректирующую (тренировочную), самообразова-
тельную.

Анализ программного материала по пред-
мету «Самопознание» показал, что содержание 
данного учебного курса было ориентировано на 
внешнюю сторону процесса самопознания, т.е. 
познание о себе, что существенно отличается 
от подходов к даннному процессу в рамках курса 
обновленного содержания, которое направлено 
на познание себя. Далее в таблице 3 отражены 
изменения и преемственность, а также основные 
отличия в содержании предмета «Самопозна-
ние» в начальных классах.

Таблица 2 – Сравнительный анализ содержания предмета «Самопознание» для начальных классов

Содержание предмета «Самопознание» для начальных 
классов средней школы (до 2015 г.)

Содержание предмета «Самопознание» для начальных 
классов средней школы обновленного содержания

Цель:
•	 дать ребенку возможность почувствовать, осознать 
свои способности и интересы;
•	 развивать его творчество;
•	 содействовать ребенку в его позитивной и продуктив-
ной деятельности в самостоятельной оценке и усвоении 
лучших образцов культуры.

– способствовать осознанию каждым учеником своей ду-
ховно-нравственной природы и своего предназначения;
– содействовать гармоничному становлению растущего 
человека.

Структура курса «Самопознание» в начальных классах:
«Здравствуйте, это – я…», «Качества личности», 
«Творчество», «Умение общаться».

«Мудрость веков», «Дружная семья», «Быть человеком», 
«Как прекрасен этот мир».

Содержание курса
1 раздел посвящен развитию положительной самооценки у 
учащихся и уважения к окружающим.
2 раздел обращен к воспитанию чувств, позитивному вос-
приятию мира, умению управлять своими эмоциями.
3 раздел направлен на реализацию творческого потенциала.
4 раздел посвящен обучению этическим нормам поведения 
и общения.

1 раздел способствует осмыслению предназначения челове-
ка, его жизненных ориентиров, цель человеческой жизни и 
пути ее достижения. В ходе изучения данного раздела уча-
щиеся понимают, что значит быть человеком, и какую роль 
играет совершенный характер человека.
2 раздел направлен на постижение нравственных ценностей 
коллектива, и дружбу как одной из первостепенных; пони-
мание того, что нравственные поступки человека определя-
ют его доброе имя. 
3 раздел способствует формированию навыков принятия 
ребёнком нравственных ориентаций.
4 раздел ориентирован на формирование у младших школь-
ников опыта нравственных отношений с окружающим 
миром.
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Содержание предмета «Самопознание» для начальных 
классов средней школы (до 2015 г.)

Содержание предмета «Самопознание» для начальных 
классов средней школы обновленного содержания

Тематика разделов
Выражение чувств (3 раздел). Разрешение конфликтов. 
Выигрывает каждый. Отношения между мальчиками и 
девочками (4 раздел). Чему учат нас различные религии 
мира?

Мир духовно-нравственной культуры человечества. Будь 
человеком! Учимся взаимопониманию в семье. Наука 
совести. Живительные силы природы. Земля – наш общий 
дом.

Проектная деятельность учащихся
- Долгосрочный проект, реализуемый в течение учебного 

года

Продолжение таблицы 2

Одним из перспективных направлений ком-
петентностно-ориентированного обучения яв-
ляется организация проектной деятельности 
школьников. В связи с этим, в творческие за-
дания для учащихся включается подготовка 
мини-проектов и долгосрочного проекта, рас-
считанного на год. С учётом доминирующей 
деятельности учащихся проект является инте-
грированным: творческим, социальным, и прак-
тико-ориентированным. 

Цель проектной деятельности в началь-
ных классах – организация исследовательской 
и творческой деятельности учащихся с пози-
ции нравственности. Смысловое назначение 
проектной деятельности – стать своеобразным 
самоучителем, школой мудрости эмоциональ-
но-ценностного отношения к миру. Одна из по-
лезных сторон работы над проектом – выполне-
ние функции индикатора нравственной зрелости 
учащихся.

В начале учебного года учитель объявляет о 
проекте. Акценты в речи учителя расставляют-
ся на таких моментах, как «увлекательная рабо-
та», в которой дети смогут проявить творческие 
способности, «праздничное мероприятие», на 
которое будут приглашены ветераны, родите-
ли, учителя и учащиеся других классов, «ответ-
ственное дело», требующее времени и усердия. 
Проектные задания даются в конце каждого раз-
дела учебника. Учителю необходимо отсылать 
учащихся к этим заданиям. 

Итогом работы над проектом станет заклю-
чительное праздничное мероприятие и презента-
ция продукта проектной деятельности, который 
можно кому-нибудь подарить, например, школь-
ной библиотеке, детскому саду.

Программа нравственно-духовного образо-
вания «Самопознание» является стержневым 
компонентом системы воспитания и обучения в 
нашей стране, так как определяет цели, содержа-

ние, способы функционирования данных систем. 
Обучающиеся полученные знания на уроках са-
мопознания могут реализовать в повседневной 
жизни, этому способствует и введение проект-
ной деятельности в содержание предмета, кото-
рый носит и социальный, и исследовательский, 
и прикладной характер. Реализация долгосроч-
ного проекта выходит за рамки урока, где уча-
щиеся могут развивать навык бескорыстного 
служения.

Обсуждение

Как мы писали, цель статьи – разработать пе-
риодизацию развития предмета «Самопознание» 
в начальных классах. Разработанная периодиза-
ция является лишь одним из вариантов анализа 
динамичного развития системы школьного пред-
мета и предлагается к дискуссии. Задача авторов 
– систематизировать собранные данные, про-
вести рефлексию и анализ динамики развития 
предмета в начальных классах; зафиксировать 
данную периодизацию в научном изложении 
для возможности оппонирования и построения 
альтернативных вариантов периодизации. Од-
ной из отличительных особенностей истории 
отечественного образования как в период неза-
висимости, так и в сравнении текущего времени 
с другими странами является внедрение данно-
го предмета в систему образования Казахстана. 
Такой вертикальный и горизонтальный времен-
ной срез показывает историческую значимость 
данного внедренного предмета, по сути, казах-
станского образовательного продукта. Вместе 
с основополагающим вкладом инициатора про-
граммы и предмета «Самопознания» С.А. Назар-
баевой мы хотим зафиксировать коллективный 
вклад ученых – философов, психологов и педа-
гогов Казахстана в разработку его содержания, и 
в целом методической системы. 
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Подчеркнем, что, во-первых, ведущая идея, 
концепция предмета и ее реализация в Казах-
стане стратегически и прогностически важна, 
актуальна и значима на современном этапе раз-
вития общества. Она может быть названа как от-
вет казахстанского образования на современные 
кризисные явления в глобализирующемся мире. 
Во-вторых, современный методологический и 
методический инструментарий, применяемый 
для его изучения, является инновационным и 
передовым, как по ведущим дидактическим и 
методологическим научным подходам (синер-
гетический, аксиологический, ценностно-смыс-
ловой, средовый, проектный и другие подходы), 
так и по современному педагогическому инстру-
ментарию (сторителлинг, творческая работа и 
арт-методы, пение и др.). То есть выстроенные 
стратегии, методы и технологии обучения, на 
текущий момент, отвечают мировому разви-
тию науки образования. В то же время, можно 
говорит о необходимости не останавливаться и 
последовательно в дальнейшем планировать и 
углублять, интегрировать новейшие подходы в 
развитие предмета. На наш взгляд, содержание 
предмета еще более выиграет, если на старшей 
ступени образования в содержание включить 
концепции гуманистической психологии и педа-
гогики – например, теории К. Роджерса, А. Мас-
лоу, М. Чиксентмихая и др. как познавательную 
стимуляцию изучения школьником самого себя, 
углубления его заинтересованности в межлич-
ностных отношениях с людьми, в познании и 
раскрытии своего внутреннего мира. 

Заключение

В заключении остановимся на выявленных 
тенденциях развития методической системы 
предмета «Самопознания» за почти 20-летнюю 
историю развития:

– ориентация на усиление духовно-нрав-
ственного развития ребенка на основе общече-
ловеческих ценностей;

– переход от философского преломления 
содержания образования к явному психологиче-
скому и, снова, на современном этапе, на новом 
уровне – к философскому интегративному ос-
мыслению;

– обновление концептуальных подходов к 
отбору содержания предмета «Самопознание»;

– обновление методики преподавания пред-
мета «Самопознание».

Отметим, что в содержании учебников «Са-
мопознание» нового поколения прослеживаются 
следующие отличия:

– усилен компонент духовного осмысления 
жизни, понимания и принятия ценностей, так 
как включение в процесс обучения общечелове-
ческих ценностей способствует формированию 
гуманистических качеств личности и ведет к ду-
ховному росту человека. Стремление личности 
к совершенству подразумевает ее возрастание в 
добродетелях;

– усилен национальный компонент, так как 
нравственно-духовное образование необходи-
мо реализовывать через призму национальной 
культуры;

– учебный материал составлен на основе 
деятельностного подхода, который реализуется 
через проектную деятельность учащихся;

– творческие задания носят практико-ориен-
тированный характер;

– обращение к личному опыту обучаемых в 
процессе нравственно-духовной беседы, так как 
главной целью поставленных вопросов является 
выявление нравственно-духовных качеств уча-
щихся, их отношения к определенной ситуации;

– качественная оценка «зачет» выставляется 
на основании доли участия ученика в проектной 
деятельности.
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ВОПРОСЫ ПЕРЕХОДА «TRANSFER STUDENTS» (переводных студентов)  
ИЗ ВУЗА В ВУЗ В КАЗАХСТАНЕ

В Казахстане ежегодно значительное количество студентов переводится из одного вуза 
в другие вузы. В международной практике все разновидности выбытий из вузов являются 
объектом пристального внимания исследователей, поскольку способность вуза удерживать 
студентов до завершения обучения считается важной характеристикой его эффективности. В 
Казахстане подобное исследование предпринято впервые и потому авторы определили основную 
терминологию этого академического направления и обозначили причины переводов студентов 
между вузами. В исследовании был применен качественный метод, а именно интервью. Респонденты 
для интервью были отобраны на основе целенаправленной выборки студентов, переведенных в 
разное время из других вузов. Большинство таких студентов приняли решение о переводе из-за 
академических, финансовых проблем либо недостаточного уровня взаимодействия с сотрудниками 
и преподавателями вуза, сверстниками. На основе интервью в статье представлены рекомендации 
для вузов по улучшению институциональных практик переводов. Они связаны с утверждениями 
о необходимости понимания сотрудниками вузов проблем переводных студентов, усилении 
взаимодействия с ними, создании руководств и справочников для перевода, онлайн-порталов 
и других мер поддержки. Результаты исследования могут быть использованы сотрудниками и 
преподавателями высших учебных заведений для эффективного взаимодействия с «переводными 
студентами» в целях успешного завершения ими обучения.

Ключевые слова: высшее образование, перевод студентов, академическая интеграция, 
удержание.
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 «Transfer student’s» Transition Issues from University  
to the University in Kazakhstan

In Kazakhstan every year a significant number of students are transferred from one university to 
another one. In international practice, all types of departures from universities are the object of close 
attention of researchers, since the ability of a university to retain students until completion of training is 
considered an important characteristic of its effectiveness. In Kazakhstan, such a study was undertaken 
for the first time, and therefore the authors identified the basic terminology of this academic field and 
identified the reasons for student transfers between universities. The study applied a qualitative method, 
namely the case study of two universities. Respondents for the interviews were selected on the basis of 
purposeful sampling of students transferred from different universities at different times. Most of these 
students made the decision to transfer due to academic, financial problems or insufficient level of in-
teraction with staff and teachers of the university, peers. Based on the interviews, the article presents 
recommendations for universities on how to improve institutional transfer practices. They are connected 
with statements about the need for university staff to understand the problems of transfer students, 
strengthen interaction with them, create manuals and handbooks for transfer process, online portals 
and other support measures. The results of the study can be used by employees and teachers of higher 
educational institutions for effective interaction with «transfer students» in order to successfully complete 
their studies.

Key words: higher education, student transfer, academic integration, retention.
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Аудармалы студенттердің «transfer students» Қазақстандағы  
бір ЖОО-дан екінші ЖОО-ға ауысу мәселелері

Қазақстанда жыл сайын көптеген студенттер басқа университеттерге ауысады. Халықаралық 
тәжірибеде жоғары оқу орындарынан кетудің барлық түрлері зерттеушілердің назарын 
аударады, өйткені университеттің студенттердің оқуды аяқтағанша ұстап қалу қабілеті оның 
тиімділігінің маңызды сипаттамасы болып табылады. Қазақстанда мұндай зерттеу алғаш рет 
жүргізілді, сондықтан авторлар осы академиялық саланың негізгі терминологиясын анықтады 
және университеттер арасындағы студенттік трансферлердің себептерін анықтады. Зерттеу 
сапалы әдісті қолданды, атап айтқанда, екі университетті мысалға келтірді. Сауалнамаға қатысқан 
студенттер зерттеудің мақсатты үлгісі негізінде іріктелді, олар әртүрлі уақытта ЖОО-лардан 
ауысқан студенттер болып табылады. Осы студенттердің көпшілігі академиялық, қаржылық 
мәселелер немесе университеттің оқытушылары мен қызметкерлермен, құрдастарымен өзара 
әрекеттесудің жеткіліксіз деңгейіне байланысты ауысу туралы шешім қабылдады. Сұхбатқа 
негізделген мақалада жоғары оқу орындарына институционалдық ауысу практикасын жетілдіру 
бойынша ұсыныстар беріледі. Олар университеттің қызметкерлеріне ауысатын студенттердің 
проблемаларын түсінуге, олармен өзара әрекеттесуді нығайтуға, ауысу үшін, нұсқаулықтар 
мен анықтамалық материалдарды, онлайн порталдарды және басқа қолдау шараларын жасау 
қажеттілігі туралы мәлімдемелермен байланысты. Зерттеудің нәтижелері оқуды сәтті аяқтау үшін 
«трансфер студенттеріне» тиімді өзара әрекеттесу үшін жоғары оқу орындарының қызметкерлері 
мен оқытушылары пайдалана алады.

Түйін сөздер: жоғары білім, студенттер ауысуы, академиялық интеграция, ұстап қалу.

Введение 

В Казахстане за последние 7 лет около 200 
тысяч обучающихся перевелись из одного вуза 
в другой. В прошлом учебном году этот показа-
тель составлял свыше 22 тысяч человек, больше 
4% всего студенческого контингента (Комитет 
статистики Министерства национальной эконо-
мики Республики Казахстан, 2018). Это количе-
ство сопоставимо, к примеру, с численностью 
студентов Восточно-Казахстанской области. 
Контингент студентов по регионам в Казахстане 
обычно варьируется от 5 до 129 тысяч (Там же).

При переводе студент (переводной студент – 
«transfer student» в международной практике) не-
редко сталкивается с необходимостью изучения 
и сдачи дополнительных предметов и экзаменов, 
поскольку не все изученные им дисциплины пе-
резачитываются; оплаты их стоимости, а также 
перевода на курс ниже и потери времени. Таким 
образом, перевод для студента и его семьи свя-
зан с финансовыми и временными, психологи-
ческими потерями. Государство, в свою очередь, 
в связи с переводом студентов сталкивается с 
задержкой выхода на рынок труда значитель-
ного числа специалистов. Отправляющий вуз 
(вуз, из которого студент переводится в другой 
вуз) теряет студента. Переводы студентов и, как 

следствие, снижение количества обучающихся 
связано с потенциальной возможностью уволь-
нения преподавателей, поскольку в Казахстане 
сохраняется нормативное требование соотноше-
ния количества студентов, обучающихся за счет 
государственного образовательного гранта, и 
преподавателей. 

В 2018 году сняты ограничения со стороны 
Министерства образования и науки, ранее регу-
лировавшего правила перевода студентов из од-
ного вуза в другой (Министерство образования и 
науки Республики Казахстан, 2018). Тем самым 
в рамках расширения академической самостоя-
тельности высшим учебным заведениям предо-
ставлена свобода в определении собственных 
подходов к регулированию процессов студенче-
ской мобильности внутри страны.

Однако пока еще в Казахстане нет данных, 
позволяющих оценить, каковы эти подходы. Как 
нет данных для оценки институциональных по-
литик и практик по социальной и академической 
интеграции переводных студентов в целях их 
удержания, завершения ими обучения. Выбытие 
из вуза (отсев) либо перевод влекут за собой не 
только сиюминутные финансовые, психологи-
ческие проблемы, но также влияют на последу-
ющую жизненную траекторию студента. Иссле-
дователи говорят о связи студенческого отсева, 
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разновидностью которого является перевод из 
одного вуза в другой, с проблемой делинквент-
ности в обществе в целом (Груздев, Горбунова & 
Фрумин, 2013). 

В США завершаемость обучения (graduation 
rate) является одним из ключевых показателей 
привлекательности вуза и эффективности его об-
разовательной политики. Он измеряет «процент 
учащихся, впервые посещающих вуз, которые 
заканчивают программу в течение 150% от вре-
мени обучения по программе» (Federal Student 
Aid an Office of the U.S.Departent of Education 
[FSA], 2019). Например, для четырехлетней про-
граммы обучения студенты, окончившие обуче-
ние в течение шести лет, считаются выпускни-
ками. В одном из лучших университетов мира 
– Массачусетском технологическом институте 
(MIT) – 93% студентов завершают обучение в 
означенные сроки (U.S. Department of Education, 
2019). 

В среднем по странам ОЭСР около 20% сту-
дентов, поступающих на программу бакалаври-
ата, не завершают обучение в течение отрезка 
времени, равного периоду обучения плюс три 
года (OECD, 2016) В Казахстане способность 
вуза обеспечивать условия для завершения сту-
дентов обучения в срок никак не оценивается. 
Это несмотря на очевидную значимость пере-
водов для судьбы студентов, вуза и государства, 
особенно с учетом непростой демографической 
ситуации. 

Говоря об этом, мы имеем в виду ожидаю-
щиеся в Казахстане высокие показатели доли не-
работающего населения (от 45 до 60%) в период 
до 2100 года. Это объясняется тремя факторами: 
«массовой миграцией населения в начале 90-х 
годов, выходом на рынок труда представителя-
ми немногочисленной генерации, родившейся в 
это же время, и выходом на пенсию поколения, 
рожденного во время послевоенного всплеска 
рождаемости» (ОЭСРа, 2016). Таким образом, 
переводы студентов из вуза в вуз, связанные с 
увеличением продолжительности обучения из-
за некачественного перезачета кредитов, акаде-
мической неуспеваемости, низкого уровня вза-
имодействия сотрудников вузов со студентами 
могут напрямую повлиять на нехватку кадров 
для рынка труда. 

Тем не менее в отечественных академиче-
ских исследованиях вопросы переводов сту-
дентов не рассматриваются. Соответственно, 
отсутствует терминология, теоретические рам-
ки по данной тематике, не определены механиз-
мы переводов, не изучены институциональные 

практики отправляющего и принимающего 
(вуз, в который студент переводится) вузов для 
улучшения процессов удержания cтудентов 
(retention). 

Цель статьи заключается в определении при-
чин, по которым студенты переводятся из вуза 
в вуз и выработке рекомендаций по удержанию 
студентов как в отправляющем, так и в прини-
мающем вузе.

Исходя из сказанного, мы сформулирова-
ли следующие исследовательские вопросы: как 
происходит процесс принятия решения о пере-
воде и сам перевод в казахстанском вузе, каковы 
причины перевода студентов из вуза в вуз?

Изучение этого вопроса позволило нам опре-
делить ключевые вспомогательные процессы 
для таких студентов в процессе перевода.

Литературный обзор 

В международной практике существует дли-
тельная история изучения вопроса перевода сту-
дентов, в том числе сквозь призму способности 
вуза удерживать их. 

Традиционно в литературе переводы обо-
значаются как часть выбытий («dropouts») или 
отсева. Исследования по переводным студентам 
структурно делятся на два этапа в соответствии 
с этапами перевода: этап так называемой «пере-
дачи» (transfer transition) (периода, связанного с 
принятием решения о переводе) и «адаптации» 
(adjustment) в принимающем вузе (Townsend, 
2008). 

Другие исследователи рассматривают пере-
воды в рамках концепции «тяги и толчка» (push 
and pull), то есть факторов, «выталкивающих 
студентов из отправляющего вуза и притягива-
ющих в принимающий вуз (Leone&Tian, 2009). 

Знаменательно, что важность удержания 
переводных студентов обуславливает прове-
дение большого количества не только акаде-
мических, но и институциональных исследова-
ний отдельных вузов, национальных опросов 
(National Student Clearinghouse Research Center, 
2015; Center for Community College Student 
Engagement, 2018).

С точки зрения хронологии первоначально-
го исследования переводных студентов носи-
ли описательный характер и были посвящены 
рассмотрению индивидуальных характеристик 
студентов. В дальнейшем акцент сместился на 
необходимость удержания студентов, акаде-
мической, социальной и психологической под-
держки обучающихся (Горбунова, 2018) . 
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Исследования по выбытию активизирова-
лись в США в 60–70-х годах прошлого века, ког-
да «демографические характеристики населения 
вынудили политиков задуматься над тем, что 
наши университеты должны делать, чтобы быть 
более эффективными для студентов и довести 
как можно большую часть из них до момента по-
лучения диплома» (Tinto, 1982). 

Винсент Тинто положил начало рассмотре-
нию выбытий как «эгоистического самоубий-
ства» в духе трактовки французского социолога 
Эмиля Дюркгейма. Автор утверждает, что «эго-
истическое самоубийство» происходит, когда 
люди не в состоянии интегрироваться в сообще-
ство и стать его членом» (Tinto, 1975). Исследо-
вателю принадлежит также мысль о важности 
вовлечения студентов в образовательное сооб-
щество вуза и их участия в нем (Там же). 

В целом В.Тинто призывал к поощрению 
мобильности студентов, созданию моделей «ме-
жинституциональных перемещений», которые 
могут «позволить нам оценить интерактивное 
влияние внешних образовательных возможно-
стей («push») на решения о выбытии/переводе 
лиц, которые в настоящее время получают выс-
шее образование в определенных институцио-
нальных условиях («pull») (Tinto, 1982). 

Одним из вариантов комплекса таких факто-
ров называются, к примеру, следующие пять: ко-
личество программ, финансовая поддержка, рас-
положение кампуса, скучная/интересная жизнь в 
нем и качество питания (Leone&Tian, 2009).

В практике США большую часть выбытий 
составляют переводы студентов из вуза в вуз. 
Польза этих перемещений для системы высше-
го образования и самих студентов заключает-
ся в них как средстве «более тонкой настройки 
для более полного удовлетворения потребно-
стей студентов». Ответственность за выбытие 
лежит чаще всего как на самом студенте из-за 
его нежелания учиться, так и на формальных и 
неформальных проявлениях высшего учебного 
заведения. Таким образом, причины выбытия/
переводов студентов из вуза в вуз разнятся. 
Они могут быть связаны с финансовыми, ака-
демическими вопросами, с проживанием на 
кампусе, физическим состоянием и личными 
проблемами.  

Более глубокие причины заключаются также 
в проблемах адаптации, отсутствии четких ака-
демических и карьерных целей, неопределен-
ности, отсутствии приверженности вузу, плохой 
интеграции с сообществом вуза, изоляции от 
сверстников (Там же).

Удержание студентов, в том числе перево-
дных, в вузе трактуется в качестве отражения 
способности университета выполнять его мис-
сию, а факты выбытия знаменуют его провал. 
Соответственно, способность к удержанию сту-
дентов является едва ли не главным показате-
лем его успеха в подвижной студенческой среде 
США, где 60% студентов заканчивают не тот 
вуз, в который они первоначально поступили 
(Там же). 

На этапе принятия решения о переводе имеет 
значение стоимость обучения, близость к дому, 
наличие знакомых в «принимающем» вузе, воз-
можность перезачета как можно большего коли-
чества кредитов (Townsend, 2008).

Большая часть исследований по переводам 
отражает аспекты, связанные с адаптацией сту-
дентов в «принимающем вузе». Если говорить 
более детально, то это академические проблемы, 
включающие в себя отсутствие соответствую-
щих опубликованных политик по оценке переза-
чета кредитов (требования к пороговому баллу, 
максимальное количество зачитываемых креди-
тов, длительные сроки оценки перезачета креди-
тов, отсутствие ресурсов для оценки перезачета 
кредитов, руководств по переводу на уровне 
вуза либо региона, страны, несогласованность 
внутренних служб (BC Council on Admissions & 
Transfer [BCCAT], 2015).

Основное заблуждение сотрудников «прини-
мающих» вузов основывается на убеждении, что 
переводные студенты имеют те же потребности, 
что и студенты, которые начали обучение в этом 
вузе (Tobolowsky&Cox, 2012). 

Учитывая эти различия, исследователи ре-
комендуют вузам выстраивать внутренние по-
литики и практики для удовлетворения особых 
потребностей переводных студентов, создания 
более «восприимчивой» для переводных студен-
тов культуры. К ним можно отнести веб-сайты, 
введение должностей так называемых «агентов 
по переводу», которые будут предоставлять на-
ставничество таким студентам и важную ин-
ституциональную информацию, поддержку по 
актуализации академических целей, связан-
ных с личными и профессиональными целями 
(Nuñez&Yoshimi, 2016). 

Характеристика ситуации, связанной с пере-
водами студентов, будет неполной без информа-
ции о нормативной основе этого процесса. 

До 2018 года в Казахстане перевод студен-
тов в техническом и профессиональном (ТиПО) 
и высшем образовании регулировались Мини-
стерством образования и науки (МОН). В нор-
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мативном документе МОН, приказе Министра 
образования и науки «Правила перевода и вос-
становления обучающихся по типам организа-
ций образования», в частности, были установле-
ны детальные требования к временным срокам 
оформления перевода, перечню предоставляе-
мых документов, ответственности за осущест-
вление этого процесса, перезачету кредитов и 
информированию государственного органа ву-
зом о переведенном обучающемся (МОН, 2018). 
Сейчас названный приказ изменен и является 
действительным только для ТиПО.

В академических исследованиях на пост-
советском пространстве и, в частности, в Ка-
захстане вопросы «переводных студентов» 
специально не изучаются. Мы встретили лишь 
однажды косвенное упоминание переводов в 
рамках изучения выбытий (отсевов) (Груздев 
и др., 2013). В недавней статье Е.В.Горбуновой 
проведен анализ российских и международных 
исследований, которые могут послужить осно-
вой для разработки модели выбытия студентов, 
в том числе переводов, из российских вузов. 
Автор ввела в научный обиход термины, фи-
гурирующие в международной практике, свя-
занные с академическими траекториями. В их 
числе «выбытие» (dropout) и перевод студентов 
как разновидность выбытия и др. (Горбунова, 
2018). По мнению Горбуновой дальнейшими 
шагами в исследовании выбытий должны стать 
«формирование теоретической рамки, проведе-
ние институциональных исследований выбытия 
в целях улучшения качества образовательного 
процесса и формирование информационной 
базы исследования (создание объединенной 
базы административных данных об истории об-
учения студентов по государственным вузам и 
проведение национальных опросов студентов 
(Там же).

Методология

Данная статья основывается на более ком-
плексном исследовании, направленном на из-
учение рисков и возможностей для академиче-
ского кредитного подушевого финансирования 
системы высшего образования в Казахстане в 
отношении внутренней академической мобиль-
ности, самоокупаемости институционального 
бюджета и развития. Источниками данных для 
ответа на исследовательский вопрос настоящего 
исследования о проблемах и причинах перевода 
студентов из одного высшего учебного заведе-
ния в другое являются интервью с переводными 

студентами, целенаправленно отобранными с 
применением принципа различия. 

Для сбора и анализа данных был применен 
качественный метод в виде интервью со студен-
тами и сотрудниками вузов. Выбор качественно-
го подхода обусловлен тем, что качественное ис-
следование имеет дело с нечисловыми данными 
и позволяет сфокусироваться на «исследовании 
проблемы и развитии детального понимания 
центрального явления» (Creswell, 2014). 

Центральным явлением в качественных ис-
следованиях является ключевая концепция или 
процесс, который изучается. Таким образом, 
качественный метод исследования позволя-
ет изучить субъекты исследования (людей или 
предметы) в естественных условиях (Creswell, 
2014) через «интенсивный контакт с жизненной 
ситуацией», отражающий повседневную жизнь 
(Punch & Oancea, 2014, стр. 147). 

В настоящей статье мы отразили проблемы, 
которые испытывают «переводные студенты», в 
реальных «жизненных» ситуациях. Более того, 
студенты изучены с точки зрения определенно-
го процесса – перевода из одного вуза в другой. 

В статье представлены данные по конкрет-
ным случаям перевода студентов из одного ка-
захстанского вуза в другой. Так как участвовать 
в интервью согласились 5 переводных студентов 
из двух вузов Казахстана, в которые был отправ-
лен официальный запрос, было решено описать 
опыт каждого из студентов. В данном случае 
речь идет о переводных студентах, а данные ин-
тервью используются для глубокого понимания 
причин и проблем, связанных с процессом их 
перевода. 

Участники исследования и процедуры 
привлечения участников

В настоящем исследовании применена целе-
направленная выборка, при которой были ото-
браны переводные студенты, сменившие один 
казахстанский вуз на другой.

Для проведения исследования в вузы города 
Алматы был направлен запрос на предоставле-
ние контактов студентов, переведшихся сюда из 
других казахстанских вузов для завершения об-
учения по бакалавриату за последние три года. 
После того, как были получены контактные дан-
ные из двух вузов, одного государственного и 
одного частного, была осуществлена рассылка 
по социальной сети WhatsApp, в которой иссле-
дователи пригласили студентов принять участие 
в исследовании и поделиться личным опытом 



33

Ибрашева А.Х., Мамбеталина Д.А.

смены учебного заведения. Было разослано бо-
лее 40 приглашений, однако только 5 перево-
дных студентов согласились принять участие в 
интервью.

 
Инструменты и процедуры сбора данных 

Основным инструментом, использованным 
в данном исследовании, было индивидуальное 
полуструктурированное интервью с открытыми 
вопросами. Полуструктурированное углублен-
ное интервью выбрано в качестве основного 
метода сбора данных с учетом основной цели 
исследования по изучению личного опыта пере-
водных студентов. Интервью являются важным 
источником данных в качественных исследова-
ниях, потому что в основном они непосредствен-
но касаются человеческого опыта. Кроме того, 
интервью, используемые в качественных иссле-
дованиях, «напоминают управляемый разговор, 
а не структурированный запрос» (Yin, 2009). 
Таким образом, данный инструмент позволяет 
исследователю получать богатую и подробную 
информацию об опыте и значимости событий, а 
также позволяет людям создавать «свежие ком-
ментарии» и делать их жизненный опыт услы-
шанным (Там же).

Таким образом, с участниками были про-
ведены личные интервью длительностью 40-45 
минут для изучения восприятия студентами про-
цесса перевода, их опыта смены учебного за-
ведения и причин этого, а также возможностей 
улучшения процесса перевода высшим учебным 
заведением. Для проведения интервью было вы-
брано удобное для участников место и время на 
базе университетов. 

Согласованность процессов перевода сту-
дентов между различными типами вузов в систе-
ме высшего образования важна для облегчения 
процесса перевода студентов, желающим сме-
нить место учебы для получения ученой степени 
по различным причинам, поэтому исследова-
тельской группе было важно получить и про-
анализировать информацию непосредственно от 
студентов вузов различных форм собственности. 

Анализ данных

Каждое интервью было записано на дикто-
фон с разрешения участников и затранскрибиро-
вано для дальнейшего анализа. Было получено 
общее представление об идеях и информации, 
представленной участниками, после чего дан-
ные были закодированы, а затем отклассифици-

рованы по темам в соответствии с целью иссле-
дования. На основе данных было написано два 
кейса, исходя из опыта каждого из студентов. 
Кейсы были разработаны на основе тем, выде-
ленных из комментариев студентов по процессу 
перевода, причинам и непосредственному опыту 
студентов после зачисления в принимающее уч-
реждение. 

Этические соображения

Любое исследование, в котором участвуют 
люди, имеет этические соображения, так как 
крайне важно учитывать права каждого человека 
на конфиденциальность. Таким образом, на про-
тяжении всего процесса проведения исследова-
ния исследователь должен применять комплекс 
действий, отвечающих этическим практикам. 
Это включает в себя взаимность, оценку ри-
сков, конфиденциальность и информированное 
согласие, обмен информацией с участниками и 
уважение (Creswell, 2014). Одним из наиболее 
важных этических соображений является защи-
та конфиденциальности и анонимности участни-
ков. Поэтому любая информация, которая может 
помочь идентифицировать личность участника, 
была удалена из исследовательских записей. 
Данное исследование проведено с учетом норм 
Комитета институциональной этики научных 
исследований (IREC- Institutional Research Ethics 
Committee) Назарбаев Университета.

 Результаты

Темы, определенные при анализе данных, 
были разделены на две части: принятие решения 
о переводе из отправляющего вуза и проблемы, 
связанные с переводом и последующей адапта-
цией студента в принимающем вузе.

Процесс перевода включает в себя шаги, ко-
торые необходимо предпринять студентам для 
перехода из своего нынешнего учебного заве-
дения в принимающий вуз: принятие решения о 
том, в какой вуз перевестись, подача заявления 
в принимающий университет и получение его 
одобрения о зачислении, которое также может 
включать в себя перечень условий, на основе ко-
торых университет согласен зачислить студента, 
и, собственно, решение о перезачете академиче-
ских кредитов полученных студентов в отправ-
ляющем вузе.

Существует ряд факторов, влияющих на ре-
шение студентов о переводе и выборе вуза. К 
ним относятся стоимость обучения, качество 
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предлагаемых образовательных услуг, место-
нахождение университета, а также наличие ко-
го-либо из друзей или родственников в вузе, а 
главное перезачет возможно большего количе-
ства кредитов, освоенных в предыдущем вузе 
(Townsend, 2008). 

Причины перевода из одного вуза в другой 

Первый из изученных кейсов демонстрирует 
комплексные причины перевода студентов. Сту-
дентка А руководствовалась двумя причинами 
– качеством обучения и финансовыми выгода-
ми. Дело в том, что ее преподаватели перешли 
работать в другой вуз и предложили ей парал-
лельно перевестись сюда же для обучения по 
двудипломной программе, а также параллельно 
продолжать начатую в предыдущем вузе подго-
товку к сдаче международного экзамена. Кроме 
того, принимающий вуз предложил ей значи-
тельную скидку на оплату за обучение и, таким 
образом, стоимость обучения здесь оказалась 
намного ниже, нежели в прежнем вузе. 

Студентка Б испытала давление со стороны 
родителей по поводу выбранной медицинской 
специальности, по которой она обучалась в пре-
дыдущем вузе в течение четырех лет. Родители 
студентки всячески отговаривали ее от получе-
ния этой специальности. В результате девушка 
согласилась и перевелась на первый курс для 
обучения по совершенно другой специальности, 
потеряв при этом практически все освоенные 
ранее кредиты. Следует отметить, что студент-
ка признала сложным процесс обучения в меди-
цинском вузе, а саму будущую профессию врача 
низкооплачиваемой и «неблагодарной»:

«у меня мама работает в онкологическом. 
Она как бы видит. Я сама хотела стать пато-
логоанатомом, в хирургию. Я сама даже когда 
дежурила, это было трудно. Потому что там 
стоишь на операциях, сама ситуация как госу-
дарство относиться, и в целом медицина у нас 
на дне, если честно. И сама на четвертом курсе, 
когда мы вникли в эту систему, я уже поняла, 
что мне это не нравится» (Студентка Б)

 Студентка В решила перевестись в другой 
вуз по соображениям качества обучения, взаи-
моотношений с преподавателями и сотрудни-
ками прежнего вуза, местоположения вуза. По 
ее словам «туда [в университет] очень далеко 
ездить. И в целом мне там не нравилось. А про 
[принимающий университет] я узнала от других 
студентов, и мне все говорили, что там студен-
ты намного сильнее» (Студентка В).

Студентка Г, обучающаяся ныне во втором 
изученном нами вузе, также указала в качестве 
причины перевода неудобное местоположение 
отправляющего вуза, а также неудовлетвори-
тельное качество образовательных услуг по спе-
циальности. Мнение родителей и их поддержка 
решения о переводе также сыграли важную роль: 
«родители тоже хотели, чтобы я перевелась и 
поддержали» (Студентка Г). Добавим, что ос-
нованием для перевода послужил конфликт с 
преподавателями, связанный с субъективной 
оценкой ими ее знаний:

«У меня был конфликт с тичерами. Если 
честно, там было… две подружки, они работа-
ли там. И одна нам преподавала, а другая нам 
поставила оценки. И одна сказала поставить 
мне 90, а другая поставила мне 70. Но они не из-
менили оценку» (Студентка Г).

Считается, что стоимость обучения являет-
ся ведущим фактором при принятии решения о 
переводе и зачастую студенты выбирают вуз, в 
котором цены за обучение ниже. Тем не менее, 
студентка Г перевелась в более «дорогой» вуз, 
предоставляющий более качественные образова-
тельные услуги: «лучше платить больше, но по-
лучать более качественные знания» (студентка 
Г). Кроме того, более престижный имидж при-
нимающего университета также сыграл важную 
роль при принятии решения о переводе:

«Получать нечестные оценки и ходить «до-
вольным», например, в будущем, я не хочу. Идти 
куда-то и говорить – я закончила такой [отправ-
ляющий] университет, и при этом чтобы у меня 
был низкий уровень знаний. Лучше если будут го-
ворить, что я из такого-то универа [принимаю-
щий] и мои знания соответствуют этому [при-
нимающему] университету» (студентка Г). 

Процесс перевода глазами студентов

Интервью со студентами показали, что про-
цесс перевода, связанный с принимающим ву-
зом, характеризуется ими благосклонно. 

После принятия решения о переводе студен-
ты либо обращались в деканат принимающего 
вуза, либо пытались самостоятельно искать ин-
формацию о процедуре перевода на сайте вуза, 
чтобы подробнее узнать о последующих шагах. 
В обоих случаях представители деканата предо-
ставляли студентам всю необходимую информа-
цию. Интервьюируемые нами студенты положи-
тельно оценили поддержку принимающего вуза 
во время перевода, отметив при этом максималь-
но упрощенную процедуру перевода:



35

Ибрашева А.Х., Мамбеталина Д.А.

«Мне очень помогал декан [принимающего 
вуза], я в принципе никаких сложностей не ис-
пытывала. То есть за меня… если можно ска-
зать, просто говорили, когда нужно подойти, 
когда нужно что-то сделать» (студентка А).

«С принимающей стороной не было затруд-
нений, а вот с тем, чтобы уйти, было доста-
точно сложно» (студентка B).

«все сразу быстро сделали и ничего такого 
сложного» (студентка Г ).

 По словам студентов, все проходило доста-
точно быстро и безболезненно. Наряду с этим 
одна из студенток указала, что принимающая 
сторона предупредила ее о возможных рисках 
неполного перезачета кредитов по причине 
большой разницы в изучаемых дисциплинах и 
даже пыталась отговорить от перевода. Однако, 
учитывая желание самой студентки, принимаю-
щий вуз пошел навстречу и после консультации, 
сопоставления академических транскриптов 
принял решение зачислить студентку на первый 
курс университета с перезачетом некоторых ба-
зовых дисциплин. 

Однако у двух участниц возникли проблемы 
с отправляющей стороной. Студентка A подели-
лась с интервьюерами, что прежний вуз не хо-
тел ее отпускать, поскольку она имела высокие 
академические показатели. Вдобавок к этому во 
время сбора документов возникли бюрократиче-
ские проблемы, одной из которой была затяну-
тая процедура получения транскрипта:

«Здесь [в принимающем вузе] мне его сдела-
ли за полчаса. В [отправляющем вузе] я не мог-
ла его взять дня два или три. То есть я ходила 
туда, меня отправляли по кругу по кабинетам, 
которые там расположены. И это было беско-
нечно долго (Студентка А).

Студентка Д отметила, что столкнулась с 
проблемами, связанными с разницей академи-
ческих календарей отправляющего и принимаю-
щего вузов. 

«У меня ужасные проблемы были с перево-
дом, потому что, получается из-за того, что 
в [отправляющем вузе] сессия заканчивается 
позже, чем в [принимающем вузе], и начинается 
позже учеба. Я, когда пришла, я сессию всю за-
крыла, они мне говорят [в отправляющем вузе]: 
«мы сегодня уже отдыхаем, уходите». Я так 
три дня ходила, потом они в итоге сказали со-
брать подписи» (Студентка Д).

 После отмены приказа Министерства обра-
зования и науки Республики Казахстан, регули-
рующего перевод студентов, вузы разработали 
собственные политики перевода, куда включили 

действовавшие на национальном уровне требо-
вания по необходимости осуществления перево-
дов только в каникулярный период (Министер-
ство образования и науки Республики Казахстан, 
2018). В то же время вузы в большинстве своем 
устанавливают сроки каникул в разное время. В 
случае со студенткой Д каникулы в отправляю-
щем вузе закончились позже, нежели в прини-
мающем вузе и у нее оставалось слишком мало 
времени для оформления перевода. 

Как и следовало ожидать, бюрократия и 
длительный сбор документов являются самым 
частым разочарованием в процессе перевода 
для переводных студентов. Все три студентки, 
проинтервьюированные нами во втором вузе, 
указали, что процедура сбора документов и не-
обходимых подписей заняла много времени. 
Так, одна из студенток столкнулась с проблемой 
сбора подписей дважды, так как администрация 
попросила это сделать, не объяснив причину. 
Также, по словам студентки В, представители 
администрации испытывали неприязнь к ней и 
намеренно затягивали подписание документов 
о переводе, аргументируя это необходимостью 
указания подробной причины перевода. В то же 
время сложившаяся практика допускает указа-
ние обобщенной формулировки причины пере-
вода, как то «семейные» или «личные обстоя-
тельства». 

Наибольшие неудобства в процессе перевода 
связаны у студентов с необходимостью подписа-
ния и сдачи обходного листа. Сложность данной 
процедуры заключается в том, что нужно под-
писывать его в разных подразделениях вуза, а 
ответственные сотрудники, подписывающие до-
кумент, не всегда находятся на месте. 

«Потому что поймать человека, когда он 
вышел туда, они переехали туда и бегать по 
всему университету 150 раз для получения од-
ной подписи очень сложно» (Студентка Д)

Неудобства усугубляются необходимостью 
сбора подписей сотрудников тех подразделений 
и служб, которыми студент не пользовался, тре-
бованиями предоставить дополнительные доку-
менты и визы. 

«Когда я пришла, мне дали лист, в котором 
указаны неправильные кабинеты. Потом нужно 
было обходной лист подписать от общежития, 
но я там никогда не жила, но надо было поста-
вить подпись. Это не совсем логично и доста-
точно затратно по времени, потому что при-
ходилось ездить туда» (Студентка A)

С данной проблемой столкнулись все три 
студентки второго изученного нами вуза. Если 
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одна из студенток привела пример с некоррект-
ным списком кабинетов, куда ее направили за 
подписями уполномоченных лиц, то у второй 
участницы ушло 3-4 дня только на сбор необ-
ходимых подписей, в том числе из-за поиска 
ответственных за предоставление подписи в 8 
общежитиях. Как выяснилось, в вузе отсутству-
ют инструкции для студентов, описывающие, 
к кому конкретно нужно обращаться за данной 
подписью:

«Я тоже бегала по общежитиям, у нас их 
там 8, и я просто моталась. Было ужасно не-
удобно. Не было инструкций, я просто записы-
вала, спрашивала у них кабинеты. Я дня три-
четыре повозилась с этим листом и потом… 
если бы все эти документы сделали электрон-
ными. Зачем вся эта бумажная волокита» 
(Студентка Б)

 Студентка B процитировала одного из со-
трудников отправляющего вуза, вынудившего ее 
заново собрать все визы. Он сказал: «Это все не-
правильно. Иди собирай по новой». В данной си-
туации студент оказывается один на один с бюро-
кратическими проволочками процесса перевода, 
который по разным причинам, в том числе из-за 
отсутствия четкой координации со стороны вуза, 
весьма утомителен для молодых людей.

Одна из студенток обозначила проблему не-
своевременной передачи документов из одного 
вуза в другой. Так, отправляющий вуз обязался 
отправить все необходимые документы в прини-
мающий вуз, однако после месяца обучения там 
выяснилось, что документы так и не поступили, 
после чего студентке пришлось самой забирать 
документы и привозить их к нынешнему месту 
обучения. Халатность отправляющего вуза по-
влекла за собой угрозу незачисления в принима-
ющий вуз и, как следствие, девушка могла счи-
таться отчисленной в одном вузе и не принятой 
в другом. 

Целый блок проблем обычно связывается с 
вопросами перезачета кредитов. Нередко сту-
дент, не освоивший в назначенные сроки разни-
цу в кредитах, вынужден изучать и сдавать их 
на платной основе. Как правило, такая ситуация 
обговаривается со студентом на этапе рассмо-
трения заявления, когда он узнает, сколько кре-
дитов будет перезачтено (в качестве факульта-
тивных, общеобразовательных или основных) и 
какова будет разница в дисциплинах в случае, 
если студенты примут решение о переводе. Ре-
шение о переводе и заключение договора про-
исходит после обсуждения этих условий и при 
согласии студента. 

В нашем случае две студентки второго из из-
ученных нами вузов не испытали сложностей, 
связанных с перезачетом, так как они продолжи-
ли обучение по своей специальности. Учитывая 
относительную равномерность содержания об-
разовательных программ в вузах Казахстана, им 
перезачли все кредиты блока общеобразователь-
ных и базовых дисциплин либо, если это были 
дисциплины, не изучающиеся в принимающем 
вузе, они зачитывались как элективные. 

Другая же студентка, кардинальным образом 
сменившая специальность при переводе, до сих 
пор, спустя семестр испытывает проблемы с пе-
резачетом общеобразовательных дисциплин. По 
словам студентки, по неизвестным ей причинам 
принимающий вуз все еще не одобрил кредиты, 
освоенные ею на ранних годах обучения:

«У меня все еще проблемы насчет трансфер-
та. Они мне не засчитали предметы с первого, 
со второго курса. Они должны переделать, ну а 
так, в принципе, да. Русский и английский. Они 
получается зачли только последний третий 
курс, а второй, первый не посмотрели. И сейчас 
выясняют» (Студентка Б).

Как видим, помимо проблемы с перезаче-
том кредитов мы имеем дело также с недоста-
точным уровнем коммуникаций сотрудников и 
студентки. 

 Адаптация переводных студентов в при-
нимающем вузе

Продолжая описание процесса перевода из 
вуза в вуз, обратимся к завершающему его этапу 
– процессу адаптации студента в принимающем 
вузе. Переводные студенты обладают неким 
академическим опытом и потому легче адапти-
руются к новым условиям, нежели, к примеру, 
вчерашние выпускники школ (Tobolowsky&Cox, 
2012).

Однако в некоторых случаях данный про-
цесс по разным причинам может занять более 
продолжительное время.

В ходе интервью студенты описывали эмо-
циональный аспект процесса перевода. По сло-
вам одной из участниц, «было тяжело морально 
переходить», потому что отправляющий вуз яв-
ляется одним из самых престижных универси-
тетов в стране и перевод в другой вуз стал для 
нее нелегким из-за непонимания родных. Тем не 
менее, студентка довольна своим решением, по-
скольку сотрудники и ППС принимающего вуза 
оказали ей поддержку в процессе перевода. Этот 
пример отражает значимость взаимодействия 
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сотрудников вуза и студентов, которое может 
оказаться весомее факторов престижности учеб-
ного заведения. 

Процесс адаптации может осложняться ситу-
ацией, когда переводной студент изучает целый 
перечень дисциплин с разными академическими 
группами и потому не имеет постоянного сту-
денческого коллектива, к которому был бы при-
креплен. Студентка Б пожаловалась на диском-
форт в адаптационный период из-за отсутствия 
общения с одногруппниками. Дело осложня-
лось неудобным индивидуальным расписанием 
занятий. 

«В начале мне было сложно в процессе адап-
тации, то что у меня не было группы. А в целом 
все нормально, я почти две недели ни с кем не 
общалась и мне не комфортно было. Мне распи-
сание составили в ОУЭР, и у меня сейчас очень 
некомфортное. Вообще не нравится мое распи-
сание. Но в будущем если я сама составлю, то 
будет нормально» (Студентка Б)

С эмоциональной точки зрения перевод для 
студентки Г является «большим изменением» в 
ее жизни, так как смена учебного заведения ста-
ла первым крупным осознанным решением в ее 
жизни. Также ощутимая разница во внутренней 
культуре двух университетов повлияла на про-
цесс социальной и академической адаптации. По 
словам студентки, ей потребовалось около двух 
месяцев, чтобы окончательно привыкнуть к но-
вому месту обучения. Помимо этого академи-
ческий процесс в принимающем вузе оказался 
более сложным, преподаватели – более требова-
тельными. Ведь в прежнем университете были 
допустимы пропуски занятий, нагрузка была не-
обременительна:

«Здесь [в принимающем вузе] нет такого по-
нятия, как пропустить урок. Чему я удивлялась 
там [в отправляющем вузе], так это тому, что 
одна преподавательница, например, если я не 
приду, то пишется объяснительная, не важно, 
один день или один час, а сами опаздывают. Или 
могут сказать, что урока не будет. Ну вы сами 
посмотрите, на портале у нас прописан другой 
преподаватель, и плюс другой преподаватель 
ведет уроки. И мне кажется, в деканате об 
этом не знают. Один ведет занятия, а второй 
приходит и выставляет оценку. По-вашему, это 
разве правильно? И мне кажется, что там, где 
происходит такое, по любому замешаны деньги. 
А в этом [в принимающем] университете тако-
го нет. Все честно. Что получил, то и поста-
вят. Сейчас мне все равно, даже если я получу 
30 из 100, или 50 из 100. Но, зато я чувствую, 

что это своими знаниями. А там, все оказалось 
враньем. Получать нечестные оценки и ходить 
«довольным». (Студентка Г)

 Осознание того, что принимающий вуз пре-
доставляет более качественные знания, оказало 
мотивирующее воздействие на студентку и по-
могло справиться с возросшей академической 
нагрузкой. Описываемая ситуация является ил-
люстрацией распространенного явления, име-
нуемого «переводной шок», который возникает 
вследствие комплекса факторов (непривычного 
размера кампуса, отношения администрации к 
студентам, внутренней культуры вуза и высо-
ких академических ожиданий) (Townsend, 2008). 
«Переводной шок» может привести к снижению 
академической успеваемости в течение первого 
семестра обучения в принимающем вузе.

Студентка Д столкнулась с проблемой гру-
бого отношения со стороны отправляющего 
вуза в период перевода. В процессе сбора до-
кументов для перевода студентка ощутила на 
себе пренебрежительное отношение со стороны 
администрации отправляющего вуза, где при по-
даче заявления о переводе ей было сказано бук-
вально следующее: «Быстрее уходи. Нам такие 
студенты не нужны» (Студентка Д). Подобное 
отношение к переводным студентам со стороны 
отправляющих вузов является проблемой и от-
ражает недружелюбную внутреннюю культуру 
вуза. По словам студентки, после этого инци-
дента у нее появился страх возникновения похо-
жей ситуации и в нынешнем вузе. Однако после 
перевода она поняла, что все зависит от вну-
тренней культуры учебного заведения. Так как 
позитивное отношение к переводным студентам 
в принимающем вузе благотворно повлияло на 
процесс адаптации студентки, отсутствие друзей 
и знакомых в принимающем вузе не стало для 
нее серьезной проблемой.

Дискуссия. Предлагаемые рекомендации 
по улучшению процесса перевода 

Переводные студенты составляют значи-
тельное количество в масштабах общего студен-
ческого контингента Казахстана. 

На основании проведенного исследования 
мы предлагаем следующие рекомендации для 
улучшения качества процесса перевода:

– необходимо на уровне высших учебных 
заведений разработать понятные руководства 
для студентов по процедуре перевода. Сюда 
должны войти подробные инструкции по воз-
можностям перевода на родственную или иную 
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специальность с указанием вузов. Следует в 
этих документах объяснить последовательность 
действий, указать местоположение сотрудников, 
связанных с процессом перевода, их контактные 
данные. В международной практике руковод-
ства по переводу размещаются на специальном 
портале, не говоря уже о том, что нередко про-
цесс перевода может оформляться онлайн;

– разработка гармонизированных между 
собой по времени академических календарей, 
предусматривающих похожие каникулярные 
сроки, снимет часть проблем, связанных с пере-
водами;

– высшие учебные заведения, получив-
шие право самостоятельно определять правила 
перевода, должны оптимизировать процедуру, 
исключив избыточные звенья, как то сбор под-
писей сотрудников общежития, к примеру, для 
студентов, не проживавших там. Это связано 
с вопросом интеграции данных о студентах на 
уровне вуза;

– целесообразным представляется сосредо-
точить процесс перевода в одном структурном 
подразделении. Пока интервьюируемые студен-
ты говорят о том, что при переводе вынуждены 
взаимодействовать с разными подразделениями, 
от деканата до офиса регистратора и кафедры. 
При этом каждый сотрудник на своем уровне 
выставляет разные требования, не всегда согла-
сованные с другими участниками процесса;

– следует создавать переводным студентам 
условия для эффективной адаптации в новом 
вузе, в частности, это касается расписания посе-
щения дополнительных дисциплин, разъяснения 
правил, содействия более интенсивному обще-
нию со сверстниками;

– особое внимание следует уделять разра-
ботке согласованных руководств на уровне вуза, 
региона, страны для студентов по перезачету 
кредитов, где необходимо подробно описать 
требования к пороговому баллу, максимальное 
количество зачитываемых кредитов, установить 
сроки оценки перезачета кредитов;

– университеты США используют практи-
ку единого кодирования дисциплин на уровне 
штата для облегчения перезачета кредитов и 
понимания содержания дисциплин. Такая мера 
позволит избежать потери времени на выясне-
ние вопроса о возможности перезачета и сделает 
процесс адаптации студентов в принимающем 
вузе более комфортным;

– администрация высших учебных заве-
дений должна более пристальное внимание 

уделять вопросам качества взаимодействия 
студентов и сотрудников, преподавателей, со-
блюдению академических правил, дисциплины. 
Как показало наше исследование, конфликты 
на почве невыполнения преподавателями и со-
трудниками своих обязанностей в полной мере 
могут стать пусковым механизмом для решения 
о переводе. 

Заключение

Рассмотренный нами в настоящей статье 
опыт переводных студентов показывает, что эти 
студенты относятся к категории обучающихся, 
не нашедших в себе силы интегрироваться в 
вузовское сообщество. Поэтому их следует вос-
принимать как группу риска, потенциально го-
товую окончательно покинуть высшее учебное 
заведение. Несомненно, причины переводов их в 
другой вуз связаны не только с неспособностью 
воспринять его культуру и стать частью универ-
ситета, с изоляцией от сверстников, неопреде-
ленностью в понимании собственных жизнен-
ных и профессиональных целей. Немаловажную 
роль здесь играют институциональные условия, 
от местоположения вуза до характера взаимо-
действия сотрудников с обучающимися.

Исследователи, представители государ-
ственных органов и высших учебных заведений, 
исследуя опыт переводных студентов, имеют 
возможность изучения потребностей студенче-
ского сообщества для формирования политик 
более полного удовлетворения нужд и удержа-
ния студентов до момента окончания как глав-
ного показателя успеха вуза. Таким образом, мы 
рассматриваем данные, полученные в ходе ин-
тервью с переводными студентами, в качестве 
инструмента повышения качества обучения и 
реализации миссии вуза. Исследования, подоб-
ные проведенному нами, вполне могут стать ре-
гулярной практикой в любом вузе при условии, 
что будут соблюдены этические исследователь-
ские нормы, о которых мы упомянули выше.

Выражаем благодарность соруководителю 
научного проекта «Методология финансиро-
вания в высшем образовании Казахстана как 
условие развития внутренней академической 
мобильности студентов и устойчивости ин-
ституционального бюджета», Ассистенту 
профессора Высшей школы образования Назар-
баев Университета Рите Каша (Rita Kasa) за 
ценные советы при написании статьи.
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COMPARISON OF VALUE ORIENTATIONS  
OF UNIVERSITY STUDENTS  

IN KAZAKHSTAN AND TURKEY

This study was carried out to compare the value orientation of University students in Turkey and 
Kazakhstan. The sample group consists of 314 university students studying at various departments in the 
Faculty of Education, Erzincan Binali Yıldırım University, and 340 students at the Faculty of Philosophy 
and Political Sciences, Al Farabi Kazakh National University. The Personal Information Form and the 
Schwartz Value Scale were used as data collectiont ools in the study and the t-test was used for indepen-
dent groups in the analysis of the data. One by one comparisons were made in 10 sub-dimensions of the 
scale, power, achievement, hedonism, stimulation, self-direction, universalism, benevolence, tradition, 
conformity, security, and significant differences were found in favor of Turkey in all dimensions on the 
basis of both countries. Respectively, the values in Turkey is based in order of universality, benevolence, 
security, self-control, traditional, success, power, harmony, hedonism, and the result of values in Ka-
zakhstan is benevolence, universality, self-control, traditional, success, power, harmony and hedonism.

Key words: values, value orientations, university students, kazakhstani students, turkish students.
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Қазақстан және Түркия студенттерінің құндылықтық  
бағдарларын салыстырмалы зерттеу

Берілген мақалада Қазақстан және Түркия мемлекеттері студенттерінің құндылықтық 
бағдарын салыстыру мақсатында зерттеу жүргізілді. Зерттеу базасы ретінде Эрзинджан Бинали 
Йылдырым университеті педагогика факультетінің әртүрлі мамандықтарында оқитын 314 
студент және әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті философия және саясаттану 
факультетінде оқитын 340 студент іріктеліп алынды. Зерттеу барысында мәліметтер жинау 
құралы ретінде Шварцтың құндылықтар шкаласы және жеке ақпарат формасы, ал тәуелсіз 
топтарға мәліметтерді өңдеу кезінде t-тест қолданылды. Кезек бойынша шкалада көрсетілген 
10 құндылық параметрлері салыстырылды. Нәтижесінде, екі ел арасындағы айырмашылық пен 
ұқсастықтар анықталды. Түркияда құндылықтар қайырымдылық, қауіпсіздік, өзін-өзі бақылау, 
дәстүрлер, табыстылық, билік, үйлесімділік, гедонизмге негізделсе, сәйкесінше, Қазақстанда 
қайырымдылық, әмбебаптылық, өзін-өзі бақылау, дәстүрлер, табыстылық, билік, үйлесімділік 
және гедонизм құндылықтар нәтижесі болып саналады.

Түйін сөздер: құндылықтар, құндылық бағдарлары, университет студенттері, қазақстандық 
студенттер, түрік студенттері.
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Сравнительное исследование ценностных ориентаций  
студентов Казахстана и Турции

Исследование было проведено для сравнения ценностных ориентаций студентов вузов 
Казахстана и Турции. Выборочная группа состоит из 314 студентов, обучающихся на различных 
специальностях педагогического факультета Университета Эрзинджан Бинали Йылдырым и 
340 студентов факультета философии и политологии Казахского национального университета 
им. аль-Фараби. Форма личной информации и шкала ценностей Шварца использовались в 
качестве инструментов сбора данных в исследовании, а t-тест использовался для независимых 
групп при анализе данных. Поочередно сравнивались 10 измерений ценностей по шкале: власть, 
достижение, гедонизм, стимуляция, самостоятельность,  универсализм, доброта, традиция, 
конформность, безопасность. И в итоге, были обнаружены значительные различия и сходство 
обоих стран. Согласно полученным данным исследования, видно, что значения студентов двух 
стран приблизительно одинаковы. Соответственно, ценности в Турции основаны на принципах 
универсальности, доброжелательности, безопасности, самоконтроля, традиционности, успеха, 
власти, гармонии, гедонизма, а результатом ценностей в Казахстане является доброжелательность, 
универсальность, самоконтроль, традиции, успех, власть, гармония и гедонизм. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, студенты вузов, казахстанские 
студенты, турецкие студенты.

Introduction

The socially oriented system of values provides 
formation of groups in social measurement in terms 
of growth of social unity in individual measurement 
[1] (Uysal, 2003). Every society needs values to 
create its existence and values distinguish it from 
other societies by making social culture unique. In 
other words, value distinguishes us from others [2] 
(Yapıcı, 2012). In this regard values are connected 
with factors which form the culture of society and 
distinguish it from others, interfere with social unity 
on national borders, strengthen national solidarity 
and cooperation and provide social unity [3] (Seyyar, 
2003). In view of these services, culture and value 
of the similar countries will significantly not differ. 
The aim of research was comparison of valuable 
orientations of students at university of Turkey and 
Kazakhstan which have similar history and culture. 

The word «value» is derived from the word 
«touch» on the origin and is regarded as an object 
equivalent in our language [4] (Bircan, Dilmaç, 
2015). The consideration of word equivalence 
in the dictionary is the abstract concept used for 
determination of the importance of concrete object 
(www.tdk.gov.tr).In addition to these definitions 
the meaning of word «value» in research is «belief 
in a concrete situation or lack of confidence» [5] 
(Güngör, 1998), «which defines assessment and 
the choice of behavior and events for overcoming 

necessary, concrete situations» [6] (Schwartz, 
1992), «definitions of the great, important and 
constant ideas and beliefs which are emphasized 
with members of the team» [7] (Gorman, 2000), 
«The standards as a result of interaction between 
person and environment» [8] (Akbaş, 2004).

It is referred to conceptual framework of 
assessment of behavioral values; it is meant that 
values are interpreted according to the purpose and 
behavior [9] (Bircan, 2016). The concept of value is 
related to all activities of individuals, one of the most 
intriguing questions is how this concept is appeared. 
As for the answer to this question, we can tell that the 
system of values appeared from relation of people 
and developed in private society  [10] (Nurgalieva, 
1985). On this point to understand structure of value 
system, it is necessary to understand human nature, 
which caused this concept. In this case values can 
be expressed as result of knowledge, art and human 
activity of individual in intention and at final stage 
of each activity. It also indicates that valuable 
activity is an appraiser and implementation of 
activity [11] (Poyraz, 2011). It is possible to tell that 
there is a system of values in any stage. The values 
include potential, economic, religious and general 
habits and beliefs which combine actions (action) of 
individuals. The values promote formation of social 
groups, elements of cultural material, ideal thinking 
and behavior, social roles and social unity  [12] 
(Sesli, Demir-Başaran, 2016).
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The values are subdivided into various types 
depending on type of the services provided by 
them. In the field of psychology primary research 
of value was conducted by Schwarz and divided 
people into six groups of values: scientific, 
economic, social, religious and political. 
Subsequently these researches were conducted on 
the scale of Allport, Vernon and Lindzey. The other 
researcher in this area, Rokeach (1973), considers 
values as terminal and instrumental. The other 
researcher in the field of values, Schwarz (1994), 
described 10 types of values (Power, Success, 
Hedonism, Arousal, Self-control, Universality, 
Benevolence, Traditional, Harmony, Security), 

Figure 1 – 10 types of values

using Rokeach’s list (1973) 56  [13] (Schwartz, 
1994).

As well as in figure 1, similar types of values are 
located near one circle, and similar disproportionate 
forms are removed from each other. In model there 
are 10 types of values on two contrast axes. The 
first axis of a tension includes measurement of Self-
cognition and Improvement, and the second axis of 
a tension includes measurements of transparency 
and protection for innovations. The value of helium 
on an axis of the conflict is similar to tension axes in 
terms of motives  [13] (Schwartz, 1994). Conceptual 
definitions of values types determined by Schwartz 
(1994), the following:

Table 1 – Types of values (Schwarz, 1994) 

№ Values Defining goal

1
Self-

Direction 

independent thought and action--choosing, creating, exploring. Self-direction derives from organismic needs 
for control and mastery (e.g., Bandura, 1977; Deci, 1975) and interactional requirements of autonomy and 
independence (e.g., Kluckhohn, 1951; Kohn & Schooler, 1983). (creativity, freedom, choosing own goals, 
curious, independent) [self-respect, intelligent, privacy] 

2 Stimulation excitement, novelty, and challenge in life. Stimulation values derive from the organismic need for variety 
and stimulation in order to maintain an optimal, positive, rather than threatening, level of activation (e.g., 
Berlyne, 1960). 

3 Hedonism pleasure or sensuous gratification for oneself. Hedonism values derive from organismic needs and the 
pleasure associated with satisfying them. 

4 Achievement personal success through demonstrating competence according to social standards. Competent performance 
that generates resources is necessary for individuals to survive and for groups and institutions to reach their 
objectives. 

5 Power social status and prestige, control or dominance over people and resources. The functioning of social 
institutions apparently requires some degree of status differentiation (Parsons, 1951). 
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№ Values Defining goal

6 Security safety, harmony, and stability of society, of relationships, and of self. Security values derive from basic 
individual and group requirements 

7 Conformity  restraint of actions, inclinations, and impulses likely to upset or harm others and violate social expectations 
or norms. Conformity values derive from the requirement that individuals inhibit inclinations that might 
disrupt and undermine smooth interaction and group functioning. 

8 Tradition respect, commitment, and acceptance of the customs and ideas that one’s culture or religion provides. Groups 
everywhere develop practices, symbols, ideas, and beliefs that represent their shared experience and fate. 

9 Benevolence
preserving and enhancing the welfare of those with whom one is in frequent personal contact (the ‘in-
group’). Benevolence values derive from the basic requirement for smooth group functioning and from the 
organismic need for affiliation

10 Universalism 
understanding, appreciation, tolerance, and protection for the welfare of all people and for nature. This 
contrasts with the in-group focus of benevolence values. Universalism values derive from survival needs 
of individuals and groups. But people do not recognize these needs until they encounter others beyond the 
extended primary group and until they become aware of the scarcity of natural resources. 

Continuation of table 3

Тhere are individual and social concepts, be-here are individual and social concepts, be-
sides classification of values. The values which act 
important role in all actions of the person are effec-
tive in formation of social behavior. The values such 
as relations, trust, motivation, are closely connected 
with such concepts as social cognition, norm  [14] 
(Tuymebayeva, 1995). Essentially, it should be not-
ed that values have similar characteristics and over 
time change, turning into universal structures and 
values [15] (Emre, 2013). The norm is a behavior 
model which is socially acceptable and forces the 
person do right thing to behave properly. At this 
point, values use the norm to show the behavior re-
quired by society and indirect individuals. Looking 
at the relations between trust and value, it is pos-
sible to see that value is one of the highest levels  
of belief. Values are closely connected with such 
systems as emotions, thoughts, feelings and beliefs  
[16] (İnceoğlu, 2010).

The meaning of life (Baş ve Hamarta, 2015) 
[17], Autonomy level (Sesli ve Başaran, 2016) 
[18], Self-understanding (Dilmaç, Deniz ve Deniz, 
2009) [19], Psychological stability (Ağırkan ve 
Kağan, 2017) [20], Organizational civil behavior 
(Aktay ve Ekşi, 2008) [21], The level of subjective 
happiness (Kublay, 2013; Schwartz ve Sagiv, 2000) 
[22-23], Reading style (Dilmaç, Ertekin ve Yazıcı, 
2009) [24], Self-respect (Er, 2013; Yıldız, Deniz ve 
Dilmaç, 2013) [25-26], Approach to the environment 
(Kundakçı, 2014) [27], Religious directions (Yılmaz, 
2013; Mehmedoğlu, 2007) [28-29], Happiness level 
(Özdemir ve Korkulu, 2011) [30], Self-control level 
(Sesli, 2016) [12], life satisfaction (Otrar, 2008; 
Otrar ve Öztürk, 2017) [31-32], Anger and types 
of anger (Karababa ve Dilmaç, 2015) [33], way to 
success (Karababa, Oral ve Dilmaç, 2014) [34], 

Subjective well-being and social anxiety (Seki, 
2015; Vansteenkiste vd., 2006) [35-36], Academic 
proportional behavior (Yiğit ve Dilmaç, 2015) [37], 
Creative level (Tanıt, 2007) [38], Alturizm (Onatır, 
2008) [39], Life choices (Strnadova, Vobornik ve 
Provaznikova, 2015) [40], Conservative behavior 
and concern of the social environment (Schultz vd., 
2005) [41], Educational values (Salbot ve Fleskova, 
2008) [42], Emotional empathy (Myyry ve Helkama, 
2001) [43].

Purpose

The purpose of this study was to determine 
the characteristics of the value orientations of the 
students of Turkey and Kazakhstan.

Method

This part of research includes information about 
research model, research group, instruments of data 
collection and the analysis of data.

Research Design

The relational screening method was chosen 
as a model in research. The relational research 
directed to determine the presence or degree of 
coexistence between two or more variables [44] 
(Karasar, 2012).

Sampling

The research group consists of 340 students of 
the Faculty of Philosophy and Political Sciences of 
аl-Farabi Kazakh National University and 314 stu-l-Farabi Kazakh National University and 314 stu-
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dents studying at various faculties of the Erzincan 
Binali Yildirim University. The descriptive statistics 
of group identified in research is shown in table 2.

Table 2 – Distribution of students by university

The university name N %

Erzincan Binali Yildirim University 314 48

Al-Farabi Kazakh National University 340 52

Total 654 100,0

 

Data Analysis

The instruments of data collection
In this part of research the name, quality and 

reliability of instruments of data collection are 
discussed.

The form of personal information:
The research was done to collect demographic 

information about students by researchers. 
The viewing of portrait values:

In order to determine the value orientations of 
research group, 56 elements Schwartz Values Scale 
(SDQ) that was developed by Schwartz (1994) were 
used. The first part of a scale represents 30 values, 
and the second represents 26 values. In the first part, 
the value 30 consists of target (terminal) values, and 
the second part is instrumental. The total number 
of scales was grouped into 10 different sizes of 56 
values. These sub-dimensions are; power, success, 
hedonism, arousal, self-control, universality, 
benevolence, tradition, harmony, security.

During the research the analysis of data was 
started by considering whether the data were 
appropriate for parametric or non-parametric 
statistics (normal distribution, curve asymmetry, 
average value, median, modal value, difference, the 
histogram and inequality of group disparity). As a 
result, it was established that the normal distribution 
of data, the equality of differences between groups 
and the data set are suitable for parametric statistics. 
T-test was used for definition of results.

Results

The arithmetic averages of students values and 
standard deviations are presented in table 3.

Table 3 – The arithmetic indicators and standard differences in values of students

Indicator University Ss

Power
Erzincan Binali Yildirim University 26.07 5.05

Al-Farabi Kazakh National University 23.80 5.03

Success
Erzincan Binali Yildirim University 28.97 4.54

Al-Farabi Kazakh National University 26.17 4.91

Hedonism
Erzincan Binali YildirimUniversity 16.34 3.80

Al-Farabi Kazakh National University 15.28 3.26

Arousal
Erzincan Binali Yildirim University 16.35 3.45

Al-Farabi Kazakh National University 14.97 3.21

Self-Control
Erzincan Binali Yildirim University 36.54 5.08

Al-Farabi Kazakh National University 31.31 5.72

Universality
Erzincan Binali Yildirim University 55.05 8.20

Al-Farabi Kazakh National University 45.41 8.40

Benevolence
Erzincan Binali Yildirim University 54.52 7.52

Al-Farabi Kazakh National University 46.94 8.01

Traditional
Erzincan Binali Yildirim University 32.93 5.83

Al-Farabi Kazakh National University 29.49 5.89
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Harmony
Erzincan Binali Yildirim University 23.56 3.75

Al-Farabi Kazakh National University 20.34 3.85

Security
Erzincan Binali Yildirim University 42.30 5.78

Al-Farabi Kazakh National University 36.61 6.21

Continuation of table 4

In table 3 is presented an essential differences 
in values of students Erzincan Binali Yildirim 
University and al-Farabi Kazakh National 
University.

During other research, the results of Erzincan 
Binali Yildirim University and al-Farabi Kazakh 
National University students value are presented in 
table 4. 

Table 4 – The results of students values independent T-test 

Indicator University N S Sd t P

Power
Erzincan Binali Yildirim University 314 26.07 5.05 652

5.76 . 000*
Al-Farabi Kazakh National Univ. 340 23.80 5.03

Success
Erzincan Binali Yildirim University 314 28.97 4.54 652

7.54 . 000*
Al-Farabi Kazakh National Univ. 340 26.17 4.91

Hedonism
Erzincan Binali Yildirim University 314 16.34 3.80 652

3.81 . 000*
Al-Farabi Kazakh National Univ. 340 15.28 3.26

Arousal
Erzincan Binali Yildirim University 314 16.35 3.45 652

5.26 . 000*
Al-Farabi Kazakh National Univ. 340 14.97 3.21

Self-Control
Erzincan Binali Yildirim University 314 36.54 5.08 652

12.32 . 000*
Al-Farabi Kazakh National Univ. 340 31.31 5.72

Universality
Erzincan Binali Yildirim University 314 55.05 8.20 652

14.82 . 000*
Al-Farabi Kazakh National Univ. 340 45.41 8.40

Benevolence
Erzincan Binali Yildirim University 314 54.52 7.52 652

12.44 . 000*
Al-Farabi Kazakh National Univ. 340 46.94 8.01

Traditional
Erzincan Binali Yildirim University 314 32.93 5.83 652

7.49 . 000*
Al-Farabi Kazakh National Univ. 340 29.49 5.89

Harmony
Erzincan Binali Yildirim University 314 23.56 3.75 652

10.79 . 000*
Al-Farabi Kazakh National Univ. 340 20.34 3.85

Security
Erzincan Binali Yildirim University 314 42.30 5.78 652

12.09 . 000*
Al-Farabi Kazakh National Univ. 340 36.61 6.21

*p>.001

As a result of T-test which is carried out for 
determination of differences between Erzincan Binali 
Yildirim and Al-Farabi Kazakh National University 
students, scale of values in all measurements of 
Schwartz (the power, success, a hedonism, arousal, 

self-control, universality, benevolence, traditional, 
harmony and security) has been determined, that 
there is no significant difference in Turkey. [t(652)= 
5.76, 7.54, 3.81, 5.26, 12.32, 14.82, 12.44, 7.49, 
10.79, 12.09, p>.001].
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Discussion 

The family becomes a priority for young 
people, the value of family relationships increases. 
Education is also becoming the most preferred value 
for the younger generation. The desire to get a quality 
education is important for her during the crisis and 
after it. Our research argues for these positions.

The system of values of the individual and 
various social groups is the Foundation of the 
stability of society as a whole. For example: 
moral values act as personal constraints on the 
behavior of each individual and society as a whole. 
Material value orientations encourage a person to 
act, to develop. And if people develop, the whole 
society develops. Therefore, the presence of value 
orientations of individuals and different groups acts 
as a guarantor of the development and stability of 
society. Value orientations of young people reflect 
the actual values of a particular society, which are 
directly related to the long-term development of its 
overall economic and cultural level. That is why 
now much attention is paid to the system of values of 
modern youth, because it is the future of our society.

Conclusion 

In this research is considered focused and 
unfocused values of Kazakh and Turkey students. 
According to obtained data from research, it is 
seen that the students values of two countries 
are similar. Respectively, the values in Turkey 
is based in order of universality, benevolence, 
security, self-control, traditional, success, power, 
harmony, hedonism, and the result of values in 
Kazakhstan is benevolence, universality, self-
control, traditional, success, power, harmony and 
hedonism.

In conclusion, it is noted that Turkey students 
have three main values such as universality, 
benevolence and security. Kazakh students have 
three main values such as benevolence, universality 
and security. According to results of research, 
the results of Turkish students are higher, than 
Kazakh students. Also, we see that both countries 
have similar values and indicators. The results of 
this research show that two countries have close 
historical and cultural ties, and their socio-cultural 
characteristics are similar. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН  
БАҒАЛАУ МЕХАНИЗМДЕРІ 

 

Мақалада Қазақстандағы жоғары білім берудің сапасын бағалау мәселесі қарастырылады.
Қазақстандағы жоғары білім берудің сапасын бағалаудың мемлекеттік аралық бақылаудан (МАБ) 
оқу жетістіктерін сырттай бағалауға (ОЖСБ) өтуге дейінгі тарихы талданады. Мемлекеттік аралық 
бақылау ( МАБ) және оқу жетістіктерін сырттай бағалаудың (ОЖСБ) міндеттері, кезеңдері және 
нәтижелері қарастырылады. Оқу үдерісін ұйымдастыру сапасын бағалау және білім беру сапасын 
мониторингілеуді өткізудегі МАБ және ОЖСБ өзіндік ерекшеліктері салыстырмалы аспектіде 
талданады. Оқу жетістіктерін бағалау әдістерінің салыстырмалы сипаттамалары көрсетіледі. 

Мониторингтік жүйедегі мәліметтердің сапалық айырмашылықтары: қазақстандық қоғам 
үшін ақпарат ретінде білім берудің ортасындағы үдерісті бағалау және срез, жоо бәсекелестігін 
ынталандыру, білім беру ұйымдарында көрсетілетін қызметтер сапасын арттыруға ынталандыру; 
жалпыға міндетті пәндерді бағалауды базалық және бейіндік пәндермен алмастыруға айрықша 
назар аударылады. Сол сияқты авторлар ОЖСБ жүйесіндегі ағымдағы өзгерістерді 2019 жылдан 
басталған жалпы білім беретін пәндерді бағалауға көшумен негіздейді.

Түйін сөздер: білім беру сапасының  мониторингі, мемлекеттік аралық бақылау,  оқу 
жетістіктерін сырттай бағалау, кластеризация.

Malikov K.T., Yntymakov T.Zh.*, Serikov R.S.,  
Kartanova S.Z., Baimbetova K.E.

National Center of Testing, Kazakhstan, Nur-Sultan,  
*e-mail: voud_student@mail.ru 

Mechanisms for Assessing the Quality  
of Education in Kazakhstan

It was studied the issues of assessing the quality of higher education in Kazakhstan in the article. 
The history of the transition from intermediate state control (ISC) to an external assessment of academic 
achievement (EAAA) in assessing the quality of higher education in Kazakhstan was studied and ana-
lyzed. The tasks, stages and results of the intermediate state control (ISC) and the external assessment of 
academic achievement (EAAA) are considered. In a comparative aspect, the characteristic features of the 
ISC and EAAA are analyzed in assessing the quality of the organization of the educational process and 
monitoring the quality of education.

Comparative characteristics of educational achievement assessment methods are given. Attention is 
focused on the qualitative differences between these monitoring systems: a slice and evaluation of the 
process in the middle of the educational path and the resulting external assessment of students’ achieve-
ments as information for the Kazakhstani public, stimulating the competition of universities, stimulating 
the activities of educational organizations to improve the quality of services provided; bias from the 
assessment of compulsory disciplines to the basic and core disciplines. At the same time, the authors 
substantiate the current changes in the VOUD system – the transition to the assessment of general edu-
cational disciplines from 2019.

Key words: monitoring the quality of education, intermediate state control, external assessment of 
academic achievements, clustering.
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Механизмы оценки качества образования  
в Казахстане

В статье рассмотрены вопросы оценки качества высшего образования в Казахстане. Изучена 
и проанализирована история перехода от промежуточного государственного контроля (ПГК) 
к внешней оценке учебных достижений (ВОУД) в оценке качества высшего образования в 
Казахстане. Рассмотены задачи, этапы и результаты промежуточного государственного контроля 
(ПГК) и внешней оценки учебных достижений (ВОУД). В сравнительном аспекте проанализированы 
характерные особенности ПГК и ВОУД при оценке качества организации учебного процесса и 
проведении мониторинга качества образования. Приведены сопоставительные характеристики 
методов оценивания учебных достижений. Акцентировано внимание на качественных различиях 
данных мониторинговых систем: срез и оценка процесса в середине образовательного пути и 
результирующая внешная оценка достижений студентов как информация для казахстанской 
общественности, стимулирования конкуренции вузов, стимулирование деятельности 
организаций образования на повышение качества предоставляемых услуг; смещение с оценки 
общеобязательных дисциплин к базовым и профилирующим дисциплинам. В то же время, авторы 
обосновывают текущие изменения в системе ВОУД – переходу оценки общеобразовательных 
дисциплин с 2019 г. 

Ключевые слова: мониторинг качества образования, промежуточный государственный 
контроль, внешняя оценка учебных достижений, кластеризация.

Кіріспе

Білім қоғамның заманауи өркендеуінде 
әлеуметтік-экономикалық дамуының басты 
шарты, ал халықтың білім сапасының деңгейі 
мемлекеттің тұрақты индустриалды дамуының 
маңызды факторы ретінде қарастырылады. Сол 
себепті Қазақстанда жоғары білім беру жүйесін 
жетілдірудің маңызды факторларының бірі 
жоғары оқу орны түлектерінің қоғам мен еңбек 
нарығындағы қойылатын талаптарға сай келуін 
қадағалайтын білім беру сапасына бақылау 
(бағалау) жүргізу болып табылады. 

Білім сапасы – бұл маңызды мәселе. Ол 
білім беру үдерісінің нәтижелілігі мен күйін 
көрсететін әлеуметтік санат болып табылады. 

Қазақстан 2010 жылдың 11 наурызында 
Будапеште өткен Білім министрлерінің фору- өткен Білім министрлерінің фору-өткен Білім министрлерінің фору- Білім министрлерінің фору-Білім министрлерінің фору- министрлерінің фору-министрлерінің фору- фору-фору-
мында Болон үдерісіне қосылып, еуропалық 
ортақ жоғары білім беру жүйесіне енген 
Орталық Азиядағы алғашқы мемлекет болғаны 
белгілі. Қазақстанның Болон үдерісіне қосылуы 
отандық жоғары оқу орындары мен студенттер 
үшін көптеген мүмкіндіктер береді. Бұл тура- көптеген мүмкіндіктер береді. Бұл тура-көптеген мүмкіндіктер береді. Бұл тура- мүмкіндіктер береді. Бұл тура-мүмкіндіктер береді. Бұл тура- береді. Бұл тура-береді. Бұл тура-. Бұл тура-Бұл тура- тура-тура-
лы Қазақстанның сол кездегі Білім және ғылым 
министрі өзінің Венгрия астанасы Будапештегі 
Білім министрлерінің форумында сөйлеген 
сөзінде: «Қазақстанды Болон үдерісіне қосу ту-: «Қазақстанды Болон үдерісіне қосу ту-Қазақстанды Болон үдерісіне қосу ту- Болон үдерісіне қосу ту-Болон үдерісіне қосу ту- үдерісіне қосу ту-үдерісіне қосу ту- қосу ту-қосу ту- ту-ту-
ралы оң шешімнің қабылдануы біздің елімізде 
жоғары білім саласында жүргізіліп жатқан 

реформаларға еуропалық академиялық топтар 
тарапынан берілген жоғары баға болып табыла- берілген жоғары баға болып табыла-берілген жоғары баға болып табыла- жоғары баға болып табыла-жоғары баға болып табыла- баға болып табыла-баға болып табыла- болып табыла-болып табыла- табыла-табыла-
ды» деп көрсеткен болатын [1] (Әнуарбек, 2019).

Болон үдерісінің негізгі мақсаттарымен 
қатар жүретін негізгі өлшемдеріне тоқталатын 
болсақ, олар мыналарды қамтиды:

– жоғары білімнің үш деңгейлі жүйесі;
– ECST (European Credit Transfer and Accu-

mulation System – Еуропалық кредиттер жинақ-
тау және аудару жүйесі) академиялық несиелері;

– Жоғары оқу орны (ЖОО) студенттерінің, 
оқытушылары мен басқарушыларының акаде-
миялық икемділігі (ортақ білім кеңістігі бойын- икемділігі (ортақ білім кеңістігі бойын-икемділігі (ортақ білім кеңістігі бойын- (ортақ білім кеңістігі бойын-ортақ білім кеңістігі бойын- білім кеңістігі бойын-білім кеңістігі бойын- кеңістігі бойын-кеңістігі бойын- бойын-бойын-
ша еркін жүріп-тұруы);

– дипломға еуропалық қосымша беру;
– жоғары білім сапасын қадағалау;
– біртұтас еуропалық зерттеу кеңістігін құру 

[2] (Жүсіпова, 2019).
Еліміздің Болон үдерісіне қосылуындағы 

басты мақсаттарының бірі – еуропалық білімге 
деген қолжетімділікті қамтамасыз ету және 
қазақстандық білім беру жүйесінің сапасы мен 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру болды. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Қа зақстан Республикасында білім беруді 
дамы тудың 2005-2010 жылдарға арналған мем-
лекеттік бағдарламасы туралы» Жарлығына сәй-
кес білім беру жетістіктеріне мемлекеттік бақы-
лау орталықтандырылған тестілеу түрінде 
жүргізілді.
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Мемлекеттік аралық бақылау

2005 жылдан бастап жоғары білім беру 
ұйымдарында білім беру қызметтерінің сапа-
сын бағалау және жоғары білімнің мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім беру стандартына 
(бұдан әрі – Мемлекеттік стандарт) кіретін же-
келеген пәндерді меңгеру деңгейін анықтау 
мақсатында мемлекеттік аралық бақылау (МАБ) 
жүргізілді. Білім алушыларды мемлекеттік 
аралық бақылау республикамыздағы білім беру 
сапасын бағалаудың ұлттық жүйесінің маңызды 
компоненттерінің бірі екенін атап өткен жөн. 

«Қазақстан Республикасында білім беру ді 
дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мем-
лекеттік бағдарламасын» орындау мақсатында 
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 
Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының 
білім беру ұйымдарында мемлекеттік аралық 
бақылау өткізу Ережелері әзірленді [3] 
(Түймебаев, 2007). 

Мемлекеттік бақылау мен бағалауды жүргізу 
Білім және ғылым министрлігі Ұлттық тестілеу 
орталығына (бұдан әрі – Орталық) жүктелді. 
МАБ Орталық әзірлеген технология бойынша 
тестілеу түрінде өткізілді.

МАБ-ты ұйымдастыру және өткізу үшін 
Орталықпен келесі жұмыстар жүргізілді:

1) тест тапсырмаларын әзірлеушілер мен са-
рапшылар үшін оқу семинарларын өткізу;

2) тест тапсырмаларының қорын қалып-
тастыру;

3) тест тапсырмаларын апробациядан өткізу;
4) МАБ өткізу технологиясын жасау;
5) МАБ өткізу үшін ұйымдастыру-техноло-

гиялық нұсқаулығын жасау;
6) деректер базасын құруға байланысты 

барлық іс-шараларды сүйемелдеуге қажет 
бағдарламалық жабдықтарды әзірлеу, студент-
терді ЖОО-лар бойынша бөлу, тестілеуді өткізу;

7) тестілеу өткізу үшін емтихан материалда-
рын дайындау;

8) МАБ өткізу бойынша ұйымдастыру-әдіс-
темелік жұмыстарын жүргізу;

9) МАБ нәтижелерін өңдеу және талдау жасау.  
Білім беру ұйымдарындағы МАБ-тың 

міндеттері: 
– оқу үдерісін ұйымдастырудың тиімділігін 

бағалау;
– білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандарттарын жетілдіру;
– студенттерге білім беру сапасы мен оқу 

үдерісіне субъективизм мен кері факторлардың 
әсерін жою;

– Республика бойынша университеттер 
көрсететін білім беру қызметінің сапасына са-
лыстырмалы талдау жүргізу [3].

Оқу нысаны бойынша МАБ тест тапсыр-
маларын, мамандық топтары және пәндердің 
тізімін, санын ҚР БҒМ бекітті. МАБ өткізу 
кезінде дайындық бағытын ескере отырып, 
типтік оқу бағдарламасы негізінде Мемлекеттік 
стандарт компонентінің пәндері бойынша 
құрастырылған тест тапсырмалары қолданылды. 
Тест тапсырмаларының Мемлекеттік стандартқа 
сәйкестігін тексеру үшін Сарапшылар кеңесінде 
сараптама жүргізілді. 

Сараптама жұмыстары кезінде сарапшылар 
келесі әдістемелік талаптарға сүйенді:

1. Тест тапсырмаларының мағынасы тек бір 
жауапты білдіруі қажет;

2. Жауаптардың дұрыстығы (дұрыс еместігі) 
талас тудырмауы қажет, яғни ҚР БҒМ ұсынған 
оқулықтармен сәйкес болуы қажет; 

3. Тест тапсырмаларының мазмұны Мемле-
кеттік стандартқа, үлгілік оқу бағдарламаларына, 
сонымен қатар жаңа оқу пәндері мен оқулықтарға 
толығымен сәйкес болуы қажет;

4. Тест тапсырмаларының жауаптары тесті-
ленушінің өтілген материалдар туралы пікірін 
емес, оқу материалдарын меңгеру деңгейін 
көрсетуі қажет;

5. Тест тапсырмаларының мазмұны оқу 
пәндеріндегі шынайы және ұтымды дәлелдеуге 
келетін мазмұнда болуы қажет;

6. Тестегі тест тапсырмалары жалпы 
алғанда оқу курсының бөлімдері мен негізгі 
тақырыптарын толық қамтуы қажет. 

МАБ Мемлекеттік стандарттың құрамына 
кіретін жалпыға міндетті циклдың 3 пәні және 
базалық циклдың 2 пәні бойынша кешен-
ді тестілеу түрінде жүргізілді. Тест тапсыр-
маларының жалпы саны 125, әр пән 25 тапсыр-
мадан тұрады, тестілеу уақыты – 180 минут. 
Жалпыға міндетті пәндер қатарына «Информа-
тика», «Философия», «Шет тілі» кірді. Базалық 
пәндерді Республикалық оқу-әдістемелік кеңес 
(РОӘК) секциясы ұсынып отырды. МАБ база-
лық пәндерін таңдау кезінде РОӘК кадрлар-
ды даярлаудың мақсаттары мен талаптарына 
сүйенді.

МАБ-қа Информатиканың енгізілуі қоғамда, 
техниканың, ғылымның барлық саласына ком-
пьютерлік технологияның енгізілуіне, көпте-
ген ұйымдарда автоматтандырылған жұмыс 
орындарының енгізілуіне байланысты. Фило-
софия дүниетанымның қалыптасуына ықпал 
ететін барлық ғылымдардың бастауы ретінде 
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барлық мамандықта білім алушы студенттерге 
білім беруде міндетті пән болып табылады. Бұл 
пәнді оқыту барысында қоғам мен ойлау туралы, 
табиғат дамуының жалпы заңдылықтары туралы, 
шындықты мойындау әдістері, диалектиканың 
және ғылыми ойлаудың негізгі түсініктері 
беріледі [9]. Бүгінгі технология және жаһандану 
заманында шет тілін меңгеру жас ұрпақтың 
білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, 
әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін 
танытуына мүмкіндік беретін қажеттілік. 
Қазақ станның әлемдік қауымдастыққа бірігуі 
азамат тарымыздың әлемдік тілдерді меңгеруі 
нәтижесінде мүмкін болатыны белгілі. Елба-
сымыз 90 жылдардың басында-ақ шет тілдерін 
меңгеру қажеттілігі жөнінде сөз қозғаған, себебі 
бірнеше жылдан соң үштілділік қоғамымыздың 
шындығына айналуы қажет [4] (Абдиев, 2015). 

 Көптілділік біздің қоғам үшін 2006 жылғы 
Елбасының «Тілдердің үштұғырлылығы» – «Трие - 
динство языков» – «Trinity of languages» тұжы- 
рым дамасынан бастау алғаны мәлім. Елбасымыз 
Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан-2050» Стратегиясы 
– қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
атты Жолдауында: «Үш тілді меңгеру – біздің 
еліміздің әрбір азаматына өмірдегі шексіз жаңа 
мүмкіндіктерді ашады. Қазақстанды әлем халқы 
үш тілді бірдей пайдаланатын жоғары білімді 
мемлекет ретінде тануы керек», – деген болатын 
[5] (Өтебаев, 2009).

МАБ 2005-2011 жылдар аралығында кезе-
ңімен енгізіліп, өткізілді. Алғашында 2004 

жылы пилоттық жоба ретінде білім алушы-
лар ды аралық бақылау (БАА) енгізілді, онда 
күндізгі бөлімнің студенттеріне төрт бағыт: 
экономикалық, педагогикалық, құқық және 
медициналық бағыт бойынша бақылау жүргі-
зіл ді. Пилоттық жобаның көмегімен МАБ өткі-
зу технологиясы мен ережесі қайта жасалды, 
МАБ ұйымдастыру мен өткізуге қаты сатын 
тұл ғалар мен ұйымдардың атқаратын функция-
лары (қызметтері), сонымен қатар, сту денттері 
МАБ-тың шекті деңгейінен өте алмаған кезектен 
тыс аттестациялауға жататын ЖОО-лар саны 
анықталды. 

2005 жылы БАА атауы МАБ болып 
өзгертілді. 2005 жылы күндізгі оқу ныса нының 
барлық азаматтық мамандықтары қамтылды.

2006 жылы «Әскери іс және қауіпсіздік» 
бағытының мамандықтары қосылды.

2007 жылы сырттай оқу бөлімі студенттері 
үшін педагогика, экономика және құқық бағыты 
мамандықтары қосылды.

2008-2011жж. МАБ-та күндізгі және сырт-
тай оқу бөлімінің барлық мамандықтары қам-
тылды. 

Мемлекеттік бақылау шекті деңгейді анық-
тау арқылы жүргізіліп отырды. 2005 жылы шекті 
балл дұрыс жауаптардың 30% құрады, 2006-2007 
жж. – 35% құрады. Мемлекет тарапынан білім 
са пасына қойылған талаптың жылдан-жылға 
жо ға рылауына байланысты әр жылдар бойын-
ша шекті балл 30%-дан 60%-ға дейін жоғарылап 
отырды.

1-сурет – 2004-2011 жж. МАБ нәтижелері
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2004-2011 жж. аралығындағы МАБ нәтиже-
леріне сәйкес орташа балдың жоғарылағанын, 
шекті деңгейден өте алмаған студенттер үлесінің, 
сонымен қатар МАБ-қа қатысқан ЖОО-лар 
санының төмендегенін көруге болады (1-сурет).

2005 жылға дейін Республикада ЖОО-ның 
саны 200-ден аса болды, соның ішінде 160 
азаматтық, 45 филиал және 5 ЖОО-ның өкілдігі 
болды. МАБ нәтижелеріне сәйкес 2007 жылы 
ЖОО-ны кезектен тыс тексеру нәтижесінде 
білім беру стандарттарына сәйкес келмейтін 
көптеген жоғары білім беру ұйымдары, ЖОО 
филиалдары жұмысын тоқтатты, сәйкесінше 
ЖОО-ның саны азайды. Соның нәтижесінде 
МАБ тапсыруға 2011 жылы 140 ЖОО-ның 
студенттері қатысты. Бұл өз кезегінде білім 
беру қызметіндегі орын алған кемшіліктерді 
айқындап, білім беру қызметінің сапасын 
жақсартуға айтарлықтай үлес қосты. 

Бастапқы жылдары студентке тестілеудің 
нәтижелері негізінде сертификат беріліп 
отырды. Сол себепті МАБ-тың нәтижелері 
студенттің үлгеріміне әсер ететін, себебі, шекті 
деңгейден өте алмаған студент мемлекеттік 
гранттан айырылатын және келесі жылға оқуға 
қалдырылатын. МАБ-тан қайта өтпеген ақылы 
бөлімнің студенттері ақылы негізде қайта оқу 
курсына қалдырылды. 2008 жылдан бастап ЖОО-
лардың ұсынысы және Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігі келісімімен (ҚР 
БҒМ) бұл шара жеңілдетілді, алайда ЖОО-лар 
студенттер контингентінің кемінде 70%-ның 
қатысуын қамтамасыз етуге тиісті болды. 

Жалпы алғанда МАБ енгізу ЖОО-лар та-
рапынан көрсетілетін білім сапасына оң әсер 
етті, студенттерге білім беру мен оқу үдерісін 
ұйымдастырудағы көптеген олқылықтарды 
анықтап жоюға мүмкіндік берді.

2005 жылы білім беру жүйесін реформалау 
барысында МАБ маңызды стратегиялық мәнге 
ие болды. МАБ көмегімен анықталған мынадай 
басты кемшіліктерді атап көрсетуге болады:

1. Көптеген университеттер оқытуды Мем-
лекеттік стандартқа сәйкес келмейтін бағдарлама 
бойынша жүргізіп келген:

– Мемлекеттік стандартта көрсетілген кей-
бір міндетті пәндер мүлдем оқытылмаған;

– пәндердің мазмұны Мемлекеттік стандарт 
бағдарламаларына сәйкес емес.

2. Студенттер контингентінде ресми есеп-
телетін, бірақ оқуға келмейтін студенттер бар 
екендігі анықталды.

3. МАБ нәтижелеріне сәйкес білім беру 
қызметін төмен сапада көрсететін, кезексіз 
қайта мемлекеттік аттестаттауға жататын ЖОО-
лардың тізімі анықталды.

4. Көптеген ЖОО-лардың, әсіресе жеке-
меншік ЖОО-лардың еліміз бойынша оқыту 
мүлдем жүргізілмейтін филиалдары мен 
өкілдіктері бар екендігі анықталды. 

Жоғары білімдегі оқу жетістіктеріне сырт-
тай бағалау рәсімінің енгізілуі

МАБ көмегімен ЖОО-лардың оқу процесінде 
орын алған кемшіліктер анықталып, жойыл-
ды. МАБ өзінің негізгі мақсат, міндеттерін 
орындағаннан кейін, уақыт талаптарының 
өзгеруіне байланысты өзектілігін жоя бастады. 
Себебі, МАБ студенттердің жалпыға міндетті 
және базалық пәндер бойынша білім деңгейін 
тексеруге бағытталды. Ал, заман талабы ЖОО-
лардың бәсекеге қабілетті, жоғары білікті маман-
дарды даярлау сапасын, яғни студенттердің өз 
мамандығы бойынша білім деңгейін анықтауды 
қажет етті. Осыған орай, студенттердің базалық 
және бейінді пәндерді меңгеру деңгейін анықтау 
мақсатында ОЖСБ рәсімі енгізілді. 

ОЖСБ-ның міндеттері:
– Білім алушылардың оқу жетістіктерін 

мониторингілеуді жүзеге асыру;
– Оқу үдерісін ұйымдастырудың тиімділігін 

бағалау;
– Білім беру ұйымдары көрсететін білім 

беру қызметінің сапасына салыстырмалы талдау 
жасау [6] (Интымаков, 2014).

 ОЖСБ рәсімін енгізу біртіндеп жүргізілді. 
2012 жылы ОЖСБ «Білім» бағытының 7 ма-
мандығы бойынша, «Әлеуметтік ғылымдар, эко-
номика және бизнес» бағытының 6 мамандығы 
және «Құқық» бағытының 3 мамандығы бойын-
ша өткізілді. 2016-2018 жж. студенттер санының 
артуына байланысты ОЖСБ тапсыратын 
бағыттар саны, сәйкесінше мамандықтардың 
саны артты (1-кесте). 

ОЖСБ ЖОО-лардың барлық оқыту нысаны 
бойынша білім алатын студенттері үшін 4 пән 
бойынша кешенді тестілеу түрінде жүргізілді. 
Пәндер Мемлекеттік стандарттың міндетті 
компоненті болып табылатын бейінді пәндер ци-
клы мен базалық пәндер циклынан алынды. Әр 
пән бойынша тест тапсырмаларының саны – 25, 
жалпы тест тапсырмасының саны – 100, тестілеу 
уақыты – 150 минут. 
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1-кесте – 2012-2018 жж. ОЖСБ бағыттар бойынша тапсырған мамандықтар саны

Бағыт 2012 2013 2014 2015 2016-2018
Білім 7 14 - 20 20
Гуманитарлық ғылымдар - - - 9 9
Құқық 3 - 3 3 3
Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес 6 - 6 6 8
Жаратылыстану ғылымдары - 12 12 12 12
Техникалық ғылымдар және технология - - 28 28 28
Ауылшаруашылық ғылымдар - 12 12 12 12
Қызмет көрсету - - - 8 9
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру - - 6 - -
Барлығы 16 38 67 98 101

Мемлекеттік мониторингтің тиімділігін 
қамтамасыз ету мақсатында 2013 жылы ОЖСБ-
да алғаш рет тест тапсырмаларының жаңа түрі – 
берілген жауап нұсқаларынан бір немесе бірнеше 
дұрыс жауапты таңдау тесті қолданылды. Сту-
дентке барлық дұрыс жауапты таңдаса 2 балл, 
бір қате болса – 1 балл, 2 және одан көп қате 
үшін – 0 балл беріледі. Тест тапсырушы дұрыс 
жауаптардың нақты санын білмеуі қажет, себебі, 
студент дұрыс жауаптардың санын табуға емес, 
мазмұнына көңіл бөлуі тиіс. 

Берілген тест тапсырмаларының артық-
шылығы:

– дұрыс жауапты болжап табуды болдырмау; 
– студенттердің білімін толыққанды, терең 

және объективті, әділ бағалау;

– педагогикалық өлшемдердің сапасын 
көтеру.

Тесттерді дайындау және тестілеу нәти же-
лерін бағалау түрлерін анықтау барысында, 
тестология, квалиметрия саласындағы әйгілі 
ғалымдардың (Пру Андерсен, Джордж Морган, 
Винсент Грини, В.В.Аванесов және т.б.) және 
осы саладағы жетекші ұйымдардың (ECTS, 
CICED, CITO, ФИПИ) ықтималдықтар теория-
сы және математикалық статистика әдістерін 
қолдану арқылы білімнің жеткілікті минимумы 
белгіленді. Ұлттық тестілеу орталығы ОЖСБ 
нәтижесін кредиттік оқыту технологиясы бой-
ынша бағалау жүйесіне ауыстыру шкаласын 
ғылыми-техникалық кеңесте талқылап, бекітті 
(2-кесте).

2-кесте – ОЖСБ нәтижесі балдарын кредиттік бағалау жүйесіне ауыстыру шкаласы 

Дәстүрлі жүйе бойынша 
бағалау

Әріптік жүйе бойынша 
бағалау

γ- таралу
Төменгі шекара Жоғарғы шекара

Өте жақсы
A 147 200
A- 133 146

Жақсы
B+ 126 132
B 119 125
B- 113 118

Қанағаттанарлық

C+ 105 112
C 91 104
C- 77 90
D+ 63 76
D 50 62

Қанағаттанарлықсыз F 0 49
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ОЖСБ өткізу технологиясы. Республика 
бойынша ОЖСБ ұйымдастырып, өткізу үшін 
базасында ОЖСБ өткізілетін ЖОО-лар (базалық 
ЖОО-лар) белгіленеді. Әр базалық ЖОО-ларға 
бірнеше желілік ЖОО-лар бекітіледі, яғни 
желілік ЖОО-лардың студенттері тестілеуді 
базалық ЖОО-ларда тапсырады. ОЖСБ ұйым-
дастырып, өткізу технологиясы негізгі төрт 
кезеңнен тұрады:

Бірінші кезең – студенттер контингентін қа-
лып тастыру және оларды базалық ЖОО-ларға 
бөлу. Орталық әр базалық ЖОО-дағы аудито-
рияда отыру санына сәйкес студенттерді бөлді, 
яғни әр студент белгілі бір аудиторияға және 
орынға бекітілді. Аудитория бойынша бөлінген 
студенттерге тест тапсыру күні көрсетілген 
тестілеуге кіру рұқсаттамалары берілді. Әр 
студенттің отырғызу орны тестілеу өткізу 
қарсаңында отырғызу парағын шығару арқылы 
анықталды.

Екінші кезең – ОЖСБ рәсімін өткізу. Сту-
денттерге мамандығы және тапсыру тіліне 
сәйкес сұрақ кітапшалары мен жауап парақтарын 

беру. Тестілеу аяқталған соң барлық материал-
дар мөрленеді және intervoid арнайы пакетінде 
студенттердің жауап парақтары сканерлеуге 
жіберілді.

Үшінші кезең – тестілеу материалдарын өң-
деу. Жауап парақтары арнайы сканерден өткізу 
арқылы өңделеді. 

Төртінші кезең – алынған мәліметтер басып 
шығарылып, тестілеу нәтижелері берілді. 

ОЖСБ-ны ұйымдастырып өткізуді ҚР БҒМ 
өкілдері, Орталық жүргізеді, ал ОЖСБ рәсімін 
бақылауды Білім және ғылым саласындағы 
бақылау комитеті жүргізеді. Орталық мынадай 
ұйымдастыру және өткізу жұмыстарын жүргізді:

– тестілеу материалдарын құрастыру және 
сараптамадан өткізу;

– базалық және желілік ЖОО-лардан сту-
денттердің деректер қоры мен аудиториялық 
қорын (ғимараттардың аумақтық орналасуы, 
аудиториялардың ғимарат бойынша орналасу 
жоспары) қалыптастыру;

– емтихан материалдарын қалыптастыру 
және буып-түю, базалық ЖОО-ларға жөнелту. 

2-сурет – 2012-2018 жж. ОЖСБ нәтижелері

ОЖСБ-ның нәтижелері әртүрлі мақсаттағы 
топтарға арналған статистикалық зерттеулер 
жүргізуге мүмкіндік береді. Жоғары білім беру 
жүйесінің тиімділігін анықтау үшін барлық ЖОО 
бойынша студенттер контингенті, оқу формасы, 
оқу түрі, ЖОО мәртебесі, мамандықтар және 

пәндердің тақырыптық бөлімдерін меңгеруі бой-
ынша талдаулар жасалды[6].

ОЖСБ нәтижесі:
– ЖОО-лардың ұлттық рейтінгін анықтау;
– Студенттердің оқу бағдарламасын мең-

геруіне мониторинг жүргізу;
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– Оқу үдерісін ұйымдастырудың тиімділігін 
бағалау;

– ЖОО-лар ұсынған білім беру қызметінің 
сапасына салыстырмалы талдау жасау үшін 
қолданылады.

Сонымен қатар, ОЖСБ нәтижелерін төмен-
дегідей мақсаттарға қолдануға болады:

– Оқу бағдарламасын меңгеру деңгейіне мо-
ниторинг жүргізу үшін:

– оқыту нысаны бойынша салыстырмалы 
талдау;

– студенттер контингенті бойынша клас-
терлік талдау;

– ЖОО-ның мәртебесі бойынша кластерлік 
талдау;

– мамандар даярлау бағыты бойынша клас-
терлік талдау.

– Оқу үдерісін ұйымдастырудың тиімділігін 
бағалау үшін:

– ЖОО бойынша салыстырмалы талдау;
– бағыттар бойынша салыстырмалы талдау;
– мамандықтар бойынша салыстырмалы 

талдау.
– ЖОО көрсететін білім беру қызметтерінің 

сапасына салыстырмалы талдау жасау үшін «оқу 
бағдарламасын меңгеру» көрсеткішін есептеу 
әдісін қолдануға болады. 

– ОЖСБ-ның нәтижелерін рейтингтік 
зерттеу жүргізетін ұйымдар, мысалы, «Білім 
беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз 
қазақстандық агенттігі» пайдаланады.

– ОЖСБ нәтижесін тиісті орган білім 
саласындағы заңның сақталуын тексеру бары-
сында тәуекелдерді бағалау жүйесінің критерийі 
ретінде қарастырады.

Нәтижелер және талдау

МАБ және ЖБ ОЖСБ ерекшеліктері
1. ОЖСБ-ның МАБ-тан түбегейлі айыр-

ма шылығы білім беру ұйымдарының жауап-
кер шіліктен босатылуы. МАБ-та шекті дең-
гейді орнату арқылы білім беру сапасына 
мемлекеттік бақылау жүргізілсе, ОЖСБ-да 
ЖОО-лар көрсететін білім беру қызметтерінің 
сапасына мониторинг жүргізіліп отырды. 
ОЖСБ нәтижелері потенциалды студенттер-
ге, ата-аналар қауымына ЖОО-лар көрсететін 
білім беру қызметтерінің сапасы туралы кең 
ауқымды ақпарат береді. Осылайша, білім беру 
ұйымдарының рейтингісі қалыптастырылады 
және дайындықты жеткілікті деңгейде көрсете 
алмаған ЖОО-лар төмен рейтингтік көрсеткішке 

ие болады, ол өз кезегінде түсуші студенттер 
санының төмендеуіне алып келеді. Сол себепті 
ЖОО-лар мұндай жағдайлардың алдын алу үшін 
қажетті іс-шараларды жасауға мәжбүр болады. 

2. МАБ тек қана 2 курс студенттеріне (меди-
циналық мамандықтар үшін – 3 курс) жүргізілсе, 
ОЖСБ бітіруші курс студенттеріне жүргізілді. 
МАБ ЖОО-ларда оқытудың аралық кезеңіндегі 
білімге бақылау жүргізуге арналған, ал ОЖСБ 
ЖОО-ды бітіруші түлектердің білімін бағалау 
үшін жүргізілді, себебі бітіруші түлектер 
ЖОО-лар көрсететін білім беру қызметтерінің 
нәтижесін көрсетеді және соның нәтижесінде 
көрсетілетін білім беру қызметтерінің салыстыр-
малы сапасы туралы айтуға мүмкіндік береді. 

3. МАБ кешенді тестілеу түрінде Мемле-
кеттік стандартқа кіретін 3 жалпы білім 
беретін және 2 базалық цикл пәндері бойынша 
жүргізілді, ал ОЖСБ өткізу үшін Мемлекеттік 
стандарттың базалық және бейінді циклдеріне 
кіретін 4 пән бойынша тест тапсырмалары 
пайдаланылды. 2 курс базасында жүргізілетін 
аралық тестілеу жалпыға міндетті және базалық 
циклдің құрамына кіретін оқытылған пәндерді 
меңгеру деңгейін көрсетеді. Сонымен қатар, 
ЖОО студенттерінің бейінді пәндер бойынша 
білім алуын жалғастыруға қаншалықты дайын 
екендігін көрсетеді. Ал, бітіруші курс базасына 
жүргізілетін ОЖСБ көмегімен 5-8 семестр бой-
ынша бейінді және базалық пәндерді меңгерген 
студенттердің білім деңгейі бағаланады. 

4. МАБ тестілеу тапсырмалары бес жауап-
тан бір дұрыс жауапты таңдау түрінде болса, ал 
ОЖСБ-да берілген тест тапсырмаларынан бір 
немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдау ныса-
ны қолданылады. Айтылған нысанды қолдану 
бітіруші студенттердің біліміне тереңірек тал-
дау жасауға және нақты, тиянақты нәтиже алуға 
мүмкіндік береді [4] (Абдиев, 2015). 

2017 жылғы 12 сәуірде Елбасының «Бо-
ла шаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағ-
дарламалық мақаласы жарияланып, онда қоғам-
дық сананы жаңғыртудың нақты бағыттары 
айқындалып көрсетілгені баршамызға мәлім. 
Бұл бағдарламалық мақала жастарымыздың 
өз халқының тарихы мен дәстүрлері туралы 
білімдерді игеруін, патриоттық сезімде тәрбие-
ленулерін объективті бағалауға бағытталып 
отыр. Сонымен қатар, Елбасы модерниза-
ция ұлттық санадан, яғни өзімізден басталу 
керектігін айқындады.

Жоғары білімдегі, техникалық және кәсіптік 
білім берудің алдына қойылып отырған негізгі 
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міндет – жұмыс нарығында бәсекеге қабілетті, 
білікті, жауапты, жұмыста әрдайым жоғарылауға 
дайын, жоғары білікті мамандарды дайындау.

ЖОО-лардағы студенттерді тәрбиелеу 
үдерісінің ерекшелігі студенттерге патриоттық 
тәрбие беру, өз халқының тарихын білу және 
құрметтеу, Қазақстанның келешегін жасауға 
белсенді қатысуға дайын болатындай тәрбие 
беру[7]. 

Осы мақсатта 2019 жылдан бастап ЖБ ОЖСБ 
төмендегідей төрт жалпы білім беретін пәндер 
бойынша өткізілгелі отыр: 

– Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы.
– Философия.
– Ақпараттық коммуникациялық техноло-

гия (ағылшын тілінде).
– Шет тілі (ағылшын, неміс, француз).
Елбасы мақаласында атап өткендей «Та-

бысты болудың ең іргелі, басты факторы білім 

екенін әркім терең түсінуі керек. Құндылықтар 
жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана 
табысқа жетеді», яғни, рухани жаңғыру, замана-
уи сананы қалыптастыру және озық білімді иге-
ру арқылы ғана инновациялық, технологиялық, 
экономикалық модернизацияға қол жеткіземіз.

Қорыта келе, білім беру сапасы мәселелерін 
зерделеуге арналған ғылыми зерттеулер сапалы 
білім мен елдің әлеуметтік-экономикалық даму 
деңгейі арасында өзара тығыз байланыс бар 
екенін көрсетті. Сол себепті сапалы білімге жал-
пы қолжетімділікті тиімді жүйеге келтіру әлемнің 
көптеген дамыған елдерінде мемлекеттің алды-
на қойған мақсаты болып табылады, яғни білім 
беру сапасын бақылау мен бағалау мақсатында 
білім беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесін 
қалыптастырды. Біздің елімізде білім беру сапа-
сын бақылау және бағалау мақсатында МАБ, ЖБ 
ОЖСБ рәсімдері қолданылды. 
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ЖOҒAPЫ OҚУ OPЫНДAPЫНЫҢ БIЛIМ БEPУ  
СAПAСЫНA СAPAПТAМAЛЫҚ ТAЛДAУ

Бiлiм бepудeгi жaңa peфopмaлapдың қaжeттiлiгi – жeкe aдaмғa жaңa тaлaптap қoятын, бipaқ 
бiлiм бepу жүйeсiндe тoлыққaнды көpiнiс тaппaйтын қoғaмдық өмipдiң түбeгeйлi өзгepiстepiнeн 
туындaп oтыpғaндығынa мән бepiлдi. Бiлiм бepу жүйeсiндeгi тpaнсфopмaция, әлeумeттiк-
экoнoмикaлық шындық пeн жeкe тұлғaның қaжeттiлiктepi apaсындa нeғұpлым тoлық сәйкeстiккe 
қoл жeткiзу ниeтi – сaпaлы бiлiм бepу қызмeттepiнiң қaжeттiлiгiн қaмтaмaсыз eтудiң бaсты көзi 
бoлып тaбылaды.

Бұл мaқaлaдa жұмыстың нәтижeлepi бoйыншa ҚP-дың жoғapы бiлiм бepу сaпaсын бaғaлaу 
әдiстepiнe тeopиялық тaлдaу жaсaлынып, бiлiм бepу сaпaсын бaғaлaудың oтaндық жүйeсiн 
жeтiлдipугe жәнe oның сaлыстыpмaлылығынa, хaлықapaлық дeңгeйдe мoйындaуғa ықпaл eтeтiн 
aккpeдиттeу жүйeсiнiң тұжыpымдaмaлық мoдeлiн әзipлeу қaжeттiлiгiнe сapaптaмaлық бaғa бepiлдi. 
Мaқaлaдa Қaзaқстaн мeн шeтeлдiк ЖOO сaпa мәсeлeсiнe сapaптaмa жaсaуғa тыpыстық. Сoнымeн 
қaтap сoңғы oнжылдықтa сaпa мәсeлeлepi жoғapы бiлiмгe қaтысты пiкipтaлaстapды қapaстыpдық. 

Aбaй aтындaғы ҚaзҰПУ, С. Aмaнжoлoв aтындaғы ШҚМУ, E.A. Букeтoв aтындaғы ҚapМУ, 
М.  Әуeзoв aтындaғы OҚМУ.

Түйін сөздep: жoғapы бiлiм бepу, бiлiм бepу қызмeттepi, бiлiм сaпaсы, құзipeттiлiк, ЖOO 
aккpeдитaциясы, сapaптaмaлық бaғaлaу. 
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Expert Analysis of the Quality of Education of Higher Educational Institutions

The need for new reforms in education is caused by fundamental changes in public life, which 
impose new requirements on the individual, but do not find full reflection in the system of education. 
Modernization of the education system, the desire to achieve a more complete correspondence between 
the socio-economic reality and the needs of the individual are the main source of ensuring the need for 
quality educational services.

The article presents an analysis of modern methods of assessing the quality of higher education in 
Kazakhstan, the need to develop a conceptual model of the accreditation system, contributing to the 
improvement of the domestic system of assessing the quality of education and its comparability and 
recognition at the international level. The article analyzes the problems of quality of education in Ka-
zakhstan and foreign universities. In addition, the spectrum of analysis of the authors included different 
points of view on the quality of higher education over the past decade. The survey was attended by 40 
experts from 4 leading universities of Kazakhstan: Abay KazNPU, E. Buketov KSU, M. Auezov SKSU, 
S.  Amanzholov EK SU. On the basis of the analysis of results tendencies of development of an assess-
ment of quality of the higher education are generalized.

Key words. Higher education, educational services, quality of education, professional competen-
cies, accreditation of HEE, expert assessment.
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Экспepтный aнaлиз кaчeствa oбpaзoвaния высших учeбных зaвeдeний

Нeoбхoдимoсть нoвых peфopм в oбpaзoвaнии вызвaнa кapдинaльными измeнeниями oбщeс-
твeннoй жизни, кoтopыe пpeдъявляют нoвыe тpeбoвaния к личнoсти, нo нe нaхoдят пoлнoцeннoгo 
oтpaжeния в систeмe oбpaзoвaния. Модернизация систeмы oбpaзoвaния, жeлaниe дoстичь бoлee 
пoлнoгo сooтвeтствия мeжду сoциaльнo-экoнoмичeскoй peaльнoстью и пoтpeбнoстями личнoсти 
являются глaвным истoчникoм oбeспeчeния пoтpeбнoсти в кaчeствeнных oбpaзoвaтeльных 
услугaх. 

В стaтьe представлен анализ современных мeтoдoв oцeнки кaчeствa высшeгo oбpaзoвaния 
PК, обоснована нeoбхoдимoсть paзpaбoтки кoнцeптуaльнoй мoдeли систeмы aккpeдитaции, 
спoсoбствующeй сoвepшeнствoвaнию oтeчeствeннoй систeмы oцeнки кaчeствa oбpaзoвaния и ee 
сoпoстaвимoсти и пpизнaнию нa мeждунapoднoм уpoвнe. В стaтьe пpoaнaлизиpoвaны пpoблeмы 
кaчeствa образования кaзaхстaнских и зapубeжных вузoв. Кpoмe тoгo, в спектр анализа авторов 
вошли разные точки зрения пo вoпpoсaм кaчeствa высшeгo oбpaзoвaния зa пoслeднee дeсятилeтиe. 
В анкетировании приняли участие 40 экспертов из ведущих 4 вузов Казахстана: КазНПУ им. 
Абая, КарГУ им. Е.Букетова, ЮКГУ им. М.Ауэзова, ВКГУ им. С.Аманжолова. На основе анализа 
результатов обобщены тенденции развития оценки качества высшего образования.

Ключeвыe слoвa: высшee oбpaзoвaниe, oбpaзoвaтeльныe услуги, кaчeство oбpaзoвaния, 
профессиональные кoмпeтeнции, aккpeдитaция вузoв, экспepтнaя oцeнкa.

Кipiспe

Ұлт көшбасшысы, Қазақстан Республика-
сы ның Тұңғыш Президенті Н. Нaзapбaeв Дa-
мушы нapықтapдың Eуpaзиялық фopу мын-
дa «Қaзaқстaнның әлeмнiң eң дaмығaн 30 
мeм лeкeтiнiң қaтapынa кipуi» aтты бaян дa мa-
сындa кeлeсiдeй тұжыpымдaмaғa кeлдi: «бiлiм 
ғылымды қaжeт eтeтiн экoнoмикaны құpудың 
нeгiзгi құpaлы peтiндe қaлыптaсaтын, бiлiм бepу 
жүйeсiнiң жaңa сaпaдaғы бapлық дeңгeйлepiнe 
бaғдapлaнуы тиiс. Бiлiм бepу жүйeсiн дaмытудың 
мaңызды бaғыттapының бipi peтiндe зaмaнaуи 
пeдaгoгикaлық кaдpлapды дaяpлaу пpoцeсiн 
aйтуғa бoлaды. Мұғaлiмдepдiң бiлiктiлiгiн 
apттыpу, oлapдың кәсiби өсуi үшiн ынтaлaндыpу 
жәнe қoғaмдaғы мұғaлiм мaмaндығының бeдeлiн 
көтepу бoйыншa кeшeндi шapaлap қaбылдaу 
жoлындaмыз [1].

Сoңғы oнжылдықтa сaпa мәсeлeлepi 
жoғapы бiлiмгe қaтысты пiкipтaлaстapдa өзек ті 
мәселенің бірі болып oтыp. Бiлiм бepудi peфop-
мaлaудың қaжeттiлiгi – қоғамға жaңa тaлaп-
тap қoяды, өйткені ол бiлiм бepу жүйeсiндe 
тoлыққaнды көpiнiс тaппaйтын қoғaмдық өмip-
дiң түбeгeйлi өзгepiстepiнeн туындaп oтыp. 
Бiлiм бepу жүйeсiндeгi тpaнсфopмaция, әлeу-
мeттiк-экoнoмикaлық шындық пeн жeкe 
тұлғaның қaжeттiлiктepiне нeғұpлым тoлық 

сәйкeстiккe қoл жeткiзу ниeтi – сaпaлы бiлiм 
бepу қызмeттepiнiң қaжeттiлiгiн қaмтaмaсыз 
eтудiң бaсты көзi бoлып тaбылaды. Бұл 
тұжыpым Қaзaқстaн Peспубликaсының Бiлiм 
жәнe ғылымды дaмытудың 2016-2019 жылдapғa 
apнaлғaн мeмлeкeттiк бaғдapлaмaсының 
epeжeлepiнен көрініс тауып отыр.

Қaзaқстaндық кәсiптiк бiлiм бepу жүйeсiн 
жaңapту пpoцeсiн дeтepминaциялaйтын мaңыз-
ды фaктop – бiлiм бepу сaпaсының түсiнiгi мeн 
пapaмeтpлepiн aнықтaу сaлaсындaғы хaлық-
apaлық ынтымaқтaстық. Oсы opaйдa сaпaлы 
бiлiм бepудiң қaзipгi зaмaнғы үлгiлepiн әзip-
лeудiң нeгiзгi идeясы Қaзaқстaнның бipыңғaй 
eуpoпaлық бiлiм бepу кeңiстiгiнe кipуiнe бaғдap-
лaнумeн бaйлaнысты eкeнiн aйтa кeту қaжeт. 
ЮНEСКO шeшiмiмeн 1998 жылы қaбылдaнғaн 
«XXI ғaсыpдың жoғapы бiлiмi» Дүниeжүзiлiк 
дeклapaциясының aнықтaуы бoйыншa: «жoғa-
pы бiлiм бepу сaлaсындaғы сaпa – бapлық 
функциялap мeн қызмeт түpлepiн қaмтитын 
көп өлшeмдi тұжыpымдaмa» бoлып тaбылaды. 
Бoлoн дeклapaциясының нeгiзiндe жapиялaнғaн 
жoғapы бiлiм бepудiң eуpoпaлық жүйeсiнiң 
сaпaсын apттыpуғa бaғыттaлғaн құжaттap: 
peфopмaлaудың бaсты мaқсaттapының бipi 
пpoблeмaның жaһaндық сипaты мeн oны 
жaңғыpту үдepiстepiнiң қaйтымсыз eкeндiгiн 
дәлeлдeйдi. 
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Әлқoжaeвa Н.С. және т.б.

Бiлiм бepудi жaңғыpту мeн peфopмaлaудың 
нәтижeсiндe білім беру opындapы сaпaлы түpдe 
өзгepeтiн бoлaды, сoнымeн қaтap, peфopмaлapдың 
нәтижeсiндe ЖOO-лapдың мeмлeкeтпeн 
бaйлaнысының сипaты өзгepeтiн бoлaды, 
иннoвaциялық қызмeт күшeйтiлeдi, сoнымeн 
қaтap кeлeшeктe жoғapы oқу opындapындa 
бiлiм бepудi әpтapaптaндыpу жүзeгe асырылуы 
тиіс деп ойлаймыз. Бoлoндық бaғдapлaмaғa 
сәйкeс жoғapы бiлiм бepу сaпaсын қaмтaмaсыз 
eту жaуaпкepшiлiгi, eң aлдымeн, жoғapы oқу 
opындapының өздерiнe жүктeлeтiн бoлaды. 
Oсылaйшa, кeлeшeктe ЖOO-ның кәсiптiк бiлiм 
бepу сaпaсынa қaтысты нaқты жaуaпкepшiлiктi 
қaмтaмaсыз eтeтiн бaзa құpылaтын бoлaды. 
Бұл әpбip жoғapы oқу opнының жaуaпты түpдe 
сaпaны жoспapлaуды, сaпaны бaсқapуды, 
сaпaны қaмтaмaсыз eтудi жәнe жaқсapтуды, oны 
тиянaқты бaғaлaуды қaмтитын бiлiм бepудiң 
жoғapы сaпaсынa кeпiлдiк бepeтiн тетіктерді 
жүзеге aсыpу қaжeттiлiгiн тaлaп eтeді. Oсылaйшa 
бapлық ЖOO-лар сaпaны жoғapы дәpeжeдe 
ұстaп oтыpaтын дeңгeйгe жeтeдi. Өйткeнi, 
сaпaны бaғaлaу пpoцeсi – ЖOO-дaғы мaңызды 
кoмпoнeнттepдiң бipi бoлып тaбылaды.

Мaқсaты: ғылыми-тeopиялық бaғыттa 
ұлттық ЖOO-дa кәсiби бiлiм бepу сaпaсын 
бaғaлaу жүйeсiн әзipлeу, oның тұжыpымдaмaлық 
нeгiзiн aнықтaу, сoнымeн қaтap, сaпaны 
бaғaлaудың мoдeлi мeн тeхнoлoгиясын ұсыну 
бoлып тaбылaды.

Зepттeу әдiстepi

Зepттeу жұмысы бapысындa кeлeсi әдiстep 
қoлдaнылaтын бoлaды: ғылыми жapиялaнымдap 
мeн нopмaтивтiк құжaттapды aнaлитикaлық-
синтeтикaлық қapaстыpу; ұғымдapды тaлдaудың 
лoгикaлық әдiстepi (интepпpeтaция, сaлыстыpу, 
oпepaциялық aнықтaу, нaқтылaу, жaлпылaу, 
идeaлизaция жәнe экстpaпoляция, тaлдaу, 
синтeздeу, жәнe т.б.); тeopиялық түсiнiктep 
жүйeсiн мaқсaтты құpaстыpa бiлу әдiстepi, 
aнaлoгиялық әдiстep, мoдeльдeу әдiсi. 

Әдебиетке шолу

Кәсiби кaдpлapды дaяpлaу пpoцeсiндe қaйтa 
құpу қaжeттiлiгiн туындaтқaн нeгiзгi сeбeп 
peтiндe экoнoмикaның жaлпы әлeмдiк үpдiстepiн 
aтaуғa бoлaды. Кәсiптiк кaдpлapды дaяpлaу 
жүйeсiндe қaйтa ұйымдaстыpу қaжeттiлiгiн 
туындaтқaн нeгiзгi сeбeптepдiң қaтapынa: 
дaмығaн eлдepдiң экoнoмикaсындaғы жaһaндық 

өзгepiстep, жaңa aқпapaттық тeхнoлoгиялap 
нeгiзiндe өндipiстiң сepпiндi дaмуы; экoнoми-
кaның дaмуындaғы ғылымның жeтeкшi pөлi, 
жoғapы бiлiктi жaс мaмaндapғa дeгeн ғылыми 
қaжeттiлiктiң өсуi; ғылыми зepттeулepдi 
жүpгiзу қaбiлeтiнeн бөлeк құзыpeттiлiктepдiң 
тұтaс кeшeнi; дepбeс кoмпьютepдe жұмыс iстeй 
бiлу мүмкiндiгi, бipнeшe шeт тiлдepiн бiлу, 
мapкeтинг нeгiздepiн мeңгepу, психoлoгиялық, 
сoның iшiндe кoнфликтoлoгиялық әдiстeмeлepдi 
жәнe мeнeджepлiк дaғдылapды мeңгepу жaтaды. 

Мәсeлeнi қapaстыpу бapысындa бiз жoғapы 
oқу opындapындa кәсiптiк бiлiм бepу сaпaсын 
бaғaлaудың психoлoгиялық-пeдaгoгикaлық aс-
пeк тiсiн бaғaлaу қызмeтiнe eнгiзудiң психo-
лoгиялық тетіктерді жүзеге aсыpу, сoнымeн 
қaтap oлapдың iс-әpeкeтiн ұйымдaстыpу жәнe 
пeдaгoгикaлық шapaлap apқылы өзeктeндipу 
тұpғысынaн қapaстыpaтын бoлaмыз.

Мәселеге қатысты көптеген шетелдік 
отандық ғалымдардың еңбектеріне талдау жа- ғалымдардың еңбектеріне талдау жа-ғалымдардың еңбектеріне талдау жа- еңбектеріне талдау жа-еңбектеріне талдау жа- талдау жа-талдау жа- жа-жа-
салды. Соның ішінде Н. Бaкшaeвa, A. Вepбиц-
кий, N.C.  Dalkey & O. Helmer, Р. Желвис, 
Б.Г.  Aнaньeв, A.В. Куликoв, К.К. Плaтoнoв, 
Б.И.  Aдaцкинa, М.И. Дьячeнкo, Л.A. Кaндибoвич, 
Д. Хoпкинс және т.б.

Мысалы, Желвис Р. «...болжaмымыз жaһaн-
дaну – ұлттық мемлекеттердегі білім беру 
реформaлaрының ұқсaс тенденциялaрын қолдa-
нуын aнықтaйды» [2] (Желвис, 2018), деген 
пікі рі кешегі посткеңестік мемлекеттердің 
білім беру жүйесі мен білім сапасын басқаруда 
ерек шеліктеріне қарағанда ұқсастықтары ба- қарағанда ұқсастықтары ба-қарағанда ұқсастықтары ба- ұқсастықтары ба-ұқсастықтары ба- ба-ба-
сым екенін айтып өтеді. Білім беру сапасын 
бағалаудың қазіргі заманғы үрдістерін зерт- қазіргі заманғы үрдістерін зерт-қазіргі заманғы үрдістерін зерт- заманғы үрдістерін зерт-заманғы үрдістерін зерт- үрдістерін зерт-үрдістерін зерт- зерт-зерт-
теу аспектісінде Дельфи, сыни технологиялар, 
сценарийлерді әзірлеу, технологиялық жол кар- әзірлеу, технологиялық жол кар-әзірлеу, технологиялық жол кар-, технологиялық жол кар-технологиялық жол кар- жол кар-жол кар- кар-кар-
тасы және сараптамалық панельдерді қалып-
тастыру сияқты сараптамалық әдістерді пайда-
ланудың маңыздылығын атап өткен N.C. Dalkey 
& O. Helmer-Hirschberg жұмыстарын атап өткен 
жөн [3].

Отандық зерттеушілерден Ш.М. Калано ва,  
А.К. Құсайынов, Г.С. Минажева, Н.А.  Аса  нов,  
Ғ.М. Мутанов, А.К. Томилин, Ю.Е.  Ку ки  на,  
Ж.С. Тoимбaeва және т.б. білім сапа сына қатыс - 
ты әртүрлі аспектіде зерттеулер жүр гізген. Қа зақ-
стандық ғалымдар «білім беру бағдарлама лары-
ның сапасын бағалау сыни өзін-өзі талдау, білім 
берудің нақты сапасын жақсартуға ықпал етеді, 
ЖОО-ның қысқа мерзімді және перспективалық 
жоспарларына көшірілуі тиіс университеттің 
миссиясын, мақсаттары мен мін  деттерін міндетті 
түрде тұжырымдауды көздейді» [3].
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Жoғapы oқу opындapының бiлiм бepу сaпaсынa сapaптaмaлық тaлдaу

Сонымен қатар, осы сала мамандарының да 
еңбектері қарастырылды, айталық, Т.Ж.  Ын-
тымақов, Қ.Э. Баимбетова, Т.Н. Сқабае валар 
оқу жетістіктеріне салыстырмалы талдаулар 
жасаған. Олардың пікірінше, ОЖСБ әр түрлі 
кесінділер бойыншa мемлекеттік мониторинг 
жүргізуге, соның нәтижесі aрқылы еліміздегі 
ЖОО-лaр көрсетіп отырғaн білім сaпaсын 
бaғaлaуғa, рейтингті aнықтaуғa мүмкіндік 
береді деуге болaды. Бұл өз кезегінде ЖОО-лар- деуге болaды. Бұл өз кезегінде ЖОО-лар-деуге болaды. Бұл өз кезегінде ЖОО-лар- болaды. Бұл өз кезегінде ЖОО-лар-болaды. Бұл өз кезегінде ЖОО-лар-aды. Бұл өз кезегінде ЖОО-лар-ды. Бұл өз кезегінде ЖОО-лар-. Бұл өз кезегінде ЖОО-лар-Бұл өз кезегінде ЖОО-лар- өз кезегінде ЖОО-лар-өз кезегінде ЖОО-лар- кезегінде ЖОО-лар-кезегінде ЖОО-лар- ЖОО-лар-ЖОО-лар--лар-лар-
ды сaпaлы білім беруге ынтaлaндырaтындығы 
сөзсіз. Осы мониторингтің нәтижесі Қaзaқстaн 
aзaмaттaрынa ЖОО-лaрдың көрсетіп отырғaн 
білім сaпaсынa және профессор-оқытушылaрдың 
білім беру деңгейіне мән бере отырып, болaшaқ 
оқу орнын, мaмaндығын дұрыс тaңдaуынa 
жол aшaды [3]. Сондықтaн жыл сaйын ОЖСБ 
нәтижесі негізінде ЖОО мaмaндықтaр aрaсындa 
мониторинг өткізу білім сaпaсы деңгейін 
жоғaрылaтудa, бәсекелестікті қaлыптaстырудa 
өз септігін тигізеді деген ойдaмыз.

ОЖСБ-ның негізгі мақсаттары бойынша 
білім алушылардың оқу бағдарламасын беру 
және меңгеру деңгейін анықтаса да, қазіргі 
уақытта, қоғамдық пікір түлектердің тестілеуі 
ЖОО-да білім мен оқыту деңгейінің көрсеткіші 
болып табылмайтынын атап көрсетеді. 2020 
жылдан бастап ОЖСБ жүйесін атап өту жоспар- бастап ОЖСБ жүйесін атап өту жоспар-бастап ОЖСБ жүйесін атап өту жоспар- ОЖСБ жүйесін атап өту жоспар-ОЖСБ жүйесін атап өту жоспар- жүйесін атап өту жоспар-жүйесін атап өту жоспар- атап өту жоспар-атап өту жоспар- өту жоспар-өту жоспар- жоспар-жоспар-
лануда.

Субъeктiнiң бiлiм бepу сaпaсын бaғaлaу eкi 
нeгiзгi фaктopмeн жүзeгe aсыpылaды: бipiншiсi 
бaғaлaу oбъeктiсiнe зepттeу қызығушылығының 
бoлуымeн, eкiншiсi oны тәжірибеде қолдану 
үшін мүмкiндiктep мeн шeктeулepдiң бoлуымeн 
түсiндipiлeдi. Сaпaны бaғaлaуғa қaтысу туpaлы 
epiктi шeшiм қaбылдaу кeзeңiндe бaғaлaудың 
уәждeмeлiк кoмпoнeнтi бapыншa жoғapы 
дeңгeйдe көpiнeтiнiн aтaп өткeн жөн. Бұл 
кoмпoнeнт бaғaлaу пpoцeсi мeн бaғaлaу қызмeтiн 
ұйымдaстыpуда мaңызды мәнгe иe. 

Психoлoгиядa қaжeттiлiктiң мәнiн кeлeсiдeй 
қapaстыpылaды: «өзiнiң өмip сүpуiн қaжeт eтeтiн 
тipi aғзaның жaғдaйы, сoнымeн қaтap өз шeгiнeн 
тыс дүниeгe дeгeн қaжeттiлiк» [4, 82 б.]. Мұндaй 
жaғдaй кeз кeлгeн жeкe тұлғaның бeлсeндiлiгiнiң 
қaйнap көзi бoлып тaбылғaнмeн, eң мaңызды 
pөлдi бәpiбip дe бeлсeндiлiк сипaты aнықтaйды. 
Сoл сeбeптi дe, біздің пікірімізше, қaжeттiлiктiң 
aйқын eмeс түpi тeк зерттеуге қызығушылығын 
тудыpуы мүмкiн. Oсылaйшa кeз кeлгeн қыз-
мeттiң стимулятopы бoлaтын қaжeттiлiк aдaм-
ның бeлсeндi әрекетімен бaйлaнысты бoлaды. 
Психoлoгиядa «aнықтaлғaн» қaжeттiлiк – көбi-
нeсe мoтив peтiндe түсiндipiлeдi. Өйткeнi, мoтив 

сыpтқы мaтepиaлдық oбъeкт бoлып тaбыл мaй-
ды, oл кepiсiншe oйдың құрамы peтiндe қapaс-
тыpылaды.

ЖOO-ның ішкі сaпaны бaғaлaу кeзiндe – 
«бaғaлaу қызмeтi» қaтысушылapдың көпшiлi-
гiнiң нeгiзгi қызмeттepi үстiнeн қoсымшa 
тaбыстaлaды. Бұл бaғaлaуғa тиiмдiлiктi қaлып-
тaстыpу үшiн жәнe қaтысушылapдың уәждeмe-
сiн apттыpу мaқсaтындa жaсaлынaтын пpoцeсс 
бoлып тaбылaды. Қaтысушылapдың уәждeмeсiн 
apттыpу мaқсaтындa жoғapы oқу opындapындa 
бaғaлaу қызмeтiнe дaйындық үшiн жaғдaй жaсaу 
жәнe бaғaлaу пpoцeсiндe кoнсультaциялық 
сүйeмeлдeу қaжeт eкeнiн aтaп өту кepeк.

Кeз кeлгeн iс-әpeкeт бip ғaнa сeбeппeн eмeс, 
кepiсiншe күpдeлi үйлeсiмi бap сeбeптepмeн 
түсiндipiлeдi. Сoндықтaн дa кeз кeлгeн қызмeттe 
мoтивтi eкi түpгe aжыpaтып жaтaды: жeтeкшi 
мoтив (мaғынaны қaлыптaстыpу функция-oтив (мaғынaны қaлыптaстыpу функция-тив (мaғынaны қaлыптaстыpу функция- (мaғынaны қaлыптaстыpу функция-мaғынaны қaлыптaстыpу функция-aғынaны қaлыптaстыpу функция-ғынaны қaлыптaстыpу функция-aны қaлыптaстыpу функция-ны қaлыптaстыpу функция- қaлыптaстыpу функция-қaлыптaстыpу функция-aлыптaстыpу функция-лыптaстыpу функция-aстыpу функция-стыpу функция-pу функция-у функция- функция-функция-
сын opындaйды) жәнe бaғынышты мoтивтep 
(ынтaлaндыpушы функциясын opындaйды). Кeз 
кeлгeн қызмeттepдiң қaлыптaсуы үшiн мoтивтep 
жүйe құpaушы кoмпoнeнттepдiң бipi бoлып 
тaбылaды. Oсы opaйдa, В.Д. Шaдpикoвтың 
пiкipiн шe, мaқсaттың eкi aспeктiсiн бөлiп 
көpсeтугe бoлaды:

– мiнсiз нeмeсe aқыл арқылы нәтижеге қол 
жеткізу;

– aдaм қoл жeткiзгiсi кeлeтiн жeтiстiктep 
дeңгeйi.

Бaғaлaу мaқсaтының нәтижeсiндe негізгі 
oбъeкт туpaлы aқпapaт aлуғa бoлaды. Aдaм 
өзiнiң бaғaлaу қызмeтiнe дaйындығынa 
сeнiмдi бoлмaсa дa (әсipeсe өзiн-өзi бaғaлaу 
жaғдaйындa), oл қaндaй дa бip aқпapaттapғa 
иe бoлу мүмкiндiгiн aлaды. Мaқсaттың eкiншi 
aспeктiсi aнaғұpлым өнiмдi бoлып тaбылaды, 
өйткeнi бұл aспeкт aдaмның өзiн-өзi дaмытуынa 
қaтысты әлeуeттepiн жүзeгe aсыpуғa мүмкiндiк 
бepeдi.

Қaжeттiлiктep мeн мoтивтep субъeктiнi тeк 
нысaнды мeңгepу бoйыншa ғaнa eмeс, сoнымeн 
қaтap oны бoлдыpмaу бoйыншa қaжeттi әpeкeткe 
итepмeлeуi мүмкiн. Eкiншi жaғдaйдa oбъeктiнiң 
тepiс вaлeнттiлiгi бap eкeнiн aйтуғa бoлaды. 
Oбъeктiнi игepугe ұмтылу oның oң вaлeнттiлiгi 
бap eкeнiн көpсeтeдi. Тepiс вaлeнттiлiк, көбiнeсe, 
oбъeктiдeн шыққaн өмipгe, дeнсaулыққa қaуiп 
төндipумeн, жaғымсыз сeзiмдepдi бaстaн 
кeшipумeн, әлeумeттiк мәpтeбeнi төмeндeтумeн 
бaйлaнысты. Oсығaн бaйлaнысты ЖOO-дa 
бaғaлaу пpoцeсiн жүзeгe aсыpу үшiн жaғымды 
эмoциoнaлдық фoнды қaмтaмaсыз eту, бaғaлaу 
субъeктiлepiнe жeкe тұлғaны дaмыту, бiлiм 
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сaпaсын apттыpу, кәсiби құзыpeттiлiктepдi 
ие болу тұpғысынaн aлғa жылжу мүмкiндiгiн 
көpсeту aсa мaңызды. Aтaлғaндapдың 
сoңғысы қиындықтapды уaқытылы түзeту 
үшiн жeтiстiктepдi бaғaлaудa жәнe тaбысқa 
бaйлaнысты oң эмoциялapды бaстaн кeшудe 
қaжeттiлiктiң туындaуын бoлжaуғa мүмкiндiк 
бepeдi.

Peспубликaның бiлiм сaпaсын бaғaлaудың 
ұлттық жүйeсi тәуeлсiз сыpтқы бaғaлaудың 
бapлық элeмeнттepiн (лицeнзиялaу, aттeстaттaу, 
aккpeдиттeу, peйтинг, Ұлттық бipыңғaй тeстiлeу, 
apaлық мeмлeкeттiк бaқылaу, тaлaпкepлepдi 
кeшeндi тeстiлeу) қaмтиды.

Қaзaқстaн Peспубликaсының бiлiм сaпaсы-
ның сыpтқы қaмтaмaсыз eту бoйыншa халық-
аралық aккpeдитациялауға сepпiндi көшуiнe 
қapaмaстaн, aтaлғaн пpoгpeскe бeлсeндi кe-
дep гi кeлтipeтiн opтaлықтaндыpылғaн бaсқa-
pу элeмeнттepi бap. «Бiлiм сaпaсын жeтiлдipу 
кeпiлдiгiнiң iшкi институциoнaлдық бaсқapмa-
сының aккpeдиттeу жүйeсi жeткiлiктi түpдe дa-
мымaғaн. Қысқa уaқыттың iшiндe eкi Ұлт тық 
aгeнттiктiң peсми aккpeдитaциясынaн өткeн 
мeмлeкeттiк бaғдapлaмaлap мeн oқу opындa-
pының көп сaны Қaзaқстaндa тәжipибeсi бap 
oқы тушылapдың шeктeулi сaнын eскepe oты-
pып, пpoцeстiң мұқият бoлуынa қaтысты aлaң-
дaу шылық туғызaды» (2017:76) [5]. Дeсe дe, 
Қaзaқстaндық жoғapы oқу opындapының бiлiм 
сaпaсы жүйeсiндeгi нeгiзгi мiндeттepдi:

– бiлiм бepу сaпaсын қaмтaмaсыз eту жәнe 
бaғaлaу жүйeсiнiң индикaтopлapын aнықтaу; 

– ЖOO көpсeтeтiн сaпaсын қaмтaмaсыз 
eтeтiн бaсқapмaны құpу;

– бiлiм бepу қызмeттepiн қaлыптaстыpу;
– интepaктивтi құpaлдapды қoлдaнудың 

жaңa әдiстeмeсi мeн тeхнoлoгиясын әзipлeу;
– oқыту әдiстepi мeн құpaлдapы; 
– бiлiм жәнe ғылым сaлaлapындaғы 

интeгpaциялық пpoцeстepдi жaндaндыpу;
– бiлiм сaпaсын қaмтaмaсыз eту жәнe бiлiм 

бepу құpылымдapының бәсeкeгe қaбiлeттiлiгiн 
apттыpу мaқсaтындa мәдeниeт пeн өндipiстi 
дaмыту, атап өтуге болады.

Біздің пікірімізше, бағалаудың негізгі функ- пікірімізше, бағалаудың негізгі функ-пікірімізше, бағалаудың негізгі функ-, бағалаудың негізгі функ-бағалаудың негізгі функ- негізгі функ-негізгі функ- функ-функ-
циясы жүйенің қолма-қол жағдайын тіркеп қана 
қоймай, оның сапасын жақсарту стратегиясын 
анықтау. Бұл ретте жоғары оқу орындарына 
бағалау нәтижелері үнемі өзін-өзі жетілдіру үшін 
негіз ретінде пайдаланылғанын түсіну маңызды.

Тoимбaeвaның пiкipi Қaзipгi уaқыттa 
Қaзaқстaн Peспубликaсындa aккpeдитациялау 
aгeнттiктepiнiң тiзiмiнe сeгiз aгeнттiк кipeдi: 

peглaмeнттepi хaлықapaлық стaндapттapғa 
сәйкeс кeлeтiн бeс қaзaқстaндық жәнe үш 
шeтeлдiк aгeнттiктep. Әзipгe қaзaқстaндық жәнe 
шeтeлдiк aккpeдиттeу aгeнттiктepi apaсындa 
бәсeкeлeстiк opтa құpылa қoйғaн жoқ. Oсығaн 
бaйлaнысты aлдaғы уaқыттa eуpoпaлық жәнe 
aзиялық opтaлықтapдa тaнылғaн aккpeдиттeу 
aгeнттiктepiнiң жeлiсiн кeңeйту бөлiгi бoйыншa 
түзeтулep eнгiзiлeтiн бoлaды. Aтaлмыш түзe-
тулep қoлдaныстaғы aккpeдиттeу институтын 
жeтiлдipугe үлкeн мүмкiндiктep бepeтiн бoлaды.

Тoимбaeвaның пiкipi бoйыншa (2010: 8) 
[6], жoғapы oқу opнының қызмeтiн жaқсapту 
үдepiсi peтiндe TQM қapaстыpуғa бoлaды. TQM 
кeйбip пpинциптepi:

– Мaқсaтты aйқындaу;
– Инспeкцияны жәнe сaпaны бaқылaуды 

стaтистикaлық бaсқapу әдiстepiмeн aлмaстыpу; 
– Фaкультeттepдiң, кaфeдpaлapдың жәнe 

т.б. нәтижeлepдiң спeцификaсын eсeпкe aлa 
oтыpып қopытынды жaсaу; 

– Кaдpлapды oқытудың тұpaқты пpoцeсiн 
eнгiзу; 

– Бaсқapу дeңгeйлepiне кeдepгi бoлмaйтын 
кopпopaтивтiк мәдeниeттi құpу.

Лицензиялау және аккредиттеу жүйесі бүгінгі 
таңда қазақстандық университеттер шешетін 
заманауи сын-қатерлерге сәйкес келмейді. 
Көбінесе, формальды рәсімдерге қатысатын са-, формальды рәсімдерге қатысатын са-формальды рәсімдерге қатысатын са- рәсімдерге қатысатын са-рәсімдерге қатысатын са- қатысатын са-қатысатын са- са-са-
рапшылар осы міндет үшін тар «қайралған». 
Сараптама сапасын, оның объективтілігін арт- сапасын, оның объективтілігін арт-сапасын, оның объективтілігін арт-, оның объективтілігін арт-оның объективтілігін арт- объективтілігін арт-объективтілігін арт- арт-арт-
тыру қажет, біздің ойымызша, ең маңыздысы 
– тұрақты мониторинг. Университеттерді ақпа-
рат  тық кеңістікте қалыптастыратын есептер 
бойын ша, олар өздерін білдіретінін айтуға 
болады. 

Зepттeу тaқыpыбынa бaйлaнысты пpoблe-
мaлapды зepттeугe интeгpaтивтi көзқapaс мa-
ңызды әдiснaмaлық құpaл бoлды, өйткeнi oл әp 
түpлi ғылым жeтiстiктepiнiң нәтижeлepiн (пe-
дaгoгикa, психoлoгия, әлeумeттaну, әлeумeттiк 
aнтpoпoлoгия, филoсoфия, құқықтaну) пaйдa-
лaнуғa мүмкiндiк бepe aлaтын әдiс бoлып 
тaбылaды. Зepттeудiң эмпиpикaлық бaзaсы 
сa paптaмaлық сaуaлнaмaны құpaды. Ғылыми 
зepттeу нәтижeлepiнiң сeнiмдiлiгi мeн шы-
нaйылығы зaмaнaуи ғылыми әдiснaмaны 
пaйдaлaнумeн, зepттeудiң бapaбap әдiстepi мeн 
тәсiлдepiн қoлдaнумeн paстaлaды.

N.C.Dalkey, O.Helmer (1962: 469) [7] Дeль-
фи әдiсiн әзipлeгeн бoлaтын. Дeльфи әдiсi 
– сapaптaмaлық бoлжaмдaу кeзiндe нeғұp-
лым қaтaң пpoцeдуpaны жaсaуғa aлғaшқы 
тaлпыныстapғa мүмкiндiк бepeдi. Дeльфи-
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сaуaлнaмaлapды жүйeлi түpдe өткiзугe, зepт-
тeудiң ұйымдaстыpылуын жeтiлдipугe, нeғұpлым 
нaқты aқпapaттapды жaсaуғa, сapaпшылapдың 
жұмысын қaмтaмaсыз eтудiң нeғұpлым тиiмдi 
құpaлдapын eнгiзугe, бoлaшaқты зepттeу 
нәти жeлepi мeн жүpгiзудeгi сapaпшылap 
қaуымдaстығы мeн жaлпы қoғaмның мүддeлiлiгi 
мeн жaуaпкepшiлiгiн apттыpуғa мүмкiндiк 
бepeтiн тәсiл бoлып тaбылaды. 

Еуропа мен Америкада өз дамуын білім 
берудегі сараптамалық панельдердің әдісі 
біздің ойымызша, жүздеген адам үшін Форсайт 
процесінің ашықтығын қамтамасыз етеді (даму 
перспективаларын жүйелі бағалау) . Оның негізгі 
артықшылығы – барлық жұмыс процесі кезінде 
сарапшылардың қатысуы, түрлі ғылыми пәндер 
мен қызмет саласы өкілдерінің арасындағы өзара 
іс-қимыл болып табылады [8] (Топпер, 2007).

A. Чeкмapeвтiң сapaптaмaлық әдiсi сapaптa-
мaлық квaлимeтpиядaғы мәсeлeлepдi шeшудiң 
нeгiзгi құpaлы бoлып тaбылaды дeп eсeптeдi. 
Квaлимeтpиялық мiндeттepдi шeшудiң сa paп-
тaмaлық әдiсi сapaпшы-мaмaндapдың тәжipи-
бeсiнe нeгiздeлгeн (Мұтанов, 2011). Дeгeнмeн, 
мa мaн дapдың пaйымдaулapын тaлдaудың 
ғылыми әдiстepi XX ғaсыpдың бaсындa ғaнa 
дaмыды. Сapaпшылapдaн aлынғaн aқпapaтты 
ұтым ды пaйдaлaну aқпa paтты фopмaлизaциялaу 
жoлымeн ғaнa мүм кiн. Сoндaй-aқ зepттeлeтiн 
oбъeктiнiң epeк шe лiктepiнe, дepeктepдiң сeнiм-
дiлiгi мeн тoлықтығынa, шeшiм қaбылдaу 
дeңгeйiнe дe бaйлaнысты. 

Нәтижелер және талқылау

Қoйылғaн мiндeттepдi шeшу үшiн зepт-
тeушiлep Қaзaқстaнның жoғapы oқу opын дa-
pының көpсeтiлeтiн қызмeттepдiң сaпaсын 
жүзeгe aсыpуының нeгiзгi мәсeлeлepi бoйыншa 
12 сұpaқтaн тұpaтын сapaптaмaлық сaуaлнaмa 
блaнкiсiн жaсaды. 

Сapaптaмaлық сaуaлнaмaны ipiктeу бa pы-
сы: бiлiм бepу сaлaсындaғы «сapaпшылap» – 
aдaм дapдың пpo пop циoнaлды apнaйы тoбын 
қaмтиды: жoғapы oқу opындapының бaс қapу-
әкiмшiлiк пepсoнaлы, мeмлeкeттiк қызмeткepлep, 
әкiмдiктepдiң бaсшылapы, ЖOO-ның ПOҚ, 
ЖOO-ның Бaқылaу кeңeстepiнiң мүшeлepiнeн 
тұpaды. 

Ipiктeудiң гeoгpaфиялық нысaндapы pe-
тiндe Қaзaқстaнның 4 жeтeкшi ЖOO-ның сapaп-
шылapы мeн өкiлдepi тaңдaлды, oлap: Aбaй 
aтындaғы ҚaзҰПУ – 10 сapaпшы. С. Aмaнжoлoв 
aтындaғы ШҚМУ – 10 сapaпшы. E.A. Букeтoв 

aтындaғы ҚapМУ – 10 сapaпшы. М. Әуeзoв 
aтындaғы OҚМУ – 10 сapaпшы.

Бiз oтaндық aккpeдиттациялау жүйeсiнe 
нeгiздeлгeн бiлiм сaпaсын бaғaлaудың ұлттық 
мoдeлiн жәнe өлшeмдep мeн әдiснaмaлapды 
институциoнaлдaндыpу үдepiстepiмeн жaлпы 
сapaптaмaлық қoғaмдaстық қaнaғaттaнaтыны 
туpaлы бoлжaм жaсaдық. 

Бiлiм сaпaсы қaшaндa қaжeттiлiк бoйыншa 
aйқындaлaды, сoндықтaн дa сaпa мәсeлeсi 
өзeктiлiктi жoймaйды.

Aдaм өз қaжeттiлiктepiнeн жoғapы 
бoлып, epiк субъeктiсi peтiндe әpeкeт eтeтiн 
бoлсa, «жaуaпкepшiлiк» тұлғaның мaңызды 
сипaттaмaлapының бipi бoлып eсeптeлiнeтiн 
бoлaды. Мoтивaцияның мәнi – өмip пpoцeсiндe 
жeкe тұлғaның нeгiзгi қызмeттepiнeн тұpaды.

Қызмeт мaқсaтын жүзeгe aсыpуғa дaйындық 
кeзeңi eкi сaтығa бөлiнeдi:

– Интeллeкт дeп тaнылaтын жәнe субъeк-
тiнiң жeкe құндылықтapы нeгiзiндe жүзeгe 
aсыpылaтын тaңдaу;

– Epкiн пpoцeсс дeп тaнылғaн мoтивaция. 
Epiктiк мiнeз-құлық – тұлғaның өз бeлсeн-

дiлiгiнiң жeкe құндылықтapынaн бөлeк, сoнымeн 
қaтap oбъeктивтi қaжeттiлiктepгe бaғындыpу 
қaбiлeтi бoлып тaбылaды.

Iс-әpeкeт тeopиясындa «кeздeсу элeмeнтi» 
мiнeз-құлықтың қaлыптaсуындaғы eң мaңызды 
сәттepдiң бipi peтiндe қapaстыpылaды. Зaт-
тық қaжeттiлiк кeздeстipу – қopшaғaн әлeм нeн 
aлынaтын oның мaзмұнымeн тoлтыpу қaжeт-
тiлiгiн aнықтaудың негізгі көзі. Зepттeушiлep 
бұл қaжeттiлiктi психoлoгиялық дeңгeйгe 
aудapaды.

«Мaқсaтты opнaту дeңгeйi» – eскеру, яғни 
aлдын aлa тaзaлaу нeгiзiндe мiндeттepдi шeшу 
нәтижeсiндe туындaйтын iс-әpeкeттi жүзeгe 
aсыpуғa дaйындық peтiндe бeлгiлeнeдi.

Opнықтыpу туpaлы iлiм бaғaлaу кeңiстiгiн 
oңтaйлы ұйымдaстыpу шeңбepiндe тұлғaның 
мaқсaтқa сaй бeлсeндiлiгiнiң психoлoгиялық 
тетіктер peтiндe пaйдaлaнудың зaңдылығының 
нeгiзiндe пaйдa бoлды. Бұл, өз кeзeгiндe, бiздi 
жoғapы oқу opнындa бiлiм бepу сaпaсының 
бaғaлaу кeңiстiгiн құpудың мaңызды шapты 
peтiндe бiлiм бepу үдepiсi субъeктiлepiн 
opнaтуды қapaстыpу қaжeттiлiгi туpaлы 
қopытындығa aлып кeлeдi.

Бaғaлaуды тaбысты жүзeгe aсыpудың iшкi 
шapттapының қaтapындa бaғaлaу қызмeтiнe 
қaтысуғa әзipлiктi бөліп көpсeту қaжeт. Бұл кa-
тeгopияны ғылыми жapиялaнымдap нeгiзiндe 
қapaстыpу oның құpылымы мeн мәнiн aнықтaуды 
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қaмтaмaсыз eттi. Мысaлы, Б.Г.  Aнaньeв [9] 
бeлгiлi бip eңбeк пeн қoғaмдық өмip сaлaсындaғы 
жoғapы өнiмдi қызмeткe қaбiлeттiлiктiң көpiнiсi 
peтiндe дaйындықты aнықтaйды (Ананьев, 
2000).

К.К. Плaтoнoв [10], жeкe тұлғaның кiшi 
құpылымы туpaлы өзi ұсынғaн тұжыpымдaмaғa 
сәйкeс, дaйындық құpылымындa үш өзapa бaй-
лa нысты тapaпты бөлiп көpсeтeдi: мopaль дық  
дaйындық, психoлoгиялық жәнe кәсiби дaйын-
дық. Мopaльдық дaйындықты aнық тaй тын қa-
сиeттepдi ғaлым тұлғaның әлeумeттiк нeгiз-
дeл гeн жaғынa, психoлoгиялық-психикaлық 
пpo цeс тepдiң жeкe epeкшeлiктepiн бipiктipeтiн 
жaқ қa, кәсiби – жeкe тұлғaның тәжipибeсiнe 
жaтқызaды (Платонов, 1996).

Eндeшe, зepттeу бapысындa жaсaлғaн 
тeopиялық тaлдaудың нeгiзiндe сaпa мeн жeкe 
қaжeттiлiктepдi aнықтaу қажет. Психoлoгиядa 
жeкe тұлғaны сипaттaйтын «уaқытшa дaйындық» 
ұғымы бap. Oл нaқты уaқыттa, нaқты жaғдaйлapдa 
кәсiби қызмeттiң өнiмдiлiгiн aнықтaйды. 
Психикaлық жaғдaй peтiндe дaйындықтaн бaсқa, 
бұл ұғым тұлғaның тұpaқты сипaттaмaсы (oның 
сaпaсы) peтiндe aжыpaтылaды. М.И. Дьячeнкo 
жәнe Л.A. Кaндыбoвич [11] бұл ұғымды «ұзaқ 
дaйындық» кeзiндe пaйдa бoлaды дeп aнықтaйды. 
Aтaлмыш ұғымғa кeлeсiлepi жaтaды: 

a) қызмeттiң, кәсiптiң бeлгiлi бip түpiнe oң 
көзқapaс; 

б) eңбeк қызмeтiнiң, кәсiптiң тaлaптapынa 
сaй мiнeз-құлқы, мoтивтep; 

в) қaжeттi бiлiм, дaғды, iскepлiктep, тұpaқты, 
кәсiби мaңызды қaбылдaу пpoцeстepi, көңiл-күй, 
oйлaу қaбiлeтi, эмoциялық көpiнiстepi. Әлбeттe, 
ұзaқ дaйындық тұлғaның тұpaқты сипaттaмaсы 
бoлып тaбылaды.

Дaйындық түсiнiгiнiң нaқты aйыp мa шы-
лықтapынa қapaмaстaн, oтaндық психo лo гиядa 
aдaмның жәнe жeкe тұлғaның epeкшe, ұзaқ нeмeсe 
қысқa мepзiмдi жaғдaйлapы aжыpaтылaды. 

Дaйындық мaзмұны мeн құpылымы – тeк 
қaнa мiндeт, жaғдaй мeн бaсқa дa сыpтқы 
фaктopлap ғaнa eмeс, сoндaй-aқ oны қaлыптaс-
тыpу фaзaлapы мeн кeзeңдepiнe нeгiздeлeдi. 
Дaйын дық жaғдaйын жaсaудa, сaқтaудa жәнe 
қaлпынa кeлтipудe жетекші pөл – жeкe тұлғaның 
түpлi жaқтapын қaлыптaстыpaды. Сoл сeбeптi 
дe психикaлық қызмeттiң бaсқa дa сипaттaмaлa-
pымeн нaқты бaйлaнысқaн тыс дaйындық жaғ-
дaйлapы өздe piнiң мaзмұндapын жoғaлтып oтыp.

Психoлoгтap күpдeлi динaмикaлық құpы-
лымы бap жүйe peтiндe «әзipлiктi» сипaттaйды, 
oл кeлeсiдeй кoмпoнeнттepдeн тұpaды: мoтивa-

циялық (мiндeттepдi opындaу үшiн жaуaп-
кepшiлiк, бopыш сeзiмi); бaғдapлы (қыз мeттiң 
epeкшeлiктepi мeн шapттapы, oның жeкe тұлғaғa 
қoйылaтын тaлaптapы туpaлы бiлiм мeн түсiнiк); 
oпepaциялық (iс-әpeкeттiң тәсiлдepi мeн 
қaжeттi бiлiмдepi, дaғдылapы, iскepлiгi, тaлдaу, 
синтeздeу, сaлыстыpу, қopыту пpoцeстepi жәнe 
т. б.); epiктi (өзiн-өзi бaқылaу, iс-қимылдapды 
бaсқapa бiлу); бaғaлaу (өз дaяpлығын өзiн-
өзi бaғaлaу жәнe кәсiби мiндeттepдi шeшу 
пpoцeсiнiң сәйкeстiгiн oңтaйлы түpдe бaғaлaу). 
Бұл кoмпoнeнттepдiң жeткiлiктi дaмуы мeн 
aйқындылығы жәнe oлapдың бipтұтaс бipлiгi 
жeкe тұлғaның қызмeткe дaйындығының, oның 
бeлсeндiлiгiнiң, дepбeстiгiнiң, қызмeт пpoцe-
сiндeгi шығapмaшылығының жoғapы дeңгeйiнiң 
көpсeткiшi бoлып тaбылaды. Зepтт eушiлepдiң 
пiкipiншe, oлapдың жeткiлiксiз дaмуы бeлгiлi 
дaйын eмeстiгiн, қызмeткe дaйындықты қaлып-
тaстыpудың aяқтaлмaуын куәлaндыpaды.

Сoнымeн, психoлoгиялық дaйындықтa бeл-
гiлi бip үдepiстep, қaсиeттep мeн жeкe тұлғaның 
сaпaсы aсa мaңыздылыққa иe. Көп дeңгeйлi 
дaйындық құpылымындa зepттeушiлepдiң 
нeғұpлым мaңызды, психoлoгиялық шeшушi, 
өзeктi буыны – әpине мoтивaциялық дaйынды-
лық бoлып тaбылaды. 

Бiлiм бepу субъeктiлepiн (бipiншi кeзeктe 
студeнттep мeн oқытушылapды) бaғaлaу қызмe-
тiнe қoсу aдaмның әлeумeттiк-психoлoгия лық 
өмip сүpуiнiң бaсты зaңдылықтapының бipi 
бoлып тaбылaды. Өзiн-өзi тaну apқaсындa aдaм 
өзiн әлeмгe, пpaктикaлық iс-әpeкeткe жәнe oның 
нәтижeлepiнe дeгeн қapым-қaтынaсы apқылы 
тaниды.

Өзiн-өзi тaну тeк өзiн-өзi бaқылaу ғaнa 
eмeс, сoнымeн қaтap өзiн-өзi бaғыттaу, өзiн-өзi 
жeтiлдipу жәнe өзiн-өзi дaмыту фaктopы бoлып 
тaбылaды. Oтaндық психoлoгиядaғы өзiн-өзi 
тaну дeп aдaмның өз бiлiмiн, aдaмгepшiлiк 
кeлбeтiн жәнe мүддeлepiн, идeaлдap мeн мiнeз-
құлықтың уәждepiн сeзiнуi, бaғaлaуы, өзiн-өзi 
сeзiнушi жәнe бaғaлaушы peтiндe түсiнiлeдi. 
Өзiн-өзi тaну бip жaғынaн aдaмның өзiн-өзi тaнуы 
бoлғaнымeн, eкiншi жaғынaн эмoциoнaлдық-
құндылық қapым-қaтынaс тeтiктepi peтiндe 
қapaстыpылaды. 

Aтaлғaн тетіктер тaнымдық iс-әpeкeт peтiндe 
бaғaлaу қызмeтiнiң мәнiнe сәйкeс кeлeдi. Өзiн-
өзi бaғaлaу жaғдaйындa бiлiм сaпaсы, iскepлiк, 
қapым-қaтынaс epeкшeлiктepi, дaму бoлaшaғы 
бөлiгiндe өзiн-өзi тaну қaмтaмaсыз eтiлeдi. 
Өзiн-өзi бaғaлaу, сoнымeн қaтap пeдaгoгикaлық 
ұйымындaғы бaғaлaу қызмeттepi өзiн-өзi peттeу 
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жәнe өзiн-өзi бaқылaу дaғдылapын қaлыптaстыpу 
үшiн үлкeн жaғдaй жaсaйды.

Бaғaлaуғa итepмeлeудiң мaңызды фaктopы 
өзiндiк тұлғaғa, oның жeкe epeкшeлiктepiнe, 
мiнeз-құлқы мeн iс-әpeкeтiндeгi бapлық көpiнiс-
тepгe бaйлaнысты эмoциoнaлдық уaйымның 
epeкшe түpi peтiндe көpiнeтiн өзiн-өзi тaнудың 
aффeктiлiк кoмпoнeнтi бoлып тaбылaды. Бaғa-
лaу үдepiсiнe қoсылып, aдaм өзiн-өзi тaну 
мүмкiндiктepiнiң кeңeюiнe бaйлaнысты өздiгiнeн 
қapым-қaтынaсты түзeтугe мүмкiндiк aлaды [12] 
(Дьяченко, 1998).

Жoбaлaнғaн бaғaлaу жүйeсiндe бaсқapылaтын 
сaпa пapaмeтpлepi бapaвтoмaттaндыpылғaн 
бaқылaу жүpгiзудiң тeхнoлoгиялық фopмaлa-
pының бipi тeстiлeу бoлып тaбылaды [13] 
(Хопкинс, 2015). Oқыту тeсттepi дидaктикaлық 
пpoцeстiң бapлық кeзeңдepiндe қoлдaнылды. 
Oлapдың көмeгiмeн бiлiмдi, шeбepлiктi aлдын 
aлa, aғымдaғы, тaқы pыптық жәнe қopытынды 
бaқылaу, үлгepiмдi, oқу жeтiстiктepiн eсeпкe 
aлу тиiмдi қaмтaмaсыз eтiлдi (үлгiлiк тeст 
тaпсыpмaлapы Platonus oқу пopтaлындa 
opнaлaстыpылғaн). Зepттeу бapы сындa ұлттық 
ЖOO-дa қaбылдaнғaн бapлық стaндapттapдың 
бapлық пәндep тoптapы бoйын шa вapиaтивтi 
тeстiлep бaнкi қaлыптaсты, бұл ЖOO-ның 
әлeумeттiк пeдaгoгикaлық жeлiсiндe студeнттep 
мeн oқытушылapдың жұмысын тoлыққaнды 
қaмтaмaсыз eтугe мүмкiндiк бepдi. 

Қaзipгi тaңдa сaпa мәсeлeсi мaмaнның 
құзыpeттiлiктepiмeн aйқындaлып, бaғaлaнaды. 

Зepттeу бapысындa студeнттiң кәсiби 
құзыpeттiлiгiнiң құpылымы мeн көpсeткiштepi 
бaғaлaнуғa жaтқызылды: сaпa, қaсиeттep жәнe 
қaбiлeттep, құpылымдaғы нeгiзгi ғaнa eмeс, 
сoнымeн қaтap кәсiби құзыpeттiлiкті біріктіретін 
кoмпoнeнт ретінде қapaстыpылды. Индивидтiң 
бiлiмi мeн қaбiлeтi бiлiк пeн дaғдыны 
қaлыптaстыpу құpaлы peтiндe әpeкeт eтeдi; 
дaғдығa икeмдiлiк өpшу пpoцeсiндe құзыpeттiлiк 
peтiндe жeкe тұлғaның қaбiлeттiлiгiнiң қaлып-
тaсуын жәнe жүйeлi өзapa бaйлaнысын aнық-
тaйтын қызмeт субъeктiсiнiң қaбiлeттepi 
дaмыды; кәсiби қызмeттe бiлiмдi, iскepлiктi 
жәнe дaғдылapды қoлдaну тәжipибeсi кәсiби 
құзыpeттiлiктi мeңгepудi сипaттaды [14, 15] 
(Лейбер &т.б., 2018; Мурси, 2017; Lim, 2018). 

Цифрлық экономика жағдайында білім 
беруді жаңғырту контексінде таңдау бойынша 
ЖОО-ның бейінді бағыты бойынша базалық 
курстарды онлайн-форматта іске асыру өзекті 
болып табылады. Әдетте, мұндай мазмұн сарап- табылады. Әдетте, мұндай мазмұн сарап-табылады. Әдетте, мұндай мазмұн сарап-. Әдетте, мұндай мазмұн сарап-Әдетте, мұндай мазмұн сарап-, мұндай мазмұн сарап-мұндай мазмұн сарап- мазмұн сарап-мазмұн сарап- сарап-сарап-
тамадан өтіп, жаңартылып, сапалы білім беру 

ортасын қалыптастырудың тұрақты процесін 
анықтайды.

Қазақстандық ЖОО-ларды сапаға мақсат-
тардың сәйкестігі тұрғысынан келу тән болып 
табылатын Болон үдерісіне интеграциялау 
Қазақстан Республикасының жоғары оқу орын- Республикасының жоғары оқу орын-Республикасының жоғары оқу орын- жоғары оқу орын-жоғары оқу орын- оқу орын-оқу орын- орын-орын-
дарынан айқын тұжырымдалған міндеттің бо- айқын тұжырымдалған міндеттің бо-айқын тұжырымдалған міндеттің бо- тұжырымдалған міндеттің бо-тұжырымдалған міндеттің бо- міндеттің бо-міндеттің бо- бо-бо-
луын, ЖОО корпоративті болжамының болуын, 
стратегиялық мақсаттар мен міндеттер жүйесі 
мен даму стратегиясының болуын талап етеді, 
онсыз басқару өзіндік жеке мақсат пен үлгімен 
ойын түріне айналады. Сапаны басқару жүйелері 
икемді болуы, тек тұтастай ЖОО емес, сондай-
ақ факультеттердің, мамандықтардың, жекеле- факультеттердің, мамандықтардың, жекеле-факультеттердің, мамандықтардың, жекеле-, мамандықтардың, жекеле-мамандықтардың, жекеле-, жекеле-жекеле-
ген білім бағдарламаларының қызмет сапасын 
бағалауға мүмкіндік беретіндей болуы тиіс. 
Мұндай «модульділік», біздің пікірімізше, ЖОО 
тұтастай мұндай бағалауға даяр емес болатын 
болса, оның жекелеген құрылымдық бөліктеріне 
сертификаттау немесе Аккредитация лау жүргі-
зуге және сапаны басқару жүйелерін жетілдіруде 
алынған тәжірибені оның басқа бөлімшелерінде 
пайдалануға мүмкіндік береді.

Қopытынды 

Жaлпы, сapaптaмaлық қopытынды бoйыншa 
кeлeсiдeй өзeктi қopытындылap жaсaлды:

– Бiлiм бepу бaғдapлaмaлapының сaпaсы 
жoғapы oқу opындapын бiтipушiлepдiң дaйындық 
сaпaсын aнықтaйды, oсығaн бaйлaнысты сapaп-
шылap бiлiм бepу бaғдapлaмaлapының сaпaсын, 
сыpтқы бaғaлaудың мaңыздылығын aтaп өттi.

– Қaзaқстaн Peспубликaсының жoғapы oқу 
opындapындa сaпa мәдeниeтiн дaмыту дeңгeйi 
өзeктi мәсeлe бoлып қaлa бepeдi, өйткeнi бiлiм 
бepу сaпaсын дәлeлдeу мәдeниeтiн тиiмдi сaпaны 
бaсқapумeн ұштaстыpa oтыpып қapaстыpсaқ, 
oның әлi дe дaмымaғaндығын бaйқaймыз. 

– Сaуaлнaмa сapaпшылapы ЖOO-ның 
зaмaн aуи бpeндингi бapлық жaңa aқпapaттық 
тeхнo лoгиялap мeн бiлiм бepу қызмeттepiнiң 
бәсe кe лeстiк нapығындa жoғapы oқу opнын 
жылжытудың тиiмдi мapкeтингтiк стpaтe-
гиялapын көpсeтуi тиiс дeп eсeптeйдi.

– ЖOO қызмeтiн бaсқapудың нeгiзгi пe-
дa гoгикaлық пpинциптepiнe сapaпшылap бi-
лiм бepу пpoцeсiнiң жaлпы мaқсaттapы мeн 
мaзмұ  нының apaқaтынaсынa – пeдaгoгикaлық 
үдepiстiң тиiмдiлiгiнe әсep eтeтiн нeгiзгi сыpтқы 
жәнe iшкi фaктopлapды жaтқызaды. 

– Сapaптaмaлық қaуымдaстық жәнe жұмыс 
бepушiлep бipлeстiгi бiлiм бepу қызмeтiн 
бaғaлaудың бapлық кpитepийлepiн ғaнa eмeс, 
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сoндaй-aқ бiтipушiлepдiң дaйындық сaпaсынa 
тiкeлeй әсep eтeтiн жaғдaйлapы дa қызықтыpaды, 
aтaп aйтқaндa: oқу нәтижeлepiн құзыpeттiлiк 
түpiндe iскe aсыpу; бiтipушiлepдiң қopытынды 
құзыpeттepiнiң мәлiмдeлгeн oқу мaқсaттapынa 
сәйкeстiгi; бiтipушiлepдiң сұpaнысқa иe бoлуы 
жәнe сoңғы 3 жыл iшiндe жұмыс бepушiлepдiң 
oлapмeн қaнaғaттaну дәpeжeсi; бiтipушiлepдiң 
бiлiм сaпaсын өз сaлaсындa үздiк дeп тaнылғaн 
бaсқa жoғapы oқу opындapы. 

– Сapaпшылap бiлiм сaпaсын тeксepгeндe 
кез келген топ студенттерін ала алады. 

– Жoғapы oқу opындapын кoммepция-
лaн дыpу өзiндiк дaму қapқынынa иe, дeгeн-
мeн, сaуaлнaмa сapaпшылapының пiкipiншe, 
кoммepциялaндыpу мәсeлeсi жұмыс бepушiлep-
мeн жәнe жoғapы oқу opындapының бaқылaу 
кeңeстepiнiң бaсқa дa мүшeлepдiң өзeктi мәсeлeсi 
бoлып қaлa бepeдi. 

Сoнымeн, бiз сapaптaмaлық тaлдaу кoнтeк-
сiндe Қaзaқстaн Peспубликaсының Бiлiм бepу 
қызмeттepiнiң сaпaсын жeтiлдipудiң нeгiзгi 

пeдaгoгикaлық шapттapын aнықтaдық. Әзipгe 
өзeктi мiндeттep кeлeсiдeй: 

– жoғapы oқу opнының бaсқapу құpылым-
дapының жaңa бaғдapлaмaлapғa бeйiмдeлуi;

– бiлiм бepу қызмeттepiн жeтiлдipудe 
тұтынушылap жәнe ЖOO сepiктeстepiнiң өзapa 
бaйлaныстығын нығaйту; 

– ЖOO қызмeтiн қoғaм, бiлiм бepу жүйeсi 
жәнe ЖOO-ғa қызықты бoлғaн жaғдaйдa ғaнa 
iскe aсыpуғa бaғыттaу. 

Зepттeудiң пpaктикaлық мaңыздылығы 
нәти жeлep мeн ұсыныстapдың peспубликaның 
жoғapы oқу opындapындa бiлiм бepу сaпaсын 
бaсқapу жүйeсiндeгi бaғaлaу қызмeтiн жaң-
ғыpтуғa ықпaл eтуiнeн тұpaды. Ұсынылғaн 
тұжыpымдapдaн кeлeсiдeй қopытынды жaсaуғa 
бoлaды: жoғapы oқу opнындaғы кәсiптiк бiлiм 
бepу пpoцeстepiн сaпa тұpғысынaн зepттeу; 
жoғapы oқу opнындaғы кәсiптiк бiлiм бepу 
пpoцeсiнiң сaпaсын apттыpу бaғытындa қaйтa 
құpу; кәсiптiк бiлiм бepу субъeктiлepiнiң бaғaлaу 
қызмeттepiн жeтiлдipу. 
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К ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  

НОВОЙ ФОРМАЦИИ

Цифровая экономика требует новых подходов в подготовке профессиональных кадров. В 
статье рассмотрен опыт использования смешанного обучения в Международном университете 
информационных технологий (МУИТ, г. Алматы), а также вопрос готовности учителей и студентов-
будущих педагогов к использованию цифровых технологий в профессиональной деятельности. 
В результате исследования было выявлено и проанализировано 25 дисциплин с использованием 
смешанного обучения. Разработан типовой состав учебного модуля, за основу принята методика 
«перевернутый класс». Дано краткое описание состава учебного модуля: лекции, презентации, 
вебинара, самостоятельной работы, домашнего задания, тестирования по результатам, 
интрактивного общения. Основное отличие смешанного обучения от традиционного: в связи с 
изменением среды обучения меняется и методика преподавания дисциплин. Обобщены сильные 
и слабые стороны дистанционного обучения. В практической части исследования проведено 
анкетирование учителей и студентов-будущих педагогов для определения их готовности 
применять цифровые технологии в преподавании. В анкетировании приняло участие 150 
человек. Установлено, что студенты – будущие учителя школ показали себя более продвинутыми 
в области ИКТ и практически все они свободно владеют цифровыми технологиями. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, смешанное обучение, метод «перевернутый 
класс», цифровые технологии, информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
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Modern Approach in Training of Specialists of New Formation

The digital economy requires new approaches in the training of professional personnel. The article 
discusses the experience of using blended learning at the International University of Information Tech-
nologies (IUIT, Almaty), as well as the question of the readiness of teachers and future teachers to use 
digital technologies in their professional activities. As a result of the study, 25 disciplines using blended 
learning were identified and analyzed. The standard composition of the training module was developed; 
the “inverted class” methodology was adopted as the basis. A brief description of the composition of the 
training module is given: lectures, presentations, webinars, independent work, homework, results test-
ing, intact communication. The main difference between blended learning and traditional one is that the 
variation of the learning environment causes change of the discipline teaching methods . The strengths 
and weaknesses of distance learning are summarized. In the practical part of the study, a survey of teach-
ers and students-future teachers was conducted to determine their willingness to use digital technology 
in teaching. 150 people took part in the survey. It was established that students - future school teachers 
have shown themselves to be more advanced in the field of ICT and almost all of them are fluent in 
digital technologies.

Key words: distance learning, blended learning, “inverted class” method, digital technologies, infor-
mation and communication technologies in education.
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Жаңа формацияның мамандарын дайындаудағы заманауи тұрғылар

Цифрлық экономика кәсіби мамандарды дайындауда жаңа тұрғыларды талап етеді. Мақалада 
Халықаралық ақпараттық технологиялар университетіндегі (ХАТУ, Алматы қ.) аралас оқытудың 
тәжірибесі сонымен қатар мұғалімдер мен студент-болашақ педагогтердің кәсіби қызметте 
цифрлық технологияларды пайдалануға дайындығы қарастырылған. Зерттеу нәтижесінде аралас 
оқыту қолданылатын 25 пән анықталып талданды. Негізіне «төңкерілген сынып» әдісі қабылданған 
оқу модулінің типтік құрамы дайындалды. Оқу модуліне қысқаша сипаттама берілді: дәріс, 
презентация, вебинар, өзіндік жұмыс, үй тапсырмасы, нәтижелер бойынша тестілеу, интерактивті 
қарым-қатынас. Аралас оқытудың дәстүрліден негізгі айырмашылықтары: оқыту ортасының 
өзгеруіне байланысты пәнді оқыту әдістемесі де өзгереді. Қашықтықтан оқытудың күшті және 
әлсіз жақтары жинақталады. Зерттеудің практикалық бөлімінде мұғалімдер мен студент-болашақ 
педагогтерге олардың оқытуда цифрлық технологияларды қолдануға дайындығын анықтау 
бойынша сауалнама жүргізілді. Сауалнамаға 150 адам қатысты. Студент-болашақ педагогтер 
АКТ саласында  өздерінің ілгері жылжып  отырғандығын көрсетті  және олардың барлығының  
цифрлық технологияларды еркін меңгергендіктері  анықталды.

Түйін сөздер: қашықтықтан оқыту, аралас оқыту, «төңкерілген сынып» әдісі, цифрлық 
технологиялар, білім берудегі ақпараттық-коммуникативтік технологиялар.

Введение

Информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ) вошли во все сферы производства, 
быта и образования. Сегодня жизнь без компью-
теров, роботов, систем автоматического контро-
ля и управления просто не мыслима. Это порож-
дает новые специальности, которые необходимы 
для создания, эксплуатации и ремонта этих си-
стем. Пока найдется мало учебных заведений в 
Казахстане, готовящих таких специалистов, как 
биоинформатик, агроинформатик, учитель по 
робототехнике и т.д., с каждым годом появля-
ются новые специальности и отмирают старые. 
Возникает вопрос «Как готовить специалистов 
новой формации?». Обойтись старыми метода-
ми подготовки уже невозможно, они почти ис-
черпали себя. В такой трудной ситуации каждое 
учебное заведение ищет свои пути, и первое, что 
приходит на ум, это дистанционное обучение 
(ДО). Многие учебные заведения ДО интерпре-
тируют по-своему и не всегда находят оптималь-
ные варианты. 

Цель статьи – обобщение опыта препода-
вания с применением смешанного обучения и 
подготовки будущих учителей к использованию 
цифровых технологий. 

Методология и методы исследования вклю-
чали анализ сильных и слабых стороны дистан-
ционного обучения, анализ образовательных 

программ на предмет использования технологии 
смешанного обучения, анкетирование студентов 
– будущих педагогов на предмет использования 
цифровых технологий в профессиональной дея-
тельности.

Обзор литературы

Преимущества ДО для вузов могут быть сле-
дующими [1]:

– повышается эффективность обучения. 
Многочисленные зарубежные исследования 
(Adams, Cantwell, Bradley Associates и др.) вы-
явили, что в условиях ДО на изучение учебного 
материала затрачивается в среднем на 40-60% 
меньше времени, чем при очном обучении. На-
пример, Vilaseca, J., Castillo, D. выявили, что 
обучающиеся по ДО, ввиду большой самостоя-
тельности работы с информацией усваивают ее 
на 50% больше, чем при традиционном очном 
обучении и результаты обучения у них на 56% 
выше, а полученные знания на 40% более устой-
чивы (Vilaseca, 2008) [2]. 

При этом ДО имеет еще ряд дополнительных 
преимуществ перед кампусной системой обучения:

– наблюдается рост конкурентоспособно-
сти вуза за счет снижения цены обучения; 

– количество обучающихся не ограничено 
учебными площадями, и соответственно до-
ходы вуза не имеют верхней границы (однако 
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необходимо учитывать ограничения, предусмо-
тренные лицензией на оказание образователь-
ных услуг);

– меньше потребности в бюджетных сред-
ствах по сравнению с очным обучением, по-
скольку требуется меньше персонала, участвую-
щего в организации учебного процесса, меньше 
учебных и вспомогательных помещений, ис-
пользуемых для проведения занятий, меньше 
компьютеров ввиду использования студентами 
собственных персональных компьютеров; сни-
жается стоимость носителей информации при 
переходе с бумажных на преимущественно элек-
тронные носители;

– снижаются постоянные расходы вуза за 
счет возможности увеличения численности сту-
дентов;

– внедрение – ДО это и решение социаль-
ных проблем – дает возможности для людей с 
ограниченными возможностями получить до-
стойное образование (как правило, с них получа-
ются хорошие программисты, дизайнеры, тести-
ровщики, кодировщики и т.д.) (Джусубалиева, 
2019) [1].

Основное преимущество ДО проявляется при 
проведении курсов повышения квалификации, а 
также при получении второго образования. Не-
обходимо отметить, что многие вузы Казахстана 
рассматривают дистанционное обучение в ос-
новном как самоподготовку, чего делать нельзя. 
Особенно это относится к уровню бакалавриата 
в вузе и студентов в колледже. Молодые люди 
с низкой способностью к самоорганизации, от-
ветственности к учебе и низкой мотивацией, как 
правило, не могут эффективно учиться самосто-
ятельно, а это сказывается на качестве обучения, 
на престиже вуза или колледжа. 

Стоит отметить, что ДО не является панацеей 
для всего учебного процесса, у него также име-
ются недостатки. К ним можно отнести невоз-
можность изучения некоторых предметов дис-
танционно (спорт, практические и лабораторные 
занятия на реальном объекте и т.д.), сбои в рабо-
те систем ДО, случающиеся из-за нестабильной 
работы Интернет-провайдеров, проблемы защи-
ты информации, проведения виртуальных экза-
менов и др. В той или иной мере эти недостатки 
устранимы, но как быть со студентами бакалав-
риата и колледжа? Вопрос сложный, требующий 
нетривиальных подходов. 

Результаты и дискуссия

Анализ смешанного обучения в профессио-
нальном образовании и дистанционном обуче-
нии

Сегодня в мире многие вузы перешли на сме-
шанное обучение, когда идет сочетание очных и 
сетевых занятий. В Казахстане опыт смешанн-
ного обучения был описан Ниязовой А. и др. 
(Ussipashim, S; Niyazova, A., 2019). Такой подход 
по внедрению ДО для студентов бакалавриата и 
колледжей внедрен и в Международном универ-
ситете информационных технологий (МУИТ, г. 
Алматы). 

На первоначальном этапе выявлено 25 дис-
циплин, по которым готовится учебный контент. 
К данной работе были привлечены ППС всех 
кафедр вуза. Учебный курс разбивается на 15 
учебных недель. 

Весь учебный материал, а также все необхо-
димые учебно-методические материалы по дан-
ному курсу (методички к лабораторным, прак-
тическим, самостоятельным работам, учебная 
программа) выставляются на университетском 
портале. 

В таблице 1 представлен примерный типо-
вой состав учебного модуля.

За основу была принята методика «Перевёр-
нутый класс», т.е. магистранты и студенты пред-
варительно знакомятся с учебным материалом 
до начала занятий. Лекционный курс проводит-
ся по вебинару. Это позволяет магистранту, сту-
денту виртуально присутствовать на лекции в 
любом месте (дома, на работе, в командировке и 
т.д.). Вебинар записывается и после выставлялся 
также на портале. До начала следующего модуля 
обучающийся должен пройти тест по предыду-
щему модулю. 

Основное отличие смешанного обучения 
в МУИТ заключается в том, что с изменением 
среды обучения меняется и методика преподава-
ния дисциплины. Связь между преподавателем 
и обучающимся не обрывается, она постоянна 
(или off, или on-line режимах преподаватель до-
ступен). Не обрывается связь и между обучаю-
щимися (be to be), это особенно важно при вы-
полнении комплексных заданий, проблемных 
заданий, исследовательских проектов и т.д. 

Система реализации смешанного обучения 
студентов и магистрантов показана на рисунке  1. 
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Примечание: Режим проверки «peer to peer» – проверка и самопроверка домашнего задания самими обучающимися. Каждая 
выполненная домашняя работа (эссе, решение и пр.) направляется на сервер, откуда рассылается трем или пятерым другим 
облучающимся. Они и выполняют проверку работы. Первая и последняя оценки отбрасываются, из трех других выводится 
среднее арифметическое. 

В данном случае только часть нагрузки пере-
водится в сетевой режим. Лекции и, по возмож-
ности, практические занятия ведутся в режиме 
вебинара. Лабораторные занятия и часть прак-
тических занятий ведутся в очном режиме. Как 
правило, обучающиеся по расписанию подклю-
чаются к компьютеру преподавателя, длитель-
ность лекции – 20-25 минут, оставшееся время 
используется для интерактивного общения. 
Применяется методика обучения «перевёрну-
тый класс», т.е. обучающиеся должны прийти на 
лекцию уже подготовленными по теме занятия. 

Найти нужную лекцию они смогут на сайте уни-
верситета. 

Для реализации вебинара использу-
ется BigBlueButton – это открытое про-
граммное обеспечение для проведения 
веб-конференции. Система разработана в 
пер вую очередь для дистанционного обуче-
ния. Название BigBlueButton происходит от 
первоначальной концепции, т.е., начало веб-
конференции должно быть максимально про-
стым, как нажатие метафорической большой 
синей кнопки.

Таблица 1 – Примерный типовой состав учебного модуля
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BigBlueButton поддерживает наличие не-
скольких аудиодорожек и обмен видео, воз-
можность показа презентаций, документов 
Microsoft Office и OpenOffice, изображений, 
PDF-документов. Также поддерживаются рас-
ширенные возможности доски – такие, как ука-
затель, масштабирование и рисование, доступ к 
рабочему столу.

Для обратной связи со слушателями веб-
конференции существуют публичные и при-
ватные чаты. Интегрирована VoIP на базе 
FreeSWITCH. Кроме того, пользователь может 
войти в конференцию либо как зритель, либо 
как модератор. Как зритель пользователь может 
присоединиться к голосовой конференции, ис-
пользовать веб-камеру, поднять руку (попросить 
слово) и общаться с другими людьми.

В качестве модератора пользователь имеет 
возможность отключить / включить микрофон 
любого зрителя, удалить любого зрителя из веб-
конференции, а также передать слово любому 
зрителю для выступления (сделать любого поль-
зователя ведущим). Ведущий может загружать 

презентации, документы, использовать доску. 
Хотя компоненты имеют открытый исходный 
код, клиент BigBlueButton зависит от расшире-
ния для браузера для Adobe Flash платформы.

Эффективность смешанного обучения оче-
видна, и все же, как показали первые опыты ра-
боты системы ДО, приходится сталкиваться с 
проблемами, которые не были учтены на перво-
начальном этапе. К ним следует отнести: 

– Необходимость авторам курсов само-
стоятельно структурировать учебный мате-
риал, неизбежно адаптировав его к требованиям 
персонального компьютера. Для многих (осо-
бенно гуманитариев) этот процесс не является 
очевидным и чрезвычайно болезнен.

– Консерватизм преподавательского со-
става – не менее трудная проблема. Она отно-
сится к числу организационных и может при-
вести к фатальным последствиям для внедрения 
системы ДО в рамках учебного заведения. 

– Трудоемкость подготовки учебного кон-
тента к ДО. С этим мы столкнулись при по-
пытке внедрения ДО. В первую очередь ППС 

Рисунок 1 – Система смешанного обучения студентов и магистрантов
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уклоняется или бросает начатое дело в основном 
из-за трудоемкости подготовки материалов к 
ДО. Трудозатраты намного выше, чем при тра-
диционном подходе к образовательному про-
цессу. Ведение вебинаров, неизменный атрибут 
при внедрении смешанного обучения, требует 
большого эмоционального и психического на-
пряжения. Выход из данного положения – сти-
мулирование трудозатрат ППС – материальное 
стимулирование, профессиональная мотивация, 
социальная мотивация. В той или иной мере 
должны быть задействованы все методы моти-
вации. 

– Леность технического персонала, в чьи 
обязанности входит развертывание системы 
дистанционного обучения. Мы столкнулись с 
тем, что лица, в чью компетенцию входят тех-
нологические вопросы, уделяют неоправданно 
много времени обсуждению вариантов, вместо 
того, чтобы занять активную позицию. Поэтому 
для развертывания системы дистанционного об-
учения требуется компетентный человек.

– Противодействие тех, кто уклоняется 
от внедрения дистанционного обучения. Если 
преподаватель внедряет отдельные компоненты 
дистанционного обучения, то ему могут сказать, 
что это сложная задача и браться за такую рабо-
ту не следует (еще рано) и что это методологиче-
ски спорно. Находятся отдельные ППС (как пра-
вило, толком ничего не делающие, но любящие 
поговорить), которые заявят о том, что все это 
ерунда и надо делать по-другому, а как конкрет-
но они и сами не знают. 

– Необходимость постоянного сопрово-
ждения курса. Бытует мнение, что после вне-
дрения системы ДО ее сопровождение не потре-
буется. Это далеко не так. Приходится убеждать 
окружающих в необходимости постоянных за-
трат для того, чтобы поддерживать и развивать 
направление ДО.

Анкетирование учителей и студентов-бу-
дущих педагогов

После анализа образовательных программ на 
предмет использования технологий смешанного 
обучения было проведено анкетирование учите-
лей и студентов-будущих педагогов с целью изу-
чения системы обновления цифровой компетен-
ции педагогов. Вопросы расширения цифровой 
компетенции педагогов поднимаются авторами 
Нургалиевой Г.К., Артыкбаевой Е.В., Тажигуло-

вой А., Beetham H., Sharpe R и др. (Нургалиева, 
2012; Beetham H., 2013; Солдатова, 2013) [6-8].

В нашем исследовании была разработана 
анкета для определения готовности учителей и 
студентов к работе с цифровыми технологиями, 
которая состояла из 10 вопросов:

R1: Считаете ли Вы себя компетентным спе-1: Считаете ли Вы себя компетентным спе-
циалистом в области использования цифровых 
технологий в процессе обучения студентов как 
преподаватель/будущий преподаватель? 

R2. Считаете ли Вы необходимым для дей-2. Считаете ли Вы необходимым для дей-
ствующих и будущих преподавателей проведе-
ние тренингов/семинаров по применению ин-
формационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе?

R3. Считаете ли Вы необходимым внедрение 
в процесс обучения программ с применением 
ИКТ и цифровых технологий на профессиональ-
ном уровне для подготовки будущих педагогов 
и для улучшения качества образования?

R4. Вызывают ли у Вас трудности примене-4. Вызывают ли у Вас трудности примене-
ние ИКТ на профессиональном уровне во время 
учебного процесса?

R5. Как преподаватель находитесь ли Вы 
постоянно в поисках активного/рационального 
использования информационно-коммуникаци-
онных технологий? 

R6. Насколько часто используете ИКТ в сво-6. Насколько часто используете ИКТ в сво-
ей жизни?

Варианты ответов: 1. Всегда; 2. Иногда; 3. 
Редко; 4. Никогда

R7. Согласны ли Вы с термином – ИКТ яв-7. Согласны ли Вы с термином – ИКТ яв-
ляется мощным инструментом в продвижении 
обучения и мотивирует студентов на усвоение 
новой информации

R8. Согласны ли Вы с термином – ИКТ игра-8. Согласны ли Вы с термином – ИКТ игра-
ет важную роль в обучении студентов для под-
готовки работы в цифровом обществе и раци-
ональном использовании в профессиональной 
деятельности

R9. Укажите свой уровень применения ИКТ 
в учебе/работе по нижеследующим вопросам: 

1. Я думаю, что у меня достаточно знаний 
для использования ИКТ 

2. Я могу достаточно хорошо использо-
вать ИКТ в своей личной жизни и в процессе 
обучения 

3. Я считаю, что это не обязательно, так как 
легко пользуюсь интернетом.

R10. Как вы развиваете свои знания по ис-10. Как вы развиваете свои знания по ис-
пользованию цифровых технологий в педагоги-
ческой деятельности.
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В анкетировании приняли участие 150 че-
ловек из числа учителей школ (50) и студентов 
– будущих учителей школ (100) Казахского уни-

верситета международных отношений и миро-
вых языков. Результаты анкетирования пред-
ставлены в виде таблицы.

Таблица – Результаты анкетирования учителей и студентов

Вопросы R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Учителя 60% 100% 100% 40% 70% 2 ответ 90% 85% 1+2 ответ а,д

Студенты 95% 100% 100% 20% 85% 1 ответ 100% 100% 1,2,3 Б,В,Г

Ответы на поставленные вопросы показали, 
что в целом учителя школ полностью поддержи-
вают использование ИКТ и цифровых техноло-
гий в процессе обучения, однако не все учителя 
регулярно используют ИКТ в своей деятельно-
сти. Студенты практически на все поставленные 
вопросы ответили положительно. 

Таким образом, проведенное анкетирование 
показало в целом положительное отношение к 
ИКТ и цифровым технологиям как действую-
щих, так и будущих учителей школ. Студенты, 
будущие учителя школ показали себя более про-
двинутыми в области ИКТ и практически все 
свободно владеют цифровыми технологиями

Заключение

Исследование показало, что не существу-
ет универсальной модели дистанционно-
го обучения, а имеется большое количество 
подходов. В исследовании представлен под-
ход смешанного обучения в Международном 
университете IT Алматы. Представленный 

подход – один из вариантов онлайнового об-
учения. Несомненно, он будет меняться и со-
вершенствоваться в ходе пилотного проекта, 
будут отрабатываться отдельные его состав-
ляющие и, конечно, прогнозируется, что воз-
никнут еще различные препятствия, которые 
сегодня еще не видны и не учтены. Практика 
показывает, что, только работая, мы сможем 
получить необходимый опыт и знания в но-
вом направлении. 

Смешанное обучение – быстро окупаемый 
проект. В зависимости от размера проекта срок 
окупаемости составляет в среднем от 2 (при не-
больших проектах) до 3 лет. Таким образом, это 
один из наиболее выгодных образовательных 
проектов на текущий момент.

Анкетирование 150 учителей и студентов-
будущих педагогов по вопросам готовности к 
применению цифровых технологий показало 
позитивное отношение к цифровизации, однако 
студенты оказались лучше подготовлены и чаще 
используют цифровые технологии в учебной де-
ятельности. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ  
ВЕРОЯТНОСТНЫХ ЗАДАЧ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

СХЕМ И ТАБЛИЦ В ОБУЧЕНИИ 
 
 

В статье рассмотрены вопросы методики преподавания математики, в частности теории 
вероятностей и статистики. Комбинаторные, вероятностные и статистические задачи имеют 
ряд особенностей, которые необходимо учитывать при методическом планировании. Эти 
задачи выделяются из обычного школьного курса повышенной абстрактностью, многовариант-
ностью. Повышение уровня усвоения вероятностных задач рассмотрено с использованием схем 
и таблиц. Проиллюстрирован нестандартный переход от вербальной к математической форме 
представления данных, предпринята попытка систематизировать выделение и соотношение 
между собой исходного множества и ряда свойств составляемых наборов. Преимущество 
данной методики – визуализация, опора на дидактический принцип наглядности, что облегчает 
восприятие знаний учащимися цифрового поколения, особенно в век визуальной культуры. 

Школьная программа по математике – симбиоз академической и практической состав-
ляющей обучения. Сегодня трудно представить функциональную грамотность учащегося без 
способности восприятия и анализа разных форм информации, осознания вероятностной 
основы важнейших закономерностей, способности выполнять необходимый вероятностный 
анализ. Предложена методика представления задач через визуальный код.  

Ключевые слова: наглядность, визуализация, «дерево вероятностей» вероятностные схемы, 
таблицы-«классики», вероятность события, случайное событие. 
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Visualization of Solution of Probability Tasks  
 Using Schemes and Tables in Training 

 
Researchers are considering the issues of teaching method of mathematics, in particular probability 

theory and statistics. Combinatorial, probabilistic, and statistical objectives have a number of features 
that must be taken into account in methodological planning. These tasks are distinguished from the 
usual school course by increased abstractness, multivariance. 

Increasing the level of mastering probabilistic tasks is considered using schemes and tables. A non-
standard transition from a verbal to a mathematical form of data presentation is illustrated, an attempt 
is made to systematize the allocation and the relationship between the original set and a number of 
properties of the compiled sets. The advantage of this technique is visualization, reliance on the 
didactic principle of visualization, which facilitates the perception of knowledge by students of the 
digital generation, especially in the age of visual culture. 

The school program in mathematics is a symbiosis of the academic and practical component of 
training. Today it is difficult to imagine a student’s functional literacy without the ability to perceive 
and analyze different forms of information, to realize the probabilistic basis of the most important 
patterns, and the ability to perform the necessary probabilistic analysis. A technique for presenting 
tasks through a visual code is proposed. 

Key words: visualization, «probability tree» probabilistic schemes, «classics» tables, event 
probability, random event. 
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Оқытуда кестелер мен сызбаларды қолдану арқылы  
ықтималдық есептерді шығаруды визуалдау 

 
Мақалада математиканы оқыту әдістемесінің мәселелері, атап айтқанда ықтималдық тео-

риясы және статистика қарастырылады. Әдістемелік жоспарлауда комбинаторлық, ықтимал-
дық және статистикалық есептердің ерекшеліктері ескерілуі тиіс. Бұл есептер мектеп курсында 
жоғары абстрактылығымен, көпнұсқалылығымен ерекшеленеді. Ықтималды есептерді меңгерту 
деңгейін арттыруда сызба мен кестелерді қолдану қарастырылған. Мәліметтердің вербальды-
дан математикалық формаға өтуі стандартқа сәйкес емес сипатта ұсынылады, құрастырылған 
жиынтықтардың бастапқы кездегі өзара көптеген ұқсастықтарын жүйелеуге және біршама 
бөліп көрсетуге ұмтылыс жасалды. Аталған әдістеменің артықшылығы– визуалды мәдениет 
ғасырында цифрлық ұрпақ оқушыларының қабылдауын жеңілдететін көрнекілік ұстанымына 
дидактикалық сүйенуді ашып көрсету. Математика бойынша мектеп бағдарламасы – оқытудың 
академиялық және практикалық құрамдастығындағы симбиоз, яғни бірлесу. Бүгінгі таңда 
қабылдау қабілеттілігінсіз және әртүрлі формадағы ақпараттарды талдау, маңызды заңдылық-
тардың ықтималдық негіздерін түйсіну, қажетті ықтималдық талдауды орындай алу қабілет-
тіліктерінсіз оқушылардың функционалдық сауаттылығын елестету мүмкін емес.Есептерді 
визуалды код арқылы көрсету әдістемесі ұсынылды.  

Түйін сөздер: көрнекілік, визуалдау, «ықтималдық ағашы» ықтималдық сызбалары, 
кестелер-«классиктер», оқиғаның ықтималдылығы, кездейсоқ оқиға. 

 
Введение 
 
Визуализация, на наш взгляд, – особенно 

эффективный способ повышения сознательного 
использования математических рассуждений, 
выпуклого определения содержания элементов 
задачи, их взаимосвязи, роли каждого в част-
ной, единичной задаче и значение для изучае-
мого материала теоретического раздела вообще. 

Само содержание элементов теории вероят-
ности полностью соответствует содержанию 
современного школьного образования, обога-
щает его опытом поведения в условиях неопре-
деленности, проблемных ситуациях, в которых 
невозможно заранее наработать необходимые 
средства. 

Комбинаторные, вероятностные и статисти-
ческие задачи имеют ряд особенностей, кото-
рые необходимо учитывать при методическом 
планировании. Эти задачи выделяются из обыч-
ного школьного курса повышенной абстракт-
ностью, многовариантностью и, зачастую, 
отсутствием зрительного представления, образ-
ности процесса решения [2].  

 Решение такого рода задач – творческий 
процесс, средство повышения как математичес-
кого потенциала, так и логического мышления 
школьников. Прикладная их направленность 
позволяет каждый урок превратить в открытие 
новой грани реального познавательного 

объекта, дает возможность принимать решение 
с использованием математических суждений, 
формировать и развивать ключевые компетен-
ции учеников, такие, как ценностно-смысловая, 
учебно-познавательная, личностная (самосовер-
шенствование) [3].  

 
Обзор литературы 
 
Решение вероятностных задач обеспечивает 

дифференциацию и индивидуализацию в обу-
чении математики; является мощным средством 
развития школьника в обучении математики; 
способствует формированию личности ученика, 
способной к саморазвитию и самореализации; 
служат целям интеграции и гуманизации 
школьного математического образования [2]. 
Тема визуализации, на наш взгляд, в современ-
ной методической литературе для школьников 
освещена недостаточно, а применение визуаль-
ных моделей при решении вероятностных задач 
школьными учителями практически недооце-
нено, хотя наглядность как принцип обучения 
«мира чувственных вещей в картинках» введен 
чешским педагогом-гуманистом, философом 
Я.А. Коменским еще в XVI веке.  

Одним из способов повысить уровень усвое-
ния вероятностных задач школьниками яв-
ляется визуализация изучаемого материала, ма-
тематического знания (создание многоаспект-
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ных, динамичных зрительных образов, соответ-
ствующих изучаемому понятию), широкое ис-
пользование возможности визуального мышле-
ния учащихся (мышления зрительными образа-
ми) [1] (Драгныш, 2011). Зрительное восприя-
тие математических объектов не менее сложно 
воспитываемое свойство школьников, как речь, 
письмо, счет. Зрительный образ возникает в 
сознании школьника в результате его активной 
встречной познавательной деятельности. 

При обучении решению задач, математики 
зачастую пользуются схематичной записью 
условия, что уже на данном этапе является 
моделированием, применяемым для выявления 
общих особенностей и отношений объектов, 
связей между ними. Автор учебников по 
математике средней школы Мордкович А.Г. 
отмечает, что математическое моделирование 
реальных процессов – важный этап познания 
(Мордкович, 2010) [4]. Наглядность математи-
ческой модели делает ее информативней, зри-
мей, помогает осмыслению сути вещей, 
поэтому К. Гаусс считал математику наукой для 
глаз. Тем не менее, перекос в использовании 
наглядности может тормозить образовательный 
процесс, абстрактное мышление, «замыливать» 
математическую сущность вопроса, отвлекать 
от доказательной базы. Поэтому только учитель 
решает меру применения наглядности в 
учебном процессе, явное или неявное ее 
использование с учетом как уровня подготовки 
аудитории, так и содержания самого материала 
задачи. Анализируя познавательную самостоя-
тельность учащихся, мы выделили такую форму 
организации их деятельности, как самостоя-
тельное составление математических задач. 
Необходимость систематизировать отрывочные 
знания об объекте, выявить количественные 
соотношения, грамотно увязать имеющиеся 
факты в рамках одной задачи способствует ак-
тивному использованию приобретенных зна-
ний, стимулировать поиск необходимой инфор-
мации. 

Весьма важной задачей математики являет-
ся формирование абстрактного, логического 
мышления учащегося. Причем умение без 
опоры на наглядность противопоставлять фак-
ты, видеть взаимосвязь явлений и применять 
известные правила для получения новых для 
себя суждений и их понимания. Умение ис-
пользовать математику в различных жизненных 
ситуациях является основной частью функ-
циональной математической грамотности. Ма-

тематическая интуиция школьника должна 
работать в различных, повседневных обстоя-
тельствах как в личной жизни, так и школьной, 
при занятиях спортом, в практике окружающего 
внешнего мира и научных проблем. Обязатель-
ность формирования вероятностного, интегра-
тивного мышления очевидна, поскольку без 
него творческая деятельность проблематична, 
даже нереальна. Необходимым условием его 
становления является, прежде всего, наличие 
теоретического знания, в последующем, прак-
тическое его применение в анализе явлений, 
способности выстраивания гипотез, умении их 
проверки, критичному отношению к обще-
принятым точкам зрения, владением навыками 
формулирования выводов. Школьников инте-
ресует не столько знание предметной области 
математики, сколька сфера их приложения. 
Поэтому зачастую педагог слышит вопросы 
«зачем изучаем?» и «где пригодится?». Ис-
пользование в учебном процессе личностно-
ориентированных заданий не только способ-
ствует математической компетентности, но и 
является средством ее формирования. 

 
Результаты 
 
Очень удобным средством для построения 

модели со случайными исходами является 
вероятностная схема. «Схема» в переводе с 
греческого обозначает «наружный вид, форма». 
Их существует множество, например 
дифференциальная, электронная, процессуаль-
ная, блок-схема, информационная и т.д. Ис-
пользование схем помогает в главных, основ-
ных чертах составить алгоритм решения, опре-
делить совокупность связей объектов, вычле-
нить существенные, отделить тупиковые ветви. 

Чтобы понять, к какому разделу можно 
отнести имеющуюся задачу, правильно при-
менить вероятностную формулу, нужно опре-
делиться с количеством проводимых испытаний 
(монету бросают один раз или несколько), 
разобраться, как зависят исходы испытаний 
друг от друга, конкретизировать количество 
выдвигаемых гипотез. 

Использование схем при анализе любых, в 
том числе и вероятностных задач, облегчает 
усвоение методов и способов их решения для 
учащихся с любым уровнем успеваемости. При 
выборе схемы к задаче очевидными становятся 
связи между данными и искомыми величинами, 
отчетливым – выбор способа решения.  
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На начальном этапе рациональным является 
составление схемы по уже готовому решению. 
Тогда ход мысли при выборе схемы становится 
очевидным, наполняется смыслом приведенной 
задачи, подталкивает к пониманию способа 
решения новой. Схемы-алгоритмы особенно эф-
фективны для применения при решении комби-
наторных задач. Тем не менее, необходимо 
рассматривать несколько схем и способов реше-
ния для выбора более рационального, посколь-
ку автоматическое применение освоенной схе-
мы может привести к нежеланию вникать в 
сюжет предложенной задачи, исключить 
попытки ситуативного моделирования. 

Пример. Имеются три ящика по 20 деталей в 
каждом. Число стандартных деталей в первом, 
втором и третьем ящиках соответственно равно 
20, 15, 10. Из каждого ящика наудачу извлечена 
одна деталь. Детали перемешивают и из них 
извлекают наудачу одну деталь. Найти 
вероятность, что она стандартная.  

Решение. Способ 1 (комбинаторный). 
Можно сделать три предположения (гип-

отезы): В1 – деталь, извлечена из первого ящика; 
В2  – деталь, извлечена из второго ящика; В3– 
шар-деталь, извлечена из третьего ящика. 

Так как детали извлекались из наудачу взя-
того ящика, то вероятности гипотез одинаковы: 

 

3
1)()()( 321  BÐBPBP  

 

Найдем условную вероятность РВ1(А) ,  т. е. 
вероятность того, что из первого ящика будут 
извлечена стандартная деталь. Это событие 
достоверно, так как в первом ящике все детали 
стандартны, поэтому Р���А� = 1 

Найдем условную вероятность РВ2(А) ,  т. е. 
вероятность того, что из второго ящика будет 

извлечена стандартная деталь 
2

15 3
( )

20 4BP A    

Найдем условную вероятность РВЗ(А) ,  т. е. 
вероятность того, что из третьего ящика будут 
извлечены две стандартные детали: 

3

10 1
( )

20 2BP A    

Используя формулу полной вероятности, 
найдем вероятность того, что извлеченная из 3 
деталей – стандартная 
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Способ 2 (схематический). 
Для разделения возможных гипотез раз-

вития событий мы будем использовать схему 
«дерева вероятностей». Эта схема похожа по 
смыслу на дерево решений. Каждая ветка пред-
ставляет собой отдельную гипотезу развития 
событий, только теперь она имеет собственное 
значение так называемой условной вероят-
ности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как обычно, вдоль каждой ветви «дерева 

вероятностей» значения вероятностей перемно-
жаются, а затем значения на концах нужных 
веток между собой складываются. В результате 
получаем ответ: 

 
1 1 3 1 1 3

( ) 1
3 3 4 3 2 4

P A         

 

Пример Вероятность появления брака на 
первом станке равна 0,02; на втором – 0,01; на 
третьем – 0,03. Производительность первого 
станка вдвое больше третьего, а производи-
тельность второго станка в четыре раза больше 
производительности первого станка. Детали, 
изготовленные на трех этих станках, хранятся 
на одном складе. Какова вероятность того, что 
наудачу взятая кладовщиком деталь 
стандартна? 
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Решение. Так как станки работают с раз-
личной производительностью, то и количество 
деталей, ими производимое различно. Гипотезы 
В1, В2, В3, что изделие изготовлено на первом, 
втором, третьем станке соответственно, имеют 
вероятность  

11
2)( 1 BP , 

11
8)( 2 BP , 

11
1)( 3 BP  

Составим «дерево вероятностей». Каждая ветка 
представляет собой отдельную гипотезу 
развития событий, с собственным значением 
условной вероятности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перемножая значения вероятностей вдоль 

ветви, и складывая значения на концах нужных 
веток между собой, в результате получаем 
ответ: 

986,097,0
11
199,0

11
898,0

11
2)( AP  

 
Если нужно было вычислить вероятность 

того, что кладовщику попалась бракованная 
деталь, то, используя предложенную схему в 
отрицательном направлении, получим 

02,0)(
1

APB , 01,0)(
2

APB , 03,0)(
2

APB . 

Графы – замечательные математические 
объекты, с их помощью можно решать очень 
много различных вероятностных задач. Графом 
можно считать как атлас автомобильных дорог, 
так и схему московского метро, схемы транс-
портных сетей и органиграммы, проясняющие 
алгоритмы следования, маршруты, альтер-
нативы. Применение графов в повседневной 
жизни очень широко. Главные принципы в их 
составлении – порядок и четкость. 

Целесообразно применять так называемый 
вероятностный граф, рядом с каждым ребром 
которого записана соответствующая вероят-
ность. Важно применять общее правило, что 
вероятность события вычисляется как сумма ве-
роятностей благоприятных исходов. Вероят-
ность же благоприятного исхода вычисляется 
как произведение вероятностей каждого ребра, 
благоприятному исходу соответствующего. 

Визуализация решения задач с помощью 
вероятностного графа обогащает сам процесс 
творчеством, логикой и позволяет по-другому 
осмыслить саму постановку задачи. В 
некоторых задачах рациональнее использовать 

дерево (вероятностный граф без циклов), – 
инструмент, который нагляднее демонстрирует 
возможные исходы события (Калиниченко, 
2013) [5]. 

Обычно используемый преподавателями 
комбинаторный метод довольно сложен, на наш 
взгляд, для усвоения школьников. Применение 
же вероятностных графов, деревьев облегчает 
понимание, не требует специальных комбина-
торных формул, позволяет осознанно интерпре-
тировать результат решения, развивает творчес-
кую активность учащегося. Причем, графичес-
кий метод не требует знания формул комбина-
торики и способствует развитию аналитических 
навыков. 

Осознанное применение визуализации на 
уроках математики способствует внушению 
ученику уверенности в собственных силах, дос-
тижимости успеха совершаемых им действий. 
Такие умственные операции, как расчленение – 
восстановление; установление сходства – выяв-
ление различий; обобщение – конкретизация, 
задействованы в решении задач вообще, вероят-
ностных в особенности. В процессе составления 
таблицы школьник осмысливает информацион-
ную составляющую задачи, систематизирует 
представленные данные, блокирует ожидание 
поражения, мешает настройки на неуспех. 

Возможности «визуализации» гораздо шире 
по своему составу и глубже по структуре отож-
дествляемого с ним понятия «наглядности». 
Оно так же содержит систему педагогических 
мер, облегчающих проектирование образа, 
осознаваемого учащимся предмета, события 
или особенно представленных связей. 

Комбинация общей, индивидуальной, груп-
повой и личностно-ориентированной системы 
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визуализации математического материала об-
легчают и ускоряют процесс осознанного 
восприятия. 

Приемы визуализации снимают многие 
проблемы боязни непонимания. Формируют 
положительную самооценку, способствуют раз-
витию не только учебных, но и творческих 
способностей.  

Применение таблиц – один из самых нагляд-
ных способов перевести словесное описание 
фактов задачи в абстрактный, сухой, компакт-
ный и информативный видеоряд. Таблицы 
позволяют четко и емко проанализировать дан-
ные, поскольку содержат самую суть задачи, 
делает ее рельефной, очевидной. 

Таблицы использовались учащимися при 
решении текстовых задач на движение, смеси и 
сплавы, стоимость. Поэтому использование их 
при решении вероятностных задач особенно 
органично. Таблица как структуролизатор ин-
формации, представленной в задаче, помогает 
сразу перейти к составлению формулы ре-
шения. 

Представление исходных данных вероят-
ностной задачи в виде таблиц способствует 
количественному и качественному анализу 
данных. Таблицы универсальны, помогают 
развивать общие принципы и способы действия 
школьника при решении, позволяют осознано 
применять вероятностную формулу, не испы-
тывая неуверенности и беспомощности, визуа-
лизирует процесс осмысления решения задачи и 
упрощает составление и итоговой формулы 
вычисления вероятности. Продуманную и 
грамотно составленную таблицу можно считать 
математической микромоделью (Ефременкова, 
2005) [3]. 

Основными принципами работы с таблицей 
мы считаем: «живость», действенность, са-
мостоятельность в составлении; величины, за-
несенные в таблицу, должны подчиняться прин-
ципу единообразия; таблица должна упрощать 
анализ данных, подсказывать, а не обременять 
решения. 

Мы остановимся на применении таблиц, 
напоминающих детские «классики» для наг-
лядности представления данных условия 
вероятностных задач. Используя эти таблицы, 
учащиеся сами научатся выделять и соотносить 
между собой исходное множество и ряд свойств 
составляемых наборов. 

Таблицы-«классики» содержат все узловые 
моменты условия задачи, а так же выявляют и 

сам алгоритм решения. Достаточно показать 
работу с такими таблицами на двух-трех при-
мерах и школьники самостоятельно начинают 
использовать их. Причем решение вероятност-
ных задач становится более осознанным, 
появляется интерес к предмету, исчезает страх 
обязательного непонимания 

Пример. Из колоды карт (36 карт) наудачу 
вынимаются 3 карты. Найти вероятность того, 
что среди них окажется хотя бы одна «дама». 

Решение. Обозначим интересующее нас 
событие буквой A. Событие A можно пред-
ставить в виде суммы трех несовместных собы-
тий: 321 AAAA  , где событие 1A  – появ-
ление одной «дамы», 2A  – появление двух 
«дам», 3A  – появление трех «дам».  

Для наглядности используем таблицы, раз-
делим колоду карт на 4 дамы и 32 остальные 
карты. 

36  

4 32 

 
Так как событию «окажется хотя бы одна 

«дама», соответствует сумма трех независимых 
событий 1A  – появление одной «дамы», 2A  – 
появление двух «дам», 3A  – появление трех 
«дам», продолжим иллюстрировать таблицей 
взятые из колоды три карты  

 
36  

4 32 

3  

А1  1 2 

А2  2 1 

А3  3 0 

 
 
Становится очевидным, число всевозмож-

ных случаев (общее число исходов) выбирают 3 
карты из 36 3

36Cn  , а благоприятному собы-

тию соответствует сумма 2
32

1
41 CCm  , 

1
32

2
42 CCm  , 0

32
3
43 CCm  . Вычислим 

конкретные значения вероятностей:  
 

2778,0)( 3
36

2
32

1
41

1 



C

CC
n

mAP ;  
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0269,0)( 3
36

1
32

2
42

2 



C

CC
n

mAP ;  

 

0006,0)( 3
36

0
32

3
43

3 



C

CC
n

mAP . 

 
В силу аксиомы сложения 

3053,0)()()()( 321  APAPAPAP . 
Или же, решаем задачу вторым способом, 

для чего составляем соответствующие ему 
«классики» 

 36  

4 32 

 3  

0 3 

 
Пусть событие A , противоположное собы-

тию A, состоит в том, что среди вынутых трех 
карт не окажется ни одной «дамы». Очевидно, 
что число случаев, благоприятствующих 
событию A , равно 3

32Cm   и, следовательно,  
 

6947,0)( 3
36

3
32 

C
C

n
mAP . 

 
Тогда искомая вероятность 

3053,06947,01)(1)(  APAP . 
Пример. Из колоды карт (36 карт) наудачу 

вынимаются 3 карты. Найти вероятность того, 
что среди них окажутся «туз», «дама» и 
«семерка». 

Решение. Обозначим интересующее нас 
событие буквой A. Составим таблицу, разделив 
колоду согласно условию на 4 туза, 4 дамы, 4 
семерки и 24 остальные карты. 

 
  36   

4 4 4 24 

  3   

1 1 1 0 

 
Тогда, используя построенную таблицу, 

можно легко вычислить вероятность искомого 
события 

009,0)( 3
36

0
24

1
4

1
4

1
4 




C
CÑÑC

n
m

AP  

 
Применение таблиц-«классиков» не ограни-

чено вероятностными задачами с картами, 
может быть широко использовано для визуа-
лизации и других типов задач. 

Пример. В урне 3 белых, 6 красных и 5 
синих шаров. Из нее наудачу вынимают 3 шара. 
Какова вероятность того, что: a) все они одного 
цвета; б) все они разных цветов; в) среди них 1 
белый и 2 синих шара. 

Решение. Сначала заметим, что число 
способов вынуть 3 шара из 14, имеющихся в 
урне, равно 3643

14  Cn . 
а) Пусть событие A состоит в том, что три 

шара, вынутых из урны, одного цвета (т.е. три 
шара либо белые, либо красные, либо синие).  

 
14

3 6 5 

3

3 0 0 

0 3 0 

0 0 3 

 
Выбрать 3 белых шара из 3 можно 3

3C  спо-
собами; 3 красных из имеющихся 6 можно выб-
рать 3

6C  способами; 3 синих из 5 синих – 3
5C  

способами. По правилу суммы общее число m 
случаев, благоприятствующих событию A, 
равно 313

5
3
6

3
3  CCCm . Отсюда 

364
31)( 

n
mAP . 

б) Пусть событие B состоит в том, что три 
вынутых из урны шара разных цветов. 

  
14

3 6 5 

3

1 1 1 

 
По правилу произведения найдем, что число 

m случаев, благоприятствующих событию B, 
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равно 905631
5

1
6

1
3  CCCm . Поэтому 

364
90)( 

n
mBP . 

в) Пусть C – событие, состоящее в том, что 
из трех вынутых шаров, 1 белый и 2 синих.  

 
14

3 6 5 

3 

1 0 2 

 
Выбрать 1 белый шар из имеющихся в урне 

3 белых шаров можно 1
3C  способами, а 2 синих 

из имеющихся 5 синих – 2
5C  способами. Тогда 

по правилу произведения имеем: 
302

5
1
3  CCm . Следовательно, 

364
30)( 

n
mCP . 

 
Дискуссия 
 
Основным результатом обучения элементам 

комбинаторики, теории вероятностей и статис-
тики школьников мы считаем развитие мыш-
ления как по аналогии, так и самостоятельного 
анализа и интерпретации математической 
модели задачи (ситуации), разработки способа 
ее решения с математической аргументацией и 
доказательства, при необходимости, имеющих-
ся включений и обобщений. Школьная прог-
рамма по математике – симбиоз академической 
и практической составляющей обучения. 
Причем, основная цель школьной математики – 
подготовить учащихся к уверенному и естес-
твенному употреблению математики в обыден-
ной жизни, в значительной степени не достиг-
нута. На наш взгляд, связано это с перекосом 
программ в сторону академизма, отстованием 
практической составляющей содержания. Сис- 
 

тема обучения, интегрирующая математические 
знания и умения самодеятельно их исполь-
зовать в окружающей живой жизни, помогает 
саморазвитию и самообразованию школьников. 
Формирование теории вероятностей как науки 
произошло гораздо позже остальных разделов 
математики, тем не менее, на необходимости 
включения ее элементов в школьную програм-
му математики педагоги настаивают с начала 
прошлого века. Сегодня трудно представить 
функциональную грамотность учащегося без 
способности восприятия и анализа разных форм 
информации, осознания вероятностной основы 
важнейших закономерностей, способности вы-
полнять необходимый вероятностный анализ.  

Задача, на наш взгляд, является основным 
средством. Если ее рассматривать как содер-
жание, она является носителем действия, как 
метод обучения – задача является его прояв-
лением. Математическая задача – это и сред-
ство обучения, целеустремленного развития 
умений и навыков, и способ управления 
учебно-познавательной деятельностью школь-
ника (Ефременкова, 2005) [3]. 

 
Заключение 
 
Обучение через математические задачи фор-

мирует развитие самостоятельной, логической, 
познавательной деятельности, творческой ак-
тивности, навыки добывания знаний непосред-
ственно из реальности, приемы поведения в 
нестандартных ситуациях, эвристические мето-
ды решения проблем. Задачи были и остаются 
сердцевиной творческой работы на уроках 
(Ефременкова, 2005) [3]. 

Если допустить ослабление познавательной 
самостоятельности и творческой активности 
школьников, это ожидаемо приведет к лише-
нию образовательного процесса личностной 
ориентированности, отказом от подготовки 
школьников к повседневной жизни средствами 
математики. 
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БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯ ПӘНІН  
ОҚЫТУДА БЕЛСЕНДІ ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ  

БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМІН САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ

Оқытудың интерактивті әдістерді қолдану студенттерге өз білімдері мен біліктеріне 
сүйене отырып, оқыту үдерісінде өз күштері мен қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Білім 
алушылардың өзін-өзі бағалауы тиімділігі артады. Интерактивті әдістерді қолдану барысында 
когнитивті дағдылардан бөлек коммуникативті біліктіліктер қалыптасады. Топта жұмыс істей 
білу, ымыраға келе білу біліктері, іскерлік коммуникабельділік қасиеттері дамиды. Оқытудың 
интерактивті әдістері мақсат қоя білу, міндеттерді анықтау, кәсіби оқытуда дұрыс, жауапты 
таңдау жасай білуге, кәсіби жағдаяттарды жан-жақты (кәсіби, әлеуметтік, экономикалық, 
экологиялық) талдау білігіне үйретеді. Мақалада органикалық және бейорганикалық химияны 
оқытудағы белсенді әдістерді қолдану мәселелері қарастырылады. «Бейорганикалық және 
органикалық химия» пәні үшін ТРИЗ, «ақ қағаз», кейс-стадия, Э. Боно 6 тақия, миға шабуыл және 
т.б. әдістерін қолдану арқылы конструктивистік тәсілдің негізінде әдістеме құрастырылды. 
Эксперименталдық жұмыс Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеттің аграрлық 
факультет базасында болашақ агроном-студенттермен жүргізілді. Тәжірибелік-педагогикалық 
жұмысқа 40-қа жуық адам қатысты. Эксперименталды топта құрастырылған әдістеме бойынша 
белсенді оқыту әдістерін қолдана отырып оқыту жүргізілді. Тәжірибелік-эксперименталдық 
жұмыстың нәтижесінде бақылау тобынан қарағанда эксперименталды топтың орташа  
көрсеткіштері жоғары болды.

Түйін сөздер: ТРИЗ технологиясы, химиялық кинетика және химиялық тепе-теңдік, белсенді 
әдістер, коммуникабельділік, пікірталас, іскерлік ойындар.
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Comparative Analysis of Students ‘ Knowledge with the Use  
of Active Methods of Teaching Inorganic and Organic Chemistry

Using interactive teaching methods allows students to actualize their strengths and abilities in the 
learning process leaning on their knowledge and previously acquired skills. Students’ self-esteem and 
study effectiveness increase. In addition to cognitive skills, in the process of applying interactive meth-
ods, the communicative competence of students is formed. Such qualities as business communication 
skills, the ability to seek agreement, compromise, the ability to work in a team are developed. Interactive 
teaching methods form skills to set goals, to build tasks, to make serious, responsible, right choices in 
process learning, to analyze simulated professional situations from different angles (professional, social, 
economic, environmental). The article discusses the use of active methods in the teaching of organic 
and inorganic chemistry. A methodology was developed on the basis of the constructivist approach, 
using the following methods: TRIZ, “clean sheet”, case study, 6 hats of E. Bono, brainstorming, etc. for 
the subject “Inorganic and Organic Chemistry”. The experimental work was carried out on the basis of 
the agrarian faculty of the West Kazakhstan Agrarian and Technical University, with students - future 
agronomists. About 40 people took part in the experimental and pedagogical work. The experimental 
group was trained using active teaching methods according to the developed methodology. As a result 
of experimental and pedagogical work, the indicators of the experimental group were higher than that of 
the control; the average score of the experimental group was also higher.

Key words: TRIZ technology, chemical kinetics and chemical equilibrium, active methods, sociabil-
ity, discussion, business game.
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Сравнительный анализ получения знаний студентами  
с использованием активных методов преподавания  

неорганической и органической химии

Использование интерактивных методов обучения позволяет студентам, опираясь на свои 
знания и ранее преобретенные умения, актуализировать свои силы и способности в процессе 
обучения. Повышается самооценка, эффективность обучающихся. Помимо когнитивных навыков, 
в процессе применения интерактивных методов формируется коммуникативная компетентность 
студентов. Идет развитие таких качеств, как деловая коммуникабельность, умение искать 
согласие, компромисс, умение работать в команде. Интерактивные методы обучения учат 
умениям ставить цели, выстраивать задачи, делать  серьезный, ответственный, правильный выбор 
в процессиональном обучении, анализировать моделируемые профессиональные ситуации с 
разных сторон (профессиональной, социальной, экономической, экологической). 

В статье рассматриваются вопросы применения активных методов в преподавании 
органической и неорганической химии. Была разработана методика на основе констуктивисткого 
подхода, с применением методов: ТРИЗ, «чистый лист», кейс-стади, 6 шляп Э.Боно, мозговой 
штурм и др. для предмета «Неорганическая и органическая химия». Экспериментальная работа 
проводилась на базе аграного факультета Западно-Казахстанского аграрно-технического 
университета, со студентами – будущими агрономами. В опытно-педагогической работе приняло 
участие около 40 человек. В экспериментальной группе проходило обучение с использованием 
активных методов обучения по разработанной методике. В результате опытно-педагогической 
работы показатели экспериментальной группы оказались выше, чем у контрольной; средний 
балл экспериментальной группы также оказался выше.

Ключевые слова: технология ТРИЗ, химическая кинетика и химическое равновесие, активные 
методы, коммуникабельность, дискуссия, деловая игра.

Кіріспе

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» 
Заңында «Білім беру жүйесінің басты міндет-
терінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын 
енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халық-
аралық ғаламдық коммуникациялық желілерге 
шығу» деп айтылған [1].

Қазіргі уақытта пән саласындағы білімді, 
дағдылар мен іскерлікті қалыптастыруға бағыт-
талған мамандарды дәстүрлі даярлау қазіргі 
заманғы талаптардан әлі де артта қалып отыр. 
Қазіргі білім берудің негізі оқу пәндері емес, 
білім алушылардың ойлауы мен іс-әрекетінің 
тәсілдері болуы тиіс. Кез келген жоғары оқу 
орнының міндеті жоғары деңгейді даярлайтын 
мамандарды шығару ғана емес, сондай-ақ оқыту 
процесінде принципті жаңа технологияларды 
әзірлеуге, оларды өндірістік ортаның нақты 
жағдайларына бейімдеу болып табылады. Соны- бейімдеу болып табылады. Соны-бейімдеу болып табылады. Соны- болып табылады. Соны-болып табылады. Соны- табылады. Соны-табылады. Соны-. Соны-Соны-
мен қатар, оқыту барысында білім алушылардың 
шығармашылық белсенділігі, креативті ойлау, 
бағалай білу, рационализациялай білу, нарықтың 
өзгермелі қажеттіліктеріне тез бейімделе білу 
қабілеттерін дамыту маңызды.

Мұндай дағдыларды меңгеру көбінесе бола-
шақ маман оқытудағы түрлі пәндерді оқытудың 
мазмұны мен әдістемесіне байланысты.

Сабақтарда белсенді әдістерді қолда-
ну ар   қылы студенттердің танымдық қызығу -
шы  лы  ғымен қатар мазмұндық, іс-әрекеттік, 
ұйымдас тырушылық-әдістемелік, практи ка лық 
өнді рістік т.б. қызметтерде жан-жақты белсен-
ділік көрсетуі күшейеді. Белсенді әдістемені 
қолдану ең алдымен білім алушылардың сабаққа 
қызығушылығын арттырудың себебіне айнала- арттырудың себебіне айнала-арттырудың себебіне айнала- себебіне айнала-себебіне айнала- айнала-айнала-
ды. Сондықтан білім алушылардың іс-әрекетке 
танымдық, кәсіптік дербестігін сабақтарда 
инновациялық әдістемесін қолдану негізінде да- әдістемесін қолдану негізінде да-әдістемесін қолдану негізінде да- қолдану негізінде да-қолдану негізінде да- негізінде да-негізінде да- да-да-
мыту жеке тұлғаның дүниетанымдық, құндылық 
бағдарын қалыптастырумен өзара тығыз байла- қалыптастырумен өзара тығыз байла-қалыптастырумен өзара тығыз байла- өзара тығыз байла-өзара тығыз байла- тығыз байла-тығыз байла- байла-байла-
ныста өтеді деуге болады (Селевко, 2007: 112) 
[2]. 

Әдістер мен теориялық-әдіснамалық 
негіздер

21 ғасыр жоғары оқу орындарында мүмкін-
шілігі мол, заманға сай, білімді де, білікті, бәсе-
кеге қабілетті түлектер дайындайды. 
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Білім беру процесінің соңғы мақсаты 
мен негізгі мазмұнын сақтай отырып, бел-
сенді оқыту өзара түсіністік пен өзара әрекет-
тестікке негізделген. Оқытудың белсенді 
әдіс тері өте тиімді, өйткені олар жоғары мо- өте тиімді, өйткені олар жоғары мо-өте тиімді, өйткені олар жоғары мо- тиімді, өйткені олар жоғары мо-тиімді, өйткені олар жоғары мо-, өйткені олар жоғары мо-өйткені олар жоғары мо- олар жоғары мо-олар жоғары мо- жоғары мо-жоғары мо- мо-мо-
тивация дәрежесіне, оқытудың барынша дара-
лығына ықпал етеді, білім алушылардың шы-
ғар машылық, өзін-өзі жүзеге асыру үшін кең 
мүмкіндіктер береді. Білім алушылардың білімін 
өз бетінше, саналы түрде, әр қадамды бастан 
өткеретіндіктен, материалды неғұрлым берік 
меңгеру байқалады. 

Болашақ мамандардың құзыреттілігін қа-
лыптастыруда белсенді әдістерді пайдала- белсенді әдістерді пайдала-белсенді әдістерді пайдала- әдістерді пайдала-әдістерді пайдала- пайдала-пайдала-
ну ақпараттық қоғамды дамыту жағдайында 
оқу орындарының алдына қойылған негізгі 
талаптардың бірі. Ақпараттық қоғам еңбек 
мазмұнының өзгеруіне тез бейімделе алатын, 
жаңа білімді меңгере алатын, қысқа мерзімде 
жаңа іскерлікті меңгере алатын мамандарды та- іскерлікті меңгере алатын мамандарды та-іскерлікті меңгере алатын мамандарды та- меңгере алатын мамандарды та-меңгере алатын мамандарды та- алатын мамандарды та-алатын мамандарды та- мамандарды та-мамандарды та- та-та-
лап етеді. Оқу үдерісін жетілдіру білім беруді 
ақпараттандырумен және оқу процесіне арнайы 
әдістер мен әдістемелерді тиімді енгізумен 
байланысты. Білім алушылардың кәсіби 
құзыреттілігін қалыптастырудың маңызды 
элементі оқытудың түрлі әдістерін, оның ішінде 
белсенді әдістерді тиімді пайдалану мәселелері 
(Краевский, 2009: 78) [3].

Оқытудың белсенді әдістері практикалық 
тапсырмаларды шешу кезінде білімді түсіну, 
меңгеру және шығармашылық қолдану процесін 
қарқындатуға мүмкіндік береді. Егер белсенді 
оқытудың түрлері мен әдістері жүйелі түрде 
қолданылса, онда білім алушыларда ақпаратты 
меңгерудің нәтижелі тәсілдері қалыптасады, 
дұрыс емес болжам айту қорқынышы жойылады 
және оқытушымен сенімді қарым-қатынас орна- оқытушымен сенімді қарым-қатынас орна-оқытушымен сенімді қарым-қатынас орна- сенімді қарым-қатынас орна-сенімді қарым-қатынас орна- қарым-қатынас орна-қарым-қатынас орна--қатынас орна-қатынас орна- орна-орна-
тылады.

Белсенді әдістер білім алушылардың талқы-
ланатын мәселелерді шешуге көмектеседі, бұл 
білім алушылардың келесі іздеу белсенділігіне 
эмоционалды түрткі береді, оларды нақты іс-
қимылдарға итермелейді, оқыту процесі аса 
мағыналы болады.

Белсенді оқыту проблемалық жағдайды 
өзінше көру, одан шығу, өз позицияларын, өзінің 
өмірлік құндылықтарын негіздеу қабілетін 
қалыптастырады; өз оппоненттеріне қатысты 
төзімділік пен тілектестік көрсете отырып, 
басқа көзқарасты тыңдай білу, ынтымақтастық 
жасай білу, серіктестік қарым-қатынас жасай 
білу сияқты қасиеттерді дамытады (Криво- сияқты қасиеттерді дамытады (Криво-сияқты қасиеттерді дамытады (Криво- қасиеттерді дамытады (Криво-қасиеттерді дамытады (Криво- дамытады (Криво-дамытады (Криво- (Криво-Криво-
шеенко, 2013: 65-69) [4]. Оқытудың белсенді 
әдістері қызметті ұйымдастыру тәсілдерін ау- қызметті ұйымдастыру тәсілдерін ау-қызметті ұйымдастыру тәсілдерін ау- ұйымдастыру тәсілдерін ау-ұйымдастыру тәсілдерін ау- тәсілдерін ау-тәсілдерін ау- ау-ау-

ыстыруды жүзеге асыруға, қызметтің жаңа 
тәжірибесін алуға, оны ұйымдастыруға, қарым-
қатынас жасауға, тереңірек ойлануға мүмкіндік 
береді. Ойымызды түйіндей келе, білім, білік, 
дағды, қызмет және коммуникация тәсілдерінің 
өсуін ғана емес, білім алушылардың жаңа 
мүмкіндіктерінің ашылуын қамтамасыз етуіміз 
керек. Тәжірибе жинақтау үшін жеке және 
ұжымдық қызметті ұғынуға білім беру процесіне 
білім алушыларды енгізу арқылы құзыреттілікті 
қалыптастыру, құндылықтарды тану және 
қабылдауға септігін тигізеді деген ойдамыз.

Нәтиже

Эксперимент өзектілігі: Білім алушыларға 
қоғам талабына сай білім мен тәрбие беруде 
оқытушылардың инновациялық іс-әрекеттің ғы-
лыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі өзек ті 
мәселелердің бірі. Жаңа педагогикалық техно- педагогикалық техно-педагогикалық техно- техно-техно-
логиялар – бұл білімнің басында мақсаттары-
мен біріктірілген пәндер мен әдістемелердің, 
оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастырудың өзара 
ортақ тұжырымдамасымен байланысқан мін-
дет терінің, мазмұнының, формалары мен әдіс-
терінің күрделі және ашық жүйелері, мұнда 
іс-әрекет білім алушының дамуына жағымды 
жағдайлар жиынтығын құрайды (Мухаметжа- жиынтығын құрайды (Мухаметжа-жиынтығын құрайды (Мухаметжа- құрайды (Мухаметжа-құрайды (Мухаметжа- (Мухаметжа-Мухаметжа-
нова, 2016) [5]. Сондықтан бейорганикалық 
және органикалық химияны белсенді әдістермен 
оқыту маңызды болып отыр. 

Эксперимент мақсаты: Білім алушылардың 
жан-жақты және кешенді білім алуы үшін 
және дамыту негізінде бейорганикалық және 
органикалық химия пәнін белсенді әдістерді 
қолдану арқылы оқыту болып табылады.

Эксперимент міндеті: 
Белсенді оқытудың әдіс-тәсілдерін пайдала- оқытудың әдіс-тәсілдерін пайдала-оқытудың әдіс-тәсілдерін пайдала- әдіс-тәсілдерін пайдала-әдіс-тәсілдерін пайдала--тәсілдерін пайдала-тәсілдерін пайдала- пайдала-пайдала-

на отырып, білім деңгейлерін арттыру. 
– Қазіргі заманғы технологияларды мең-

герту. 
– Білім алушылардың білім деңгейін зерт-Білім алушылардың білім деңгейін зерт- алушылардың білім деңгейін зерт-алушылардың білім деңгейін зерт- білім деңгейін зерт-білім деңгейін зерт- деңгейін зерт-деңгейін зерт- зерт-зерт-

теу және анализдеу.
Эксперимент идеясы: Студенттерге бейор га-

никалық және органикалық химия пәнін оқытуда 
белсенді әдістерді қолдану арқылы меңгерту.

Эксперимент обьектісі: Бейорганикалық 
және органикалық химияға белсенді әдістерді 
енгізе отырып, меңгеру арқылы білім 
алушылардың деңгейін жан-жақты арттыру.

Эксперимент гипотезасы: Бейорганикалық 
және органикалық химия пәнін белсенді әдістер 
арқылы оқытуда, меңгертуде студенттердің 
қабілеттері жан-жақты артады. 
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Қазіргі уақытта білім алушыларды оқытудың 
жаңа түрлері мен әдістерін қарқынды іздеу 
және енгізу жүргізілуде. Осыған байланысты, 
заманауи оқытушының алдына қоятын негізгі 
міндеттердің бірі мыналар болып табылады: 
белсенді режимде оқытуды жүргізу; оқитын 
пәнге білім алушылардың қызығушылығын арт-
тыру; оқу процесін күнделікті өмір тәжірибесіне 
жақындату, атап айтқанда: коммуникация 
дағды ларын қалыптастыру, тез өмір сүру 
жағдай ларына бейімделу, әлеуметтендіру, 
психологиялық стреске төзімділікті арттыру, 
қақтығыстарды реттеу дағдыларын үйрету және 
т. б. Осылайша, сапалы жаңа білім беру жүйесінің 
негізгі міндеті білім алушылардың оқылатын 
пәнге деген тұрақты қызығушылығына қол 
жеткізуге, оқытудың бірінші курстарынан бас-
тап өз бетімен білім алуға, сондай-ақ ғылыми 
ізденістерге тартуға негізделеді. Ол үшін, 
бастапқыда білім алушылардың психологиялық 
ойлау жүйесін реттеп, білім алып, болашақ 
мамандықты меңгеруі қажет (Качалова, 2012) [6]. 
Білім алушы, болашақ маман ретінде әлеуметтік 
және кәсіби дағдыларды алған соң, оларды 
практикалық қызметте қалай қолдана алаты-
нын түсінуі тиіс. Оқытудағы инновациялық 
әдістер мен технологиялар оқытушыға қойылған 
міндеттерді шешуде үлкен мүмкіндік береді.

Бастапқыда оқыту екі негізгі компонентті 
қамтуы тиіс: ақпаратты жіберу және алу. 
Көптеген оқытушылар өз тәжірибесі мен білім-
деріне сүйеніп, өз пәнін түсінік беру арқылы 
білімді таратуға тырысады. Ал білімді бағалау 
кезінде білім алушы оқулықтар мен дәрістердің 
нақ ты фразаларына емес, өз сөздерімен жа-
уап бергенде, оқытушы жауапты пәнді түсі-
нуге сәйкес келмейді деп бағалай бастайды. 

Оқытудағы инновациялық әдістер пәнді түсіну-
дегі шығармашылық тәсілдерді бағалауды, 
сондай-ақ стандартты мәселелердің стандартты 
емес шешімін таба білуді қарастырады.

2018-2019 оқу жылының 1 семестрінде 
«Агрономия» факультетінің 5В080100 – «Аг-
рономия» мамандықтарының топтарында 
«Бейорганикалық және органикалық химия» 
пәні бойынша практикалық сабақ өткізілді. АН-
11 тобы эксперимент жүргізілген топ, АН-13 
тобы салыстыруға алынған бақылау тобы ретінде 
алынып, салыстырмалы талдау жүргізілді. 

Бейорганикалық және органикалық хи-
мия пәнін оқытуда белсенді әдістерді қолдану 
төмендегідей мәселелерді шешуге мүмкіндік 
береді:

– студенттердің жалпы және кәсіптік пән-
дерден алған білімдерін іс жүзінде пайдалану 
дағдысын қалыптастыруға;

– жаңа технологияларды пайдалану арқы-
лы білім беруді ақпараттандыруды кеңінен 
қолдануға;

– оқу материалын студенттердің білім дең-
гейіне лайықтап пайдалану арқылы олардың ой-
лау қабілеттерін дамытуға (Качалова, 2011) [7].

Әдістемелік әдебиеттердегі тиімді ұсы-
ныстар, оқытудың алдыңғы қатарлы үлгісі және 
өзіміздің іс-тәжірибеміз сабақтарда белсенді 
әдістемесін қолдануға байланысты жүзеге 
асы рудың төмендегі түрлерін саралауға негіз 
болды:  

– оқытылатын материалдардың мазмұны 
бойынша;

– қалыптастыруға тиісті әдіс түрлеріне бай-
ланысты; 

– оқытудың әдістері мен құралдарына бай-
ланысты (1-кесте).

1-кесте – Белсенді әдістерді жүзеге асыру түрлері

№ Практикалық тақырыптың 
атауы

Белсенді әдістің 
түрі Әдістің қысқаша сипаты 

1 Кіріспе.Негізгі түсініктер және 
стехиометрия заңдары. Жарыс сабақ

Білім алушылар жеке дара тақырып бойынша түрлі тапсыр-
малар орындады, мысалы стехиометрия заңдарына есептер 
шығарып, негізгі түсініктер бойынша ойларының жетіктігін 
байқатты.

2

Атом құрылысы. Периодтылық 
туралы ілім. Д.И.Менделеевтің 
периодтық заңы. Химиялық 
байланыс және заттардың 
құрылымдық түрлі сатылары

Конференция 
сабақ

Білім алушылар жеке дара тақырыпқа байланысты жаңа 
көзқараспен баяндама жасады, оны топ талқыға салды. Әрбір 
білім алушы өз ойларын түйіндеп, жаңа көзқараспен түйіндеді.
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№ Практикалық тақырыптың 
атауы

Белсенді әдістің 
түрі Әдістің қысқаша сипаты 

3
Химиялық кинетика және 
химиялық тепе-теңдік Прагалық әдіс

Студенттер 3 топқа бөлініп, студенттерге әртүрлі деңгейлік 
тапсырмалар беріледі. Әр команданың басшысы болады. 
Белгілі бір уақыт аралығында дайындалып, тақырыпты 
ашып, тапсырманың қорытындысын айтады, шешу жолдарын 
көрсетеді. Бір-бірінің қателіктерін түзетеді, топпен өз ойла-
рын ортаға салады. Бұл студенттердің топпен жұмыс жасауға 
көмектеседі (Шиндяпина, 2007) [8].

4 Дисперсті жүйелер. Ерітінділер. 
Ионалмасу реакциялары.

ТРИЗ – 
Өнертапқыштық 

есепті шешу 
теориясы 

студенттердің 
шығармашылық 

қабілеттерін 
дамыту техноло-

гиясы.

ТРИЗ технологиясының басты бөліктері: проблемалық 
жағдайларды шешу алгоритмі, ақпараттық қор, 
шығармашылық ойлауды дамыту. Бұл технологияда мынадай 
мәселелер қарастырылады: 
1.Сараптау
2. Диагностика және ұқсастыру
3. Зерттеу
4. Мәселені шешу
5. Жобалау
6.Болжау жасау

5 Сутектік көрсеткіш рН. Тұздар 
гидролизі.

Жұмбақ-жауап 
әдісі

Тақырып бойынша түрлі тапсырмалар берілді, ал жауаптарын 
білім алушылар алдындағы оқулықтан іздеп, көрсетті. Бұл 
әдісте білім алушы оқулықпен жұмыс істеп, оны оз ойымен 
ұштастыра білді

6 Тотығу-тотықсыздану 
реакциясы. Таза бет әдісі

Топ екі топшаға бөлінеді, үйден баяндама дайындауға берілді. 
Сабақ барысында баяндама оқылып қарсы команда студенттері 
туындаған сұрақтарын таза бетке жазып, баяндама сонын-
да сұрақтар берді, сұрақтарға жауабын баяндама оқылған 
команданың тыңдаушылары жауап береді.

7

Сутек пен оттек. Алы-
нуы, қасиеттері. 5,6 топ 
элементтерінің жалпы сипатта-
масы. Азот, фосфор, күкірт. 3,4 
топ элементтерінің жалпы сипат-
тамасы.Бор, көміртек, кремний.

Кейс – стади 
әдісі

Білім алушылар 4 топқа бөлініп – берілген нақты жағдаяттық 
тапсырмалар орындады. Сабақ барысында топтар бір-бірін 
бағалады. Олар тақырыптағы мәселелерді анықтап, іріктеп 
және шешуді, ақпаратпен жұмыс істеуді үйренді.

8

Кіріспе. Органикалық 
химияның теориялық негіздері. 
Қаныққан және қанықпаған 
көмірсутектерге сипаттама

Мастер-класс

Бұл педагогикалық жүйенің жаңа идеяларын берудің басты 
құралы. Сабақта шағын топтар өз бетінше жұмыс істеді, 
тәжірибе және пікір алмасуға мүмкіндік болды. Мастер-класс 
өткізу кезінде барлық білім алушылар тақырып бойынша 
проблемалық мәселені қойып және оны әр түрлі жағдайларды 
ойнату арқылы шешті (Глухова, 2004) [9].

9 Спирттер және фенолдар. 
Альдегидтер мен кетондар.

Іскерлік ойын 
– Командалық 

жарысу.

Топ екі командаға бөлініп әр түрлі тапсырмаларды орындады. 
Презентация қорғады, тест тапсырмаларын орындау, тәжірибе 
жасау, ассоциаграмма құру жұмыстары жүргізілді.

10 Карбон қышқылдары. Күрделі 
эфирлер, майлар

«Пікірталас» 
дискуссия

сайысы

Топ екі командаға бөлініп карбон қышқылдары, күрделі 
эфирлер мен майлардың пайдасы мен зиянын атап өтті. Алдын 
ала дайындық кезінде баяндама 5-7 минутқа дайындалды, 
тақырып өзектілігі айтылды. Соңынан сұрақтар қойылды.

11

Азотты органикалық 
қосылыстар. Нитроқосылыстар.
Аминдер. Диазо- және 
озоқосылыстар

Пирамида құру

Топқа бөлінген білім алушылар мынадай тапсырмалар орын-
дады.
1. Басты тақырып  
2. Тақырыпты сипаттайтын екі сөз.  
3. 3 сөз әрекет орнын сипаттау.  
4. Проблема тарихын сипаттау  
5. 1оқиға сипаты  
6. 2оқиға сипаты  
7. 3оқиға сипаты  
8. Проблеманың шешімі

1-кестенің жалғасы
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№ Практикалық тақырыптың 
атауы

Белсенді әдістің 
түрі Әдістің қысқаша сипаты 

12 Окси қышқылдар
«6 ойшыл 

қалпақ» әдісі 
(Эдвард де Боно)

Бұл әдіс ойлаудың түрлі амал-тәсілін білдіретін жағдайлар, 
проблемалар, сауалдардың негізінде білім алушылармен 
дербес жұмыс түрінде жүргізілді. Алдын ала мұғалім ақ, 
қызыл, қара, сары, жасыл, көк түсті алты қалпақты дайын-
дап қояды. Ақ қалпақ (ақпарат) – объективті фактілер, циф-
рлармен байланысты бейтарап, объективтілік. Біз қандай 
ақпаратқа иелік етеміз? Бізге қандай ақпарат қажет? Қызыл 
қалпақ (сезім) – эмоционалды түйсіктік қадамды танытады. 
Осы проблемаға қатысты мен нені сезінемін? Сары қалпақ 
(логикалық дұрыс ойлаушылық) – тиімді, оптимистік көзқарас. 
Бұны қалай істейміз? Нәтиже қандай болып шығады? Бұны 
істеудің керегі бар ма? Жасыл қалпақ (шығармашылық ой-
лау). Бұл – табиғатпен үйлескен, өсу мен өркен жаюдың түсі. 
Ол – адам көңіл қоятын шығармашылық ойлаудың символы, 
сондықтан зерттеу, ұсыныс, жаңа идея лар бүршік атады. Со-
нымен қатар, балама идеяларға да орын беріледі. Бұл жағдайда 
не шара қолдануға болады? Деген ой түйін ортаға тасталады. 
Көк қалпақ (ойлау процесін басқару). Көк түс – көкжиектегі 
аспанға көз жіберіп, алысты болжау түсі, сондықтан, аталған 
жағдайда тиімді ұсынысты ғана қозғау керек. Білім алушылар 
осы сабақта түрлі түсті қалпақтардың бірін кию арқылы өз ой-
ларын білдірді (Damodharan, 2016) [10].

13 Көмірсулар. «Дөңгелек 
үстел»

Тақырыптық тезис бойынша еркін пікір алмасу болды. Білім 
алушылар тобы екі топқа бөлінеді. Пікірталастың ерекшелігі 
– алынған нәтиже, онда қойылған сұраққа бір жақты жауап  
берілуі тиіс: иә немесе жоқ. Бір кіші топ оң жауаптың жақ-
тас тары (бекітетін), ал екінші кіші топ – теріс жауаптың 
жақтастары (теріс) болып табылады. Пікірталастар бары сын-
да білім алушылар мысалдар, фактілер келтірді, қисын ды 
дәлелдеді, түсіндірді, әр түрлі ақпаратты және т. б. ұсынды.

14 Аминқышқылдар және 
ақуыздар.

Іскерлік ойын 
«Миға шабуыл»

Екі топқа бөлініп, белгілі бір жағдайды, проблеманы шешу 
үшін алдына мақсат қойып, сол мақсатқа жету үшін ұсыныстар 
айтылды. Сонымен қатар әртүрлі схема, құралдар қолданылды. 
Бір-біріне сұрақтар қойылды. Жауаптары қысқы әрі нұсқа, дәл, 
қайталанбауы керек (Осмоловская, 2010) [11].

1-кестенің жалғасы

Эксперименттік және бақылау топтарында 
студенттерінің бейорганикалық және органи-
калық химия пәнінен білім деңгейін анықтау 
мақсатымен тест жұмыстары жүргізілді, олардың 
нәтижесі бойынша қорытынды жасалды.

2018-2019 оқу жылында экспериментке 
қатысқан екі топтың бақылау жұмысының 
нәти жесі төмендегі кестеде көрсетілген 
(2-кесте). 

Жоғарыда көрсетілген кестедегі көрсет кіш-
тері бойынша эксперимент өткізгеннен кейін 
қорытынды бақылау нәтижесінде студент тер-
дің экперимент енгізілген тобындағы білім 
деңгейінің жоғарылығы, инновациялық әдістер-
мен пәнді жоғары меңгергені байқалды. Сон-
дықтан да студенттер берілген тест сұрақтарды 
жақсы орындады. Экспериментке қатысқан 
19 студенттің 68 пайызы «өте жақсы», 32 пай-
ызы «жақсы» деген баға алды. Жалпы оқу 

сапасының нәтижесін салыстырғанда экспе-
римент енгізілген топтың орташа үлгерімі 88 
пайыз, бақылау тобында 38 пайыз «өте жақсы», 
62 пайыз «жақсы» баға алды, яғни топтың ор-
таша үлгерімі 82 пайыз. Бақылау нәтижесі бой-
ынша эксперимент енгізілген топтың үлгерімі 
сәйкесінше жоғары.

Кестеден бақылау тобымен салыстырғанда 
эксперименттік топ білім алушыларының білім 
сапасының жоғарылағанын байқауға болады.

 Пікірталас

Ақпараттық-коммуникациялық технология-
ларды пайдалану химияны оқыту үшін жаңа 
перспективалар мен мүмкіндіктер ашады. 
Компьютерлік бағдарламаларды, анимациялар-
ды пайдалану әдеттегі сабақта мүмкін еместігін 
көруге мүмкіндік береді. 
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2-кесте – Бақылау жұмысының нәтижесі

Топтар Студент 
саны

Бағалар Топтың орта-
ша балы,%5 % 4 % 3 % 2 %

АН-11 Эксперимент тобы 19 13  68 6  32 - 0 - 0 88
АН-13Бақылау тобы 18 7  38 11  62 - 0 - 0 82
 

Инновациялық түрде сабақ – бұл оқытудың 
ерекше құралы және қарым-қатынас түрі. Білім 
алушылардың шығармашылық тұрғыдан өзін-
өзі жүзеге асыруына және жеке білім траектория-
сына мүмкіндік береді. 

Білім берудің жаңа моделін іске асырудың 
басым міндеттерінің бірі білім алушылардың 
жетістіктерін бағалаудың ашық объективті 
жүйесін құру арқылы білім беру қызметтерінің 
сапасы мен қажеттілігін бағалау тетіктерін 
қалыптастыру болып табылады. Жоғарыда 
аталған барлық педагогикалық технология-
ларды пайдалану құралы интеграция болып 
табылады (Симоненко, 2012; Черкасов, 2012; 
Алексеев, 2002; Веденина, 2016; Галанов, 
2016) [12-15]. Оқу білім сапасын соңғы емти-
хан қорытындыларынан да байқауға болады.
Тек үлгерімі нашар ғана емес, тіпті көптеген 
үздіктердің де бір сабақта алған әсерлерінің 
жоғары екені байқалады. 

Интеграция:
– білім алушыларға фактілер мен құбылыс-

тарды, әлемнің жалпы бейнесін меңгеруге 
көмектеседі;

– оқуға деген қызығушылығын арттырады;
– оқытудың практикалық бағытын арт-

тырады. 
Ұсынылған «химияны оқытудың белсенді 

әдістері» тәжірибесін қорытындылай келе, реф-
лексия – синквейн өткізсек.

1. Технология тақырыбы.
2. Инновациялық, интерактивті (тақырыптың 

сипаттамасы).
3. Дамытады, белсендіреді, ықпал етеді (іс-

әрекетті сипаттау).
4. Шығармашылық ойлау қызметін дамыта-

ды (тақырыпқа көзқарас).
5. Құзыреттілік (тақырыптың мәнін қайта-

лайтын синоним) (Муравлева, 2016) [16].
Осылайша, белсенді әдістерді қолдана оты-

рып, біз болашақ мамандардың құзыреттілігін 
арттырамыз, шығармашылық ойлау қызметін 
дамытамыз, қабілеттілікті және пәнді оқытудың 
тиімділігін арттырамыз. 

Қорытынды

Америкалық ғалымдар Р. Карникау мен Ф.  Ма-
кэлроу диагностикалық зерттеулерінің нәти-
желері бойынша, адам оқылған 10%, естілген 20%, 
көргендердің 30%, көргендердің 50%, өзі айтқанның 
80% және өзінің практикалық қызметінде өз бетінше 
жеткендердің 90% есіне алады.

Біз сіздерді сабақта оқытудың кейбір 
белсенді әдіс-тәсілдерімен таныстыру мақсатын 
алдымызға қойған болатынбыз. Оқу үдерісін 
ұйымдастырудың белсенді әдістері мен форма-
ларын қолдану сабақтың қажетті шарты болып 
табылатынына сенеміз.

Белсенді әдістерді қолдану өзекті:
– Пәнге деген қызығушылықтың өсуіне 

ықпал етеді.
– Оқу процесін тездетеді.
– Материалды меңгеру сапасын жақсартады.
– Даралауды және саралауды қамтамасыз етеді.
– Оқытушы мен білім алушы арасында 

ынтымақтастық орнайды.
– Коммуникативтік құзыреттілікті дамыта-Коммуникативтік құзыреттілікті дамыта-

ды (Хуторской, 2016) [17].
Білім алушылар оқытудың әдістері мен 

формаларын таңдауда таңдау құқығы әрқашан 
оқытушымен қалады: оқытушы жай ғана ақпарат 
тасымалдаушы болады немесе білім алушыларға 
ақпарат табуға және жаңа тәжірибе жинақтауға, 
дискуссия, іскерлік ойын алуға көмектесетін 
жағдайлар жасайды (Хуторской, 2005) [18].

Анықтау және қалыптастыру экспери мент-
теріндегі көрсеткіштерді салыстыра келе, бекіту 
кезеңінің нәтижесі шығарылды. Эксперименттік 
топта жоспар бойынша бекітілген пән 
тақырыптарын жоғарыда берілген әдістер 
арқылы өткізу және оқыту оның тиімділігін 
көрсетті. Эксперименттік топта студенттердің 
үлгерімінің деңгейі жоғары болды. 

Сөз соңында білім алушыларға қоғам тала-
бына сай білім беруде оқытушылардың инно-
вациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагоги калық 
негіздерін меңгере отырып, сабақты түрлі 
әдістермен жүргізген тиімді әрі нәтижелі болады 
деп есептейміз.
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ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ПЕДАГОГИКАСЫНЫҢ  
СТУДЕНТТЕРДІҢ ТҰЛҒАЛЫҚ ДАМУЫНДАҒЫ РӨЛІ

Бұл мақалада болашақ мұғалімнің ынтымақтастық педагогикасының тәсілдеріне негіз дел-
ген тұлғалық дамуы талқыланады. «Ынтымақтастық педагогикасы» пәні бойынша сабақтарды 
инновациялық оқыту әдістерімен өткізудің инновациялық тәжірибесі жинақталды, ынтымақтастық 
педагогикасының тәсілдерін қолдану теориясы мен практикасының ғылыми негіздері талданды. 
Оның негізіне білім берудің гуманистік теориялары, баланың жеке басының даму тұжырымдамасы, 
студенттердің креативті ойлауының даму теориясы, тұлғаның өзін-өзі тану және өзін-өзі 
дамыту теориялары кіреді. Ынтымақтастық педагогикасының негізгі қағидаларының бірі – 
студенттердің жеке ерекшеліктерін ескере отырып, олардың педагогикалық процесте шыңдалуы 
мен дамуы болып табылады. Тақырыптың теориялық негіздері өткен ғасырдың педагогикалық 
жаңашылдарының көзқарастарын да жинақтайды. Мақалада осы технологияның қазіргі жоғары 
білім беру тиімділігі туралы айтылады. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі 
«Ынтымақтастық педагогикасы» курсының тәжірибесі мен оқыту әдістемесі жинақталған. Мысал 
ретінде семинарларды талдау қарастырылған. Сауалнамаға «Педагогика және психология», 
«Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандықтарының студенттерінен – 47 студент 
қатыс ты. Олардың жауаптарына мазмұндық талдау жасалды. Жауаптар ынтымақтастық педагог-
тардың стилі бойынша үш топқа бөлінді. Жанама түрде, оқушылардың жауаптары болашақ 
мұғалімдердің мектептегі критериалды бағалау жүйесіне көшуге «дайындығы / дайын еместігін» 
көрсетеді. Қорытындылай келе, студенттер «ынтымақтастық қарым-қатынас стилін» таңдай 
отырып және «жеке тұлғаның мүмкіндігін құрметтеу», «жеке адамның мүмкіндігін түсінуді саналы 
түрде дамыту» қажеттілігі туралы айтылады. 

Түйін сөздер: ынтымақтастық педагогикасы, оқыту ұстанымдары, студент, тұлға, нәтиже, 
өзара түсіністік, бірлескен оқу, топтық жұмыс.

 
Murzagulova M.D.

Al-Farabi Kazakh National University,  
Kazakhstan, Almaty, e-mail: miraulan70@gmail.com

The Role of Pedagogy of Cooperation  
in The Development of Student Personality

The article discusses the development of the personality of a future teacher based on the approaches 
of pedagogy of cooperation, summarizes the innovative experience of conducting classes in the disci-
pline “Pedagogy of cooperation” with innovative teaching methods, analyzes the scientific foundations 
of the theory and practice of applying the approaches of pedagogy of cooperation. The foundations were 
humanistic theories of education, the concept of the development of a child’s personality, the theory of 
the development of student creativity, the theory of self-awareness and self-development of a person. 
One of the main principles of pedagogy of cooperation is to take into account the individual charac-
teristics of students, their identification and development in the pedagogical process. In the theoretical 
bases of the subject the approaches of pedagogical innovators of the last century were summarized. The 
aricle argues the effectiveness of this technology for the modern education. The experience and teach-
ing methodology of the “Pedagogy of Cooperation” course at the Al-Farabi Kazakh National University 
is summarized.  For example class sessions were analized. The survey involved 47 students of the spe-
cialties “Pedagogy and Psychology”, “Social Pedagogy and Self-Cognition”. A content analysis of their 
answers was carried out. The answers were divided into three groups of styles of collaboration between 
educators and students.  Indirectly, students’ answers show the “readiness / unavailability” of future 
teachers to switch to a criteria-based assessment system at school. In general, students choose a “style 
of cooperation with students” and talk about the need for “respecting the boundaries of the individual”, 
“conscious development of an understanding of the boundaries of the individual”.

Key words: friendly pedagogy, teaching principles, student, personality, result, mutual understand-
ing, learning together, group work.
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Роль педагогики сотрудничества  
в развитии личности студента

В статье рассматривается развитие личности будущего педагога на основе подходов 
педагогики сотрудничества, обобщен инновационный опыт ведения занятий по дициплине 
«Педагогика сотрудничества» с инновационными методами обучения, проанализированы 
научные основания теории и практики применения подходов педагогики сотрудничества. 
Основаниями стали гуманистические теории образования, концепции развития личности ребенка, 
теории развития креативности учащихся, теории самосознания и саморазвития личности. 
Одним из главных принципов педагогики сотрудничества является учет индивидуальных 
особенностей учащихся, их выявление и развитие в педагогическом процессе. В теоретических 
основах предмета также обобщены подходы педагогов-новаторов прошлого века. В статье 
аргументируется эффективность данной технологии для современного высшего образования. 
Обобщен опыт и методика преподавания курса «Педагогика сотрудничества» в КазНУ им.аль-
Фараби. В качестве примера приводится анализ семинарских занятий. В опросе приняли участие 
студенты специальностей «Педагогика и психология», «Социальная педагогика и самопознание» - 
47 студентов. Проведен контент-анализ их ответов. Ответы были разделены на три группы стилей 
сотрудничества педагогов. Косвенно ответы студентов показываеют «готовность/неготовность» 
будущих учителей к переходу к системе критериального оценивания в школе. В целом, студенты 
выбирают «стиль сотрудничества с учащимися» и говорят о необходимости «соблюдения границ 
личности», «осознанного развития понимания границ личности». 

Ключевые слова: Педагогика сотрудничества, принципы обучения, студент, личность, 
результат, взаимопонимание, совместное учение, групповая работа.

Кіріспе

Қазіргі уақыттағы жоғары білім беру оқы-
тудың инновациялық технологияларын, 
ұтым ды әдіс-тәсілдерін пайдалана отырып 
тұтас пе дагогикалық үдерісті жүзеге асыруға 
және  бүгінгі қоғамға қажетті білімді, кәсіби 
құзы ретті, табысты, тәрбиелі мамандарды 
дайындауға бағытталады. Н.Ә. Назарбаев 2018 
жылғы «Төртінші өнеркәсіптік революция 
жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» 
атты Қазақстан халқына жолдауында: «Барлық 
жастағы азаматтарды қамтитын білім беру 
ісінде өзіміздің озық жүйемізді құруды жеделде- өзіміздің озық жүйемізді құруды жеделде-өзіміздің озық жүйемізді құруды жеделде- озық жүйемізді құруды жеделде-озық жүйемізді құруды жеделде- жүйемізді құруды жеделде-жүйемізді құруды жеделде- құруды жеделде-құруды жеделде- жеделде-жеделде-
ту қажет. Білім беру бағдарламаларының негізгі 
басымдығы өзгерістерге үнемі бейім болу және 
жаңа білімді меңгеру қабілетін дамыту тиіс – деп 
көрсетті (Назарбаев, 2018) [1]. Осы ретте жоғары 
мектептегі кәсіби білім беруді студенттің өзін-өзі 
тануын, өзін-өзі жетілдіруін қамтамасыз ететін 
білім мазмұнымен ұштастырып, оқыту үдерісін 
өзара тығыз байланысты идеялар, ұғымдар және 
педагогикалық іс-әрекеттер жиынтығының 
ынтымақтастығында қарастыру қажеттігі туын- қарастыру қажеттігі туын-қарастыру қажеттігі туын- қажеттігі туын-қажеттігі туын- туын-туын-
дайды. 

Ынтымақтастық педагогикасы жаңа 
бағыт ретінде өткен ғасырда өте кең таралған 
педаго гикалық технологиялардың бірі бо- технологиялардың бірі бо-технологиялардың бірі бо- бірі бо-бірі бо- бо-бо-

лып табылады. Сол дәуірдегі оқыту үдерісінде  
Н.К.  Крупская, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский,  
А.С.  Ма каренко, К.Д. Ушинский, Н.П. Пирагов, 
Л.Н. Толстой және шетелдік Ж.Ж. Руссо, Я. Кор-.Н. Толстой және шетелдік Ж.Ж. Руссо, Я. Кор-Н. Толстой және шетелдік Ж.Ж. Руссо, Я. Кор-. Толстой және шетелдік Ж.Ж. Руссо, Я. Кор-Толстой және шетелдік Ж.Ж. Руссо, Я. Кор- және шетелдік Ж.Ж. Руссо, Я. Кор-және шетелдік Ж.Ж. Руссо, Я. Кор- шетелдік Ж.Ж. Руссо, Я. Кор-шетелдік Ж.Ж. Руссо, Я. Кор- Ж.Ж. Руссо, Я. Кор-Ж.Ж. Руссо, Я. Кор-.Ж. Руссо, Я. Кор-Ж. Руссо, Я. Кор-. Руссо, Я. Кор-Руссо, Я. Кор-, Я. Кор-Я. Кор-. Кор-Кор-
чак, К. Роджерс, Э. Берн сияқты ғалымдардың 
еңбектерінде білім мен тәжірибенің өзара бай- білім мен тәжірибенің өзара бай-білім мен тәжірибенің өзара бай- мен тәжірибенің өзара бай-мен тәжірибенің өзара бай- тәжірибенің өзара бай-тәжірибенің өзара бай- өзара бай-өзара бай- бай-бай-
ланысын күшейту мақсатында қолданылатын 
әдістерге ерекше мән берілді. Аталған ғалымдар 
оқытуда бірлескен, ұжымдық іс-әрекеттің 
ынтымақтастық сипатын ашуды көздеді.

ХХ ғасырдың 80-жылдары педагогикада 
елеулі кезең болды. Мұнда мектептегі оқыту 
үдерісінің жаңа әдістемесі қалыптасып, сабақ 
барысында ұжым ішіндегі ынтымақтастық, 
шығармашылық жұмыстарға барынша назар 
аударылды. Бұл кездегі ынтымақтастық педа-. Бұл кездегі ынтымақтастық педа-Бұл кездегі ынтымақтастық педа- кездегі ынтымақтастық педа-кездегі ынтымақтастық педа- ынтымақтастық педа-ынтымақтастық педа- педа-педа-
гогикасын дамытуға В.Ф. Шаталов, Н.П. Гу- дамытуға В.Ф. Шаталов, Н.П. Гу-дамытуға В.Ф. Шаталов, Н.П. Гу- В.Ф. Шаталов, Н.П. Гу-В.Ф. Шаталов, Н.П. Гу-.Ф. Шаталов, Н.П. Гу-Ф. Шаталов, Н.П. Гу-. Шаталов, Н.П. Гу-Шаталов, Н.П. Гу-, Н.П. Гу-Н.П. Гу-.П. Гу-П. Гу-. Гу-Гу-
зик, Ш.А.  Амонашвили (1996), И.П. Волков, 
И.Т.  Гончарова, Н.Ы. Палтышев, Е.Н. Ильин, 
С.Н. Лысенкова, Б.П. Никитин, В.А. Караков-.Н. Лысенкова, Б.П. Никитин, В.А. Караков-Н. Лысенкова, Б.П. Никитин, В.А. Караков-. Лысенкова, Б.П. Никитин, В.А. Караков-Лысенкова, Б.П. Никитин, В.А. Караков-, Б.П. Никитин, В.А. Караков-Б.П. Никитин, В.А. Караков-.П. Никитин, В.А. Караков-П. Никитин, В.А. Караков-. Никитин, В.А. Караков-Никитин, В.А. Караков-, В.А. Караков-В.А. Караков-.А. Караков-А. Караков-. Караков-Караков-
ский және т.б. атсалысты. 

Жалпы орта білім беретін мектеп пен отба-
сының ынтымақтастық қызметі Г.К.  Байдел-
динованың «Болашақ ұстаздарды отбасы мен 
мектептің ынтымақтастығын ұйымдастыруға 
дайындаудың ғылыми-теориялық негізі» (Бай-
дельдинова, 1998) [2], Қ.Т. Әтемованың «Оқу-
шыларға гумандық қасиеттерді қалыптасты-
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руда мектеп пен отбасының бірлескен жұмысы» 
(Әтемова, 1999) [3], Ш.М. Шүйіншинаның «Оқу-
шылардың білім сапасын арттырудағы отбасы 
мен мектептің бірлігінің педагогикалық шартта- мектептің бірлігінің педагогикалық шартта-мектептің бірлігінің педагогикалық шартта- бірлігінің педагогикалық шартта-бірлігінің педагогикалық шартта- педагогикалық шартта-педагогикалық шартта- шартта-шартта-
ры» (Шүйіншина, 2008) [4] атты ғылыми-зерттеу 
еңбектерінде қарастырылып, ынтымақтастың 
әртүрлі аспектілерінде дәйектелген. 

Мақаланың мақсаты: Ынтымақтастық педа-
гогикасының студенттердің тұлғалық дамуына 
тигізетін ықпалын оқыту үдерісіндегі қазіргі 
технологиялар негізінде дәйектеп, нәтижелерін 
практикалық сабақтар арқылы тұжырымдау. 

Зерттеудің әдістері: ғылыми әдебиеттерге 
педагогикалық тұрғыдан теориялық талдау жа- тұрғыдан теориялық талдау жа-тұрғыдан теориялық талдау жа- теориялық талдау жа-теориялық талдау жа- талдау жа-талдау жа- жа-жа-
сау, семинар сабақтарының нәтижесін топтық 
жұмыстар, тест тапмсырмалары арқылы 
анықтау. 

Әдебиеттің шолу

Ынтымақтастықта оқытуда оқушыларды 
жан-жақты дамыту, олардың бойындағы дара-
л ық қабілеттерді ояту, әр баланың өзіндік 
ерек шеліктерін есепке алу, мүмкіндіктерін 
еске ру сияқты ұстанымдарды басшылыққа 
алу әр баланың өзіне деген сенімін нығай-
тып, өзін-өзі табысты жүзеге асыруға жете-

лейді. Ынтымақтастық педагогикасы новатор 
мұғалім практиктердің әртүрлі пәндер бойынша 
мектептегі сабақтарының жаңашылдығымен 
сипатталды. Қазақстанда Қ. Нұрғалиев, 
Р.Б.  Нұр тазина, Р.Г. Лемберг, Қ. Айтқалиев, 
Қ.О. Бітібаева, Г.М. Кубраков және т.б жаңашыл 
ұстаздар оқытудың ынтымақтастық идеяларын 
өз еңбектерінде көрсете білді. Ынтымақтастық 
педагогикасының негізінде білім беру мен 
оқытудың гуманистік идеялары, адамгершілік 
сипаттары басым болады. Мұны ғалымдар 
А.А. Бейсенбаева, К.С. Құрманбай сынды 
ғалымдардың еңбектерінен көруге болады. 

Ынтымақтастық педагогикасының техно ло-
гия ретінде нақты бір құрылымы, әдістемелік 
не гіздемесі айқындалып берілмейді. Бұл техно-
логия қазіргі оқыту үдерісіндегі барлық жаңа 
инно вациялық технологиялармен ішінара байла-
нысты қарастырылады, өйткені мұнда білім 
алушының жұптық, топтық қарым-қатынастағы 
жеке даралық қабілеттіліктері ғана емес, соны-
мен қатар оның топпен бірлесе жұмыс жасай алу 
құзыреттіліктері де маңызды деп танылады. 

Төмендегі кестеде ғалымдардың «Ынтымақ-
тастық педагогикасы» және «ынтымақтастық» 
ұғымдарына берілген анықтамалары көрсетіледі 
(1-кесте).

1-кесте – «Ынтымақтастық педагогикасы» және «ынтымақтастық» ұғымдарына берілген анықтамалары
 

Авторлар Ұқсастық белгілері Анықтамалары 

Г.К. Селевко 
Ынтымақтастық, балалар 
мен үлкендердің өзара 
бірлескен қызметі 

Үлкендер мен балаларды бір-бірінің рухани әлеміне апаратын, өзара 
түсіністікке құрылған өзара даму іс-әрекеті (Селевко, 2006). [5]

Г.М. Коджаспирова Гуманизм 

Ынтымақтастық педагогикасының негізгі ережелері мәжбүрлемей 
оқыту, еркін таңдау, өзін-өзі талдау, өзін-өзі бағалау арқылы 
сыныпта тұлғалық дамудың жоғары интеллектуалдық көрінісін беру 
(Коджаспирова, 2005) [6]

Г.А. Андреева,
Г.С. Вяликова, 
И.А. Тютикова 

Шығармашылық
Оқушыларды мұғалім мен оқушының бірлескен шығармашылық 
жұмыстары арқылы оқыту үдерісіне тартатын педагогикалық 
тұжырымдама. (Андреева, 2005) [7]

Л.С. Выготский Тұлғаның дамуы 
Ынтымақтастықта бала біреудің көмегі арқылы қиын тапсырмаларды 
орындай алады. Ол мұнда күшті, ақылды болып көрінеді (Выготский, 
1982). [8]

Н.А. Жокина Өзін-өзі дамыту 
Ынтымақтастық субъектілердің өзін-өзі дамытуына бағдарланған 
когнитивті, мінез-құлықтық, аксиологиялық іс-әрекеттерінің 
жиынтығы (Жокина, 1996). [9]
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Бұл ғалымдардың пікірлерінше, адам тұтас 
педагогикалық үдерістің құндылығы және 
субъектісі, партнерлік қарым-қатынастар, гума-
низм, тұлғаның дамуы, шығармашылық сияқты 
ұғымдар ынтымақтастық педагогикасының 
негізгі белгілері болып табылады. 

ХХ ғасырдың 80-жылдарындағы ынтымақ-
тастық педагогикасының тұжырымдамалары 
қазіргі ынтымақтастық педагогикасының негізін 
сала отырып, оның импульстік дамуына бағдар 
болатынын мына кесте арқылы көрсетуге бола-
ды (2-кесте). 

2-кесте – Ынтымақтастық педагогикасының тұжырымдамалық тұғырлары және негізгі ұстанымдары

Ұстанымдары Гуманистік бағыттылық, кәсіби құзыреттілік, ынтымақтастық, шығармашылық, интеграциялық, 
сабақтастық, үздіксіздік 

Іс- әрекетті 
ұйымдастыру 

тұрғылары 

Антропологиялық, жүйелілік-тұтастық, тұлғалық-бағыттылық, субъектілік іс-әрекеттік, жартылай 
субъектілік, диалогтік, педагогтің өздігінен білім алуы, кәсіби-педагогикалық жетілу 

Ғалым Л.К. Гребенкина білім беру мекеме-
лерінде ынтымақтастық педагогикасының идея-
ларын ұтымды қолдану болашақ мұғалімдерді 
дайындауда субъектілердің өзара іс-әрекетінің: 
«мұғалім – оқушы» «оқушы – педагог», «оқушы 
– оқушы», «оқушы – шағын топ», «оқушы – 
ұжым», «оқушы – тәрбиеші», «оқушы – ата- 
ана», «педагог – педагог», «педагог – тәрбиеші», 
«педагог – ата-ана», «тәрбиеші – тәрбиеші», 
«тәрбиеші – ұжым», «ата-ана – ұжым» сияқты 
деңгейлерін атап көрсетеді (Гребенкина, 2010). 
[10].

Жоғары кәсіби білім беруде студенттердің 
ішкі мүмкіндіктері мен қабілеттерін, қызығушы-
лықтары мен қажеттіліктерін және олардың 
болашақ мұғалім ретіндегі кәсіби дайындығын 
ескере отырып оқыту ынтымақтастық педагоги-
касының мынадай ұстанымдарына негізделеді: 

– Тұлғаның өзіндік «Менін» бағалау, оны 
бар болмысымен қабылдау; 

– Оқушының ішкі жан дүниесін, қажет-
тіліктерін эмпатикалық түсіну; 

– Оқушылармен ашық, өзара сенімділік 
қарым-қатынас орната алу. 

Тұтас педагогикалық үдерісте ынтымақ-
тастық педагогикасы субъектілердің арасында 
ортақ мақсаттың болуы, өзара бірлескен оқу 
әрекетін ұйымдастыру, тұлғааралық қатынасты 
орнату, өзара ынтымақтастықты сақтау сияқты 
ұстанымдарды басшылыққа алуы керек. 

Қарым-қатынас жүйесі ретінде ынтымақ-
тас тық көпаспектілі болғанымен: маңызды 
орын «мұғалім – оқушы» қатынасына беріледі. 
Дәстүрлі оқыту мен тәрбиеде мұғалім мен 
оқушының қарым-қатынасы «субъект – объект» 
түріне негізделсе, ынтымақтастық технология-

ларында бұл жағдай оқушының оқу мен тәрбие 
үрдісінің субъектісі болуымен түсіндіріледі. 
Сондықтан тұтас педагогикалық үдерісте екі 
субъект бірлесіп әрекет етуі керек, сонда оның 
нәтижелік сипаты арта түседі.

Баламен ізгілікті қарым-қатынас жасау 
ынтымақтастық пеадагогикасының негізгі та-
лабы болғандықтан қазіргі оқыту үдерісінде 
оқушының өзіндік «Менін» құрметтеу, бала 
бойындағы кемшіліктерге төзімділік таныту, 
оның бойындағы гуманды қасиеттерді бағалай 
білу, балаға сенім арту, оны әрдайым ынталан-
дыру педагогтің ынтымақтастықта жұмыс істей 
алуына байланысты. Ол үшін семинар кезінде 
өзара қарым-қатынасты демократияландырудың 
мынадай талаптарын сақтау керек: 

– Бала құқығы туралы Конвенцияны сақтау;
– оқушы мен мұғалімді құқықтық жағынан 

теңестіру; 
– баланың таңдау еркіндігі; 
– қателік жасауға құқылы; 
– өзіндік көзқарасына құқылығын ескеру; 
– баланың қызығушылығын тудыру;
– мәжбүрлеуді ниеттілікпен алмастыру.
– баланың өз бетінше әрекет етуіне жағдай 

жасау.
Бұл айтылғандар ынтымақтастық педа-

гогикасы негізінде тұлғаның «Мен – тұжы-
рымдамасын» қалыптастыруға ықпал етеді. Мен 
– тұжырымдамасы – бұл жеке тұлғаның өзін тану 
туралы жағымды ойлау жүйесі (Попова, 2018). 

Ғылыми теорияларға сүйенетін болсақ, 
ынтымақтастық педагогикасы мынадай 
жіктемеден тұрады: 

1) қолданылу деңгейі бойынша: жалпы пе-
дагогикалық технология;
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2) философиялық тұрғыда: гуманистік;
3) дамудың негізгі факторы бойынша: био- 

әлеуметтік және кешенді; 
4) меңгеру сатысы бойынша: ассоциативті-

рефлекторлық, кезеңдік интериоризациялық; 
5) тұлғалық құрылымдық бағыты бойынша: 

жан-жақты үйлесімді; 
6) мазмұнына қарай: білім беру, оқыту, 

тәрбиелеу, гуманды, жалпыбілімдік;
7) басқару типіне қарай: шағын топтар 

жүйесі; 
8) ұйымдастыру түрі: академиялық, клубтық, 

жеке, топтық;
9) қатынас тұрғысынан: ізгілікті – тұлғалық, 

субъект – субъектілік;
10) әдістемесі бойынша: проблемалық-ізде-

ну шілік, шығармашылық, диалогтік, ойындық;
11) білім алушылардың категориясына қа-

рай: жаппай. 
Демек, ынтымақтастық педагогикасын әр-

түрлі топтардың рухани-адамгершілік мәсе-
лелерді бірлесіп шешудегі қабілеттілігі деп 
те түсіндіруімізге болады. Ынтымақтастық 
педа гогикасында баланы жақын даму айма-
ғында оқыту; қысымсыз оқыту; тірек сызба 
түрінде орналасқан белгілердің, кілтті сөз-
дердің жиынтығы; күрделі блоктар; таңдау 
еркіндігі; диалогтық ойлау; мұғалімдер мен 
оқушылардың бірлескен қызметі; бос уақыттағы 
еріктілік тәрізді идеялардың маңызы өте 
жоғары. Ынтымақтастық қарым-қатынас жүйесі 
ретінде көп аспектілі; бірақ онда маңызды орын-
ды «мұғалім-оқушы» қарым-қатынасы алады. 
Ынтымақтастық қызметі оқушы мен мұғалімнің 
тепе-теңдік жағдайында дамиды. Мұнда 
оқушы өзінің оқу қызметінің субъектісі болып 
табылады.  

Осы ретте ізгілік педагогикасының көрнек-
ті өкілі, ынтымақтастық педагогикасының 
не  гі зін салушылардың бірі, академик 
Ш.А.  Амо  нашвилидің педагогикалық еңбекте-
рін  дегі ынты мақтастық идеяларының мәні 
зор деп айта аламыз (Амонашвили, 2018). 
Ш.А.  Амонашвилидің ынтымақтастыққа құрыл-
ған ізгілік педагогикасында баланың жүрегіне 
жы лылық ұялату; дүниетанымдық көзқарасын 
дамыту; сабақта алған білімін тереңдетуге жағдай 
жасау; рухани жетілдіру сияқты мәселелер орын 
алып, әр балаға ерекше қамқорлық жасалады. 
Сандық бағалаудың орнына мінездеме беру, 
өзіндік қорытынды жасау, өз ісін бағалау тәрізді 
сапалық бағалау қолданылып, оқушының жан-
жақты дамуына мән беріледі. 

Ш.А. Амонашвили балалардың еңбегін 
олардың істерінің нәтижелерімен бағалайды. 
Өздерінің жазған әңгімелерін, ойларын, салған 
суреттерін жинақтау үшін Ш.А. Амонашвили 
әр оқушыға арнайы дәптер бастатады. Балалар 
өз жетістіктерін ата-аналарына көрсетіп, олар-
дан қолдау алып, ынтымақтастыққа түседі. Ол 
мәтіннің қатесін тапқызу әдісін қолданады, өзі 
қате жіберіп балаларға түзеттіреді. Ізгілікті ұстаз 
балалардан өз сабағының ұнаған, ұнамағанын, 
жақсы етіп қалай өткізуге болатынын сұрап, 
олардың пікірімен санасып отырады. Бұл 
әдісті қазіргі уақытта барлық мұғалімдер өз 
сабақтарында кері байланыс түрінде қолданады. 
Суретке қарап әңгіме жазу, оқушыларға мате-
ма тикалық есептер құрастыртып, оны бас-
қаларына шығарту, қиын және оңай есептерді 
оқушылардың өздеріне таңдату тәсілдерін 
қолдана отырып, Ш.А. Амонашвили балалармен 
ынтымақтастықта әрекет етеді. [11]. 

Жалпы орта білім беретін мектептердегі және 
ЖОО «Өзін-өзі тану» пәнінің сабақтарының 
Ш.А. Амонашвилидің ізгілік педагогикасына 
құрылғандығын біз әр сабақта қолданылатын 
ынтымақтастық технологиялары арқылы 
дәйектеп айта аламыз. 

Нәтижелер және талқылау

Ал «5В010300-Педагогика және психоло-
гия» мамандығында оқытылатын (YP3507) 
«Ынтымақтастық педагогикасы» оқу курсын-
да студенттер болашақ маман ретінде педа-
гогикалық ынтымақтастық негізінде педа-
гогикалық өзара әрекет әдістерін қолдана алу; 
топтық жобалар жүйесін және стратегиялар мен 
тәжірибелерді өңдеу үшін кәсіби дағдыларын 
дамытуға дайындық пен ынта білдіру; әлеуметтік 
өзара дағдыларын иелену: ынтымақтастық, 
төзімділік пен құрмет көрсету; сабақ барысын-
да өзбетінше іс-әрекет ете алу, өз көзқарасын 
дәлелдеу; ынтымақтастыққа дайындық, ұжымда 
жұмыс жасай алу, бірлескен және өзбетінше 
шешім қабылдай алу сияқты құзыреттіліктерді 
қалыптастыра отырып, кәсіби білім алуға 
дағдыланады. Аталған оқу пәнінің семинар 
сабақтарында студенттер ынтымақтастыққа 
құрылған тапсырмалар, шығармашылық 
жұмыстарды орындап, тренингтер өткізу арқылы 
топтық, жұптық іс-әрекетті жүзеге асырады. 
Мысалы: «Ынтымақтастық педагогикасының 
көрнекті өкілдері» атты семинар сабағын 
өткізудің төмендегідей технологиялық картасын 
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дайындаудың нәтижелік сипаты мол. Кез кел-
ген сабақтың нәтижесі ең бірінші кезекте оның 
мақсаты мен міндетін айқындаудан басталаты-
ны баршамызға мәлім. 

Семинардың мақсаты мен міндеттері: 
– Білімділік: студенттердің педагогикалық 

ынтымақтастықтың теориялары туралы білім-
дерін қалыптастыру, тақырып бойынша өз ойын 
дәлелдеп айта алуға дағдыландыру, танымдық 
белсенділіктерін дамыту.

– Тәрбиелік: студенттерді топта ынтымақ-
тастықпен жұмыс істеу арқылы белсенділікке, 
ізгілікке ізденімпаздыққа тәрбиелеу, таңдаған 
мамандықтарына деген қызығушылықтарын 
кеңейту, ғылыми дүниетанымын, көзқарастары 
мен сенімін қалыптастыру.

– Дамытушылық: студенттердің сөйлеу 
мәдениетін, логикалық ойлау қабілеттерін же-
тіл діру, теориялық білім мен тәжірибені ұш-
тас тыруға дағдыландыру, ойға шабуыл арқы-
лы жылдам әрі сыни тұрғыдан ойлай алу 
қабілеттіліктерін дамыту. 

– Ғылыми: талдау дағдыландыру, педаго-
гикалық ғылыми тілдің қалыптасуы.

Семинар сабағының тақырыбын ашу мақ-
сатында педагогикалық өзара әрекет әдістеріне 
сәйкес студенттер топқа бөлінеді. «Тілек айту» 
немесе «Жақсы сөз» әдістері арқылы студенттер 
бір-біріне жақсы сөздер, тілектер айтып шығады.

«Бірлескен жұмысқа негізделген тәсіл» әдісі 
бойынша «Кубизм» стратегиясын пайдаланып, 
әр топқа тақырып мазмұнын ашу үшін мынадай 
түсіндірме сұрақтары беріледі: 

1 топ: Ынтымақтастық педагогикасының 
пәні, негізгі категориялары мен міндеттері 

2 топ: Ынтымақтастық педагогикасының 
көрнекті өкілдері 

3 топ: Ынтымақтастық педагогикасындағы 
негізгі идеялар 

Тапсырманы орындауда Ш.А. Амонашвили, 
В.Ф. Шаталов, С.Н. Лысенкова, Қ.О. Бітібаева не-
месе басқа да ынтымақтастық педагогикасының 
көрнекті өкілдерінің іс-тәжірибесін басшылыққа 
алу ұсынылады. 

Әр топ өз жұмысын постермен қорғай оты-
рып, семинар сабағының тақырыбын ашуға 
ұмтылады. Постермен жұмысқа (жалпы) 20 ми-
нут, әр топқа жариялауға – 5 минуттан, ойларын 
қорытындылауға – 3 минут уақыт беріледі. 

Сабақтың келесі кезеңінде студенттерге мы-
надай педагогикалық жағдаяттардың шешімін 
табу тапсырылады: Орындауға 10 минут 
беріледі.

1. Жоғары сынып оқушысының мамандық 
таңдау барысында ата-анасымен бір ойда 
болмауының себебінен баланың оқу үлгерімі 
төмендеп кетеді. Әлеуметтік педагог ретінде 
сіздің іс-әрекетіңіз?

2. Ата-ана баласының тәртібіне байланысты 
мектеп ұжымын, сынып жетекшісін кінәлі деп 
санайды. Осы мәселені қалай шешер едіңіздер? 

3. Білімі жоғары жас маманның өзіне се-
німсіздігі және оқушылар тарапынан көрсетілген 
қысым оның жұмыс жасауына кедергі келтіреді. 
Мектеп басшысы ретінде не істер едіңіз? 

Ынтымақтастық педагогикасы «ынтымақ тас-
тықты» бірлескен әрекет деп саналатындықтан 
топтық жұмыста:

1) ортақ мақсаттың болуы;
2) әрекетті ұйымдастыру және басқару;
3) қызметті, әрекетті, жолдарын бөлу;
4) тұлғааралық қатынастың болуына назар 

аударылады. 
Ынтымақтастық педагогикасы тұлғаның 

«Мен – тұжырымдамасын» қалыптастыруға 
ықпал ете отырып, студенттердің өзін-өзі тану 
туралы жағымды ойларын дамытуға негізделеді. 
Мұнда ең алдымен әр студенттің бойынан да-
мушы тұлғаны көре білу, оған деген құрмет, 
ізгі қатынас орнату; тұлға дамуы үшін жағымды 
жағдай мен орта жасау; оларды педагогикалық 
қолдау; психологиялық сүйемелдеу; әр ісін 
мақұлдап, мадақтау; тұлға бойындағы кемшілік-
терді айқындап, себебін анықтау, оларды 
студенттің ар-намысына, кәсіби тұлғасына 
нұсқан келтірмей жоя білуге назар аудары-
луы тиіс. Бұл айтылғандардың практикалық 
сабақтарда, дәрістерде, студенттердің СӨЖ 
жұмыстарының мазмұнында көрініс алуы 
ынты мақтастық идеяларының өміршеңдігін 
айқындайды. Сол үшін әр сабақтың соңында 
топтық жұмыстарды қорғаудан соң оқытушы 
тест сұрақтары арқылы семинар сабағының 
тақырыбын бекітеді, тест сұрақтары әр студент-
ке жеке парақшамен таратылады және оның 
нәтижесі бағаланады. 

Келесі кезеңде студенттер жұптық тапсырма 
орындайды. Мұнда «Бір сөйлеммен түйіндеу» 
әдісі қолданылады. Студенттер тақырып бой-
ынша білімдерін түйіндейтін бір сөйлем жаза-
ды. Сөйлемдер кім, не, қашан, неліктен, қалай, 
қай жерде және т.б. сөздерден тұруы тиіс. Мы-
салы: Ынтымақтастық – бұл балалар мен 
үлкендердің бір-бірінің рухани өміріне өзара 
түсіністікпен, ұғынушылықпен, осы әрекеттің 
барысы мен нәтижесін ұжымдық талдаумен 
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бекітілген, бірлескен дамытушы іс-әрекетінің 
гуманистік идеясы. Сабақ соңында кері бай-
ланыс орнату үшін студенттер INSERT әдісі 
негізінде жеке жұмыс жасайды.

Студенттердің білімін бағалау жиынтық 
бағалау арқылы жүреді. 

Семинар сабақтарында ынтымақтастық педа-
гогикасының «оқытушы-студент» өзара әрекет-
тестігіндегі маңыздылығын, «оң» және «теріс» 
жақтарын анықтау мақсатында «Әлеуметтік пе-
дагогика және өзін-өзі тану» мамандығының 2 
және 3 студентімен жүргізілген сауалнамаға 47 
студент қатысты. Олардың жауаптарын кес тедегі 
нұсқаларға сәйкес жинақтап беріп отырмыз.  

1-нұсқаның жауабын 20-студент, 2 нұсқаның 
жауабын – 16, 3 нұсқаның жауабын – 11 сту-
дент таңдап, өз ойларымен сәйкестігін көрсетті 
(4-кесте). 

Бұл сауалнаманың нәтижесінде сту-
денттер өз ойларымен бөлісіп, болашақ ма-
ман ретінде қандай оқыту әдістерінің тиімді 
екендігін болжай алды. Сауалнама бары-
сында ынтымақтастық педагогикасының 
студенттердің өз бетімен оқуына, ешкімнің 
көмегінсіз өз бетінше ойланып шешім 
қабылдауға дағдыланып, өз ойларын тұжы-
рымды жинақтап, дерекпен сөйлеуге көмек-
тесетіндігі анықталды. 

3-кесте – INSERT әдісі

V 
 бұрыннан білемін

+ 
 жаңа ақпарат

- 
менің ойыма қайшы

? 
білгім келеді, ойлану керек

4-кесте – Сауалнаманың нәтижесі

 № Қойылған сұрақтар 1 нұсқа 2 нұсқа 3 нұсқа 
1 Оқу, білім алу барысында 

оқытушыдан қандай 
әрекеттерді күтесіз және 
оның қалай болғанын 
қалайсыз?

Сабаққа байланысты қойған 
сұрақтарына жауап бере алса 
деймін. Сондай-ақ, аталған 
технологияның практикада 
қолданылуын және 
пәннің басқа салалармен 
байланысын көрсете алса.

Сабақты нақты, 
студенттерге түсінікті, 
өмірден мысалдар арқылы 
түсіндіруі, слайд арқылы 
сабақты көркемдеуі.

Жалпы оқуда ең бастысы 
оқытушы өз пәнін жоғары 
дәрежеде білсе деймін, сол 
білімін ашық түрде жеткізе 
алса.

2 Сабақ барысында оқытушы 
мен достық қарым-
қатынас орнату мүмкін деп 
ойлайсыз ба?

Менің ойымша, оқытушы 
өз студенттерімен жақсы 
қарым-қатынаста болуы 
керек. Алайда, арадағы 
шекара сақталуы жөн деген 
ұстанымдамын.

Болады. Бірақ ол 
сабаққа ешқандай 
кедергі келтірмеуі керек. 
Оқытушы оқытушы 
міндетін, студент өз 
орнын білуі қажет.

Ия, достық қарым-қатынас 
болады. Бірақ ол сабаққа 
ешқандай кедергі келтірмеу 
керек.

3 Мәселені меңгеру 
барысында өз ой 
түйіндеріңізді оқытушымен 
бөлісуге және бұрынғы 
қалыптасқан көзқарасқа 
сын айтуды қалай 
қабылдайсыз? 
 

Егер де пікірталас кезінде 
студент пен оқытушының 
көзқарастары сай келмей 
жатса, студент неліктен сол 
позицияны ұстанатынын 
дәлелдеуі ғана керек деп 
санаймын. Оқытушыға 
сын айту дұрыс емес деген 
ойдамын.

Дұрыс қараймын. Әр 
студент өз пікірін айтуға 
толықтай құқылы деп 
санаймын.

Менің ойымша онда тұрған 
ештеңе жоқ. Мен үшін ол 
жеке ойыңмен бөлісу.
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 № Қойылған сұрақтар 1 нұсқа 2 нұсқа 3 нұсқа 
4 Сізге оқытушы тарапынан 

сын айтылған әрекетті 
дұрыс деп қабылдайсыз ба? 

Ия, егер де ол конструктивті 
болса және жұмсақ 
жеткізілсе, әрине. Оқытушы 
тарапынан айтылған дұрыс 
ескертулер оқушының 
өсуі мен түзу бағытта 
калыптасуына септігін 
тигізеді.

Менің ойымша айтылған 
сынға байланысты немесе 
туындаған мәселеге 
байланысты.

Айтылған сын «дұрыс» 
болса дұрыс қабылдай 
аламын.

5 Білім беру үдерісінде 
қарапайымнан күрделіге 
қарай ұстанымы 
қолданылады, ал енді Сіз 
күрделіден қарапайымға 
өту үдерісі жөнінде не ай-
тасыз?

Мен қарапайымнан күрделіге 
қарай оқыту үдерісін 
қолдаймын.

Мен күрделіден 
қарапайымды қолдаймын. 
Себебі күрделіні 
үйренсең, одан кейін 
қарай бәрі оңай болады, 
ақпаратты тез меңгеруге 
көмегі бар.

Өз-өзіңді тәрбиелеу 
барысында жүзеге асады.
Мен қарапайымнан 
күрделіге қарай оқыту 
үдерісін құптаймын 

6 Я. Коменский, Сухом-
линский, А. Макаренко, 
Ш. Амоношвили, В.  Ша-
талов, С. Лысенкова 
және т.б. ынтымақтастық 
педагогикасының көрнекті 
өкілдері болып табылады, 
осы тізімге тағы қандай 
тұлғаларды қосар едініз?

Хәлел Досмұхамедов, 
Міржақып Дулатов.

Пирогов Н.П., 
Крупская Н.К., 
Шацкий С.Т.

Пирогов Н.П. 

7 Қазақ ғалымдарынан 
кімдерді ынтымақтастық 
педагогикасы өкіліне 
жатқызар едіңіз?

Қараев Ж., Шүйіншина Ш. Таубаева Ш.Т. Таубаева Ш.Т.

8 Жалпы ынтымақтастық 
педагогикасы дегенде нені 
елестетесіз?

Адамға, қоршаған ортаға 
сүйіспеншілік, студентке 
мүмкіндік беру және сену.

Студенттің қызығушылық
тары мен қажеттіліктерін 
ескеру, тәрбие үрдісінде 
оларды есепке алу. 

Ізгілікті көзқарас, 
студент мүмкіндіктері 
мен қабілеттеріне сену, 
қызығушылықтары мен 
қажеттіліктерін түсіну. 

9 Дәстүрлі педагогика 
мен ынтымақтастық 
педагогиканы салыстыра 
аласыз ба?

Дәстүрлі педагогикада 
мақсатқа жету жолдары анық 
болмайды.
Ынтымақтастық 
педагогикасының біртұтас 
технология ретінде нақты 
құрылымы, нормативтік-
орындаушылық нұсқаулығы 
жоқ. 

Айырмашылық көп, 
себебі қоғам талабы мен 
ақпараттық технология 
заманы ынтымақтаса 
отырып мақсатқа жетуді 
көздейді.

Ынтымақтастық арқылы 
айқын мақсатқа жете 
алады.

10 Бүгінгі күнгі педагогика 
ғылымының дамуына 
қандай ой қосар едіңіз?

Тұлғаның қалыптасу және 
дамуын зерттеу және 
қамтамасыз етуде пәнаралық 
қатынасқа бағдарлану;
- Тұлғаның өмір сүру деңгейі 
мен әлеуметтендірудің 
барлық құрылымдық 
компоненттерін
мазмұндық тұрғыдан 
қарастыру.

Адамды жоғары 
әлеуметтік құндылық 
ретінде тану;
- Адамды қоғамдық 
дамудың мақсаты ретінде 
мойындау;
- Адамды әлеуметтік-
педагогикалық жобалар 
мен технологияларды 
бағалаудың жоғарғы 
критерийі ретінде тани 
алу.

Жүйелілік қатынас 
негізінде әлеуметтік-
педагогикалық 
технологияларды жасау.

4-кестенің жалғасы



108

Ынтымақтастық педагогикасының студенттердің тұлғалық дамуындағы рөлі 

Қорытынды

Қорыта айтқанда, ынтымақтастық педа-
гогикасы оқытушы мен студенттің бірлескен 
жұмысына бағытталған, субъектілердің міндет-
тері ортақ және тең құқылы болып табыла-
тын, таңдау және қателесу құқығына ие, та-

быс тылықты көрсететін тұтас педагогикалық 
үдерістегі оқыту мен тәрбиелеудің гуманистік 
бағыттарының бірі болып табылады. Мұнда 
оқыту мен тәрбиелеу оқытушы мен студенттің 
арасындағы жағымды қарым-қатынасқа құры-
лып, әлеуметтік белсенді шығармашыл тұлғаның 
дамуын жүзеге асыруды нысана тұтады. 
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АНАЛИЗ ПОВЕСТИ В. МИХАЙЛОВА  
«ХРОНИКА ВЕЛИКОГО ДЖУТА»  

В ВУЗОВСКОЙ АУДИТОРИИ

В статье рассматриваются методические пути разбора повести В. Михайлова «Хроника 
великого джута». Для изучения поэтики и проблематики повести целесообразно использование 
некоторых приемов методического плана. При изучении повести «Хроника великого джута» 
автор статьи апробировал различные типы проектов. Студенты в ходе формирующего 
обучения выполняли следующие проекты: исследовали отдельные аспекты поэтики повести 
(исследовательские проекты), создавали эссе (творческие проекты), проводили инновационную 
игру (ролево-игровые проекты), готовили доклады (информационные проекты), составляли 
краткие словари теоретических понятий (практико-ориентированные проекты). При изучении 
повести В. Михайлова «Хроника великого джута» был также использован метод интеграции 
литературоведения с историей Казахстана. Как известно, без усвоения студентами теоретических 
понятий и умелого их применения при разборе литературного произведения невозможно 
их филологическое развитие. Каталогизация учебного материала – это эффективный 
методический прием, позволивший успешно сформировать теоретические представления 
студентов при изучении повести «Великий джут». В ходе обучения был успешно применен прием 
программированного обучения – составление литературоведческих тезисов, резюмирующих 
содержание повести В. Михайлова «Хроника великого джута». В процессе формирующего 
эксперимента были использованы также элементы блочно-модульного обучения. Весь учебный 
материал был разбит на отдельные блоки: теоретический, практический, текстуальный.

Ключевые слова: методические приемы, личностно ориентированное обучение, активизация 
мышления, метод проекта, интеграция предметов, каталогизация, жанровая структура, В. 
Михайлов, повесть «Хроника великого джута».
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Analysis of the Novel by V. Mikhailov  
“The Chronicle of the Great Jute” in University Auditorium

The article discusses the methodical ways of parsing the story of V. Mikhailov «Chronicle of the 
Great Jute». To study the poetics and problems of the story, it is advisable to use some of the techniques 
of the methodical plan. When studying the story «The Chronicle of the Great Jute», the author of the 
article tested various types of projects. Students in the course of formative training carried out the follow-
ing projects: they explored certain aspects of the poetics of the story (research projects), created essays 
(creative projects), conducted an innovative game (role-playing projects), prepared reports (information 
projects), compiled short dictionaries of theoretical concepts -oriented projects). When studying the 
story of V. Mikhailov «The Chronicle of the Great Jute», the method of integrating literary studies with 
the history of Kazakhstan was also used. As is known, without students mastering theoretical concepts 
and their skillful application in the analysis of a literary work, their philological development is impos-
sible. Cataloging educational material is an effective methodical technique, which made it possible to 
successfully form theoretical representations of students when studying the story «The Great Jute». In the 
course of training, the reception of programmed teaching was successfully applied – the compilation of 
literary theses summarizing the content of V. Mikhailov’s Chronicle of the Great Jute. In the process of 
the formative experiment, the elements of block-module training were also used. All educational mate-
rial was divided into separate blocks: theoretical, practical, textual.

Key words: teaching methods, personality-oriented learning, activation of thinking, project method, 
integration of objects, cataloging, genre structure, V. Mikhailov, the story «The Chronicle of the Great 
Jute».
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Анализ повести В. Михайлова «Хроника великого джута» в вузовской аудитории  
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PhD докторанты, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,  
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Жоғары оқу орындары аудиториясында  
В. Михайловтың «Ұлы жұт хроникасы» хикаятын  талдау

Мақалада В. Михайловтың «Хроника великого джута» тақырыбын талдаудың әдістемелік 
жолдары қарастырылады. Повестің поэтикасы мен проблемасын зерттеу үшін методикалық 
әдістерді қолдану ұсынылады. «Хроника великого джута» повесін зерттеуде автор бірнеше 
жобаларды анықтаудан өткізді. Оқыту кезінде студенттер келесідей жобаларды жүзеге 
асырды: повесть поэтикасының жеке аспектілерін зерттеді (зерттеу жобасы), эссе дайындады 
(шығармашылық жобалар), инновациялық ойындар жүргізді (ролдік ойын жобалары), доклад 
дайындады (ақпараттық жобалар), теоретикалық түсініктердің қысқаша сөздігін жасап шықты 
(тәжірибелік бағыттағы жобалар). В. Михайловтың «Хроника великого джута» повесін оқытуда 
Қазақстанның тарихи әдебиеттануындағы интеграциялық әдіс те қолданылды. Студенттердің 
теориялық ұғымдарды жақсы игеріп, оларды әдеби шығарманы талдауда шебер қолдануды 
меңгермей филологиялық білімдерін дамыту мүмкін емес екені белгілі. Оқу материалдарын 
каталогтандыру тиімді методикалық әдіс болып табылады және бұл әдіс студенттерге «Хроника 
великого джута» повесін оқу кезінде теориялық түсініктерді қалыптастыруға көмегін тигізді. 
Оқыту барысында бағдарламаланған оқыту әдісі сәтті қолданылды – әдеби тезистер жазу, 
повестің мазмұнына түйіндеме жазу т.б. Эксперимент барысында блог-модульдік оқыту 
элементтері де пайдаланылды. Барлық оқу материалдары бөлек блоктарға бөлінді: теориялық, 
практикалық, мәтіндік.

Түйін сөздер: әдістемелік тәсілдер, тұлғалық бағдарланған оқыту, ойлауды белсендіру, 
жобалық әдіс, объектілерді интеграциялау, каталогтандыру, жанрлық құрылым, В. Михайлов, 
«Хроника великого джута» повесі.

Введение

Обновление высшего образования невоз-
можно без поиска и разработки эффективных 
способов обучения. Современная педагогика 
требует от преподавателей вузов последователь-
ного формирования познавательной самостоя-
тельности студентов. Для решения этой важной 
педагогической задачи следует активно приме-
нять в учебном процессе развивающие приемы 
и средства обучения, способствующие акти-
визации мышления и деятельности студентов. 
Активизация мыслительной деятельности сту-
дентов совершенствует их литературоведческие 
компетенции. 

Литературное развитие студентов будет не-
полным без знаний о современной русской казах-
станской прозе. Литература Казахстана (казах-
ская и русская) сильна и значима тем, что всегда 
пристально вглядывалась в прошлые эпохи, в 
фигуры исторических личностей, что при помо-
щи истории хотела понять дух и смысл нашей 
современности, сказать правду о сегодняшнем 
дне. Вполне правомерно пишет казахстанский 
литературовед С.М. Алтыбаева: «Наступил ХХI 
век, век радикальных изменений во всех сферах 
жизни государства, общества, отдельного чело-
века. Глубокие трансформационные процессы, 
связанные с поиском и творческим освоением 

новых эстетико-мировоззренческих горизонтов 
наблюдаются и в современной казахской лите-
ратуре, искусстве, в целом культуре» [1, с. 3].

Одним из достойных представителей со-
временной казахстанской литературы является 
известный писатель В. Михайлов. Среди его 
произведений особое место занимает доку-
ментально-публицистическая повесть «Хрони-
ка великого джута», выдержавшая 9 изданий, 
переведенная на казахский, немецкий, англий-
ский языки. Это не просто книга, это результат 
гражданского подвига творческого человека, 
писателя. Это правдивый рассказ о гибели трех 
миллионов казахов и почти полумиллиона пред-
ставителей других национальностей в годы мас-
сового голода 30-х годов XX века.

Методология и методы исследования

Модернизация современного образования 
основана на развитии и внедрении различных 
технологий обучения, среди которых особое ме-
сто принадлежит личностно ориентированному 
преподаванию. Личностно ориентированный 
подход представляет собой методологическую 
основу педагогической деятельности, благодаря 
которой процессам самопознания, самореализа-
ции и развитию личности обучаемых обеспече-
ны необходимые благоприятные условия.
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Без креативного обучения трудно предста-
вить современное преподавание литературы. 
Методы и приемы креативной системы пре-
подавания активно изучаются и разрабаты-
ваются сторонниками проблемного обучения 
(М.И.  Махмутов и др.), которые во главу угла 
ставят задачу поиска решения научных проблем 
изучаемого предмета, что предполагает углу-
бленное изучение учебного материала.

В контексте обновления филологического 
образования наблюдается активное сближение 
дидактики литературы с философией, культуро-
логией, педагогикой, педагогической психоло-
гией, литературоведением.

Использование межпредметных и внутри-
предметных связей, интеграция литературы с 
другими учебными предметами, разработка но-
вых личностно ориентированных технологий 
обучения органично вписываются в контекст 
модернизации дидактики словесности.

Обзор литературы

Личностно ориентированное образование 
обладает большим развивающим потенциа-
лом. Значительный вклад в развитие личностно 
ориентированных технологий обучения внесли 
Н.А.  Алексеев, Е.В. Бондаревская, А.А. Плигин, 
В.В. Сериков, А.В. Хуторской, И.С. Якиманская 
и др.

Е.В. Бондаревская раскрывает содержа-
ние технологий, описывает вариативные моде-
ли личностно ориентированного образования. 
Е.В.  Бондаревская трактует личностно ориенти-
рованное обучение как образование культуроло-
гического типа, обеспечивающее необходимые 
условия для ценностно-смыслового развития 
учащихся и становления их субъектности [2]. 
А.А. Плигин технологии проблемного и разви-
вающего обучения рассматривает как основу 
для развития личностно ориентированных обра-
зовательных технологий [3].

В систему личностно ориентированных ме-
тодов входит проектная методика. Е.С. Полат [4] 
рассматривала метод проектов как один из самых 
эффективных видов учебных технологий. Метод 
проектов не ограничивается работой обучаю-
щихся над какой-либо научной темой. В статье 
Е.С. Полат, посвященной описанию метода про-
ектов в процессе обучения иностранному языку, 
выделены и охарактеризованы следующие типы 
проектов: исследовательские (выполнение не-
большого научного исследования), творческие 
(совместная газета, сочинение, видеофильм, ро-

левая игра и др.), ролево-игровые (выполнение 
учащимися определенных ролей в игре), инфор-
мационные (статья, аннотация, видео, доклад, 
публикация и др.), практико-ориентированные 
(словарь, справочный материал, рекомендации 
и др.).

К технологиям на основе дидактического 
усовершенствования и реконструкции учебного 
материала относится технология интеграции в 
литературном образовании. В.А. Доманский [5], 
Т.С. Зепалова [6], С.А. Зинин [7], Е.Н. Колоколь-
цев [8], С.А. Леонов [9] внесли свой заметный 
вклад в развитие технологии интеграции в пре-
подавании русской литературы.

Думается, что разумное и оптимальное со-
четание рассмотренных выше педагогических 
подходов приведет к хорошим результатам при 
изучении повести В. Михайлова.

Вопросы методического освоения произве-
дений нашли отражение в трудах казахстанских 
ученых [10], [11], [12], которые предлагают из-
учать художественный текст на основе анализа 
доминирующей черты его поэтики. Этот мето-
дический подход представляется нам продук-
тивным, поэтому при анализе повести В. Михай-
лова сосредоточимся на анализе ее жанровых 
признаков с выходом на проблематику и идей-
ное содержание.

Результаты

Для изучения поэтики и проблематики по-
вести В. Михайлова «Хроника великого джута» 
считаем целесообразным использование некото-
рых приемов метода проекта. Данный метод вы-
ступает способом умственного развития и нрав-
ственного воспитания личности студентов. Как 
известно, метод проектов положительно сказы-
вается на межличностных отношениях, так как 
предполагает организацию совместной деятель-
ности обучающихся и различных форм взаимо-
действия, в том числе работу в группах и парах.

При изучении повести «Хроника великого 
джута» мы практиковали различные типы проек-
тов. Студенты в процессе формирующего обуче-
ния выполняли следующий исследовательский 
проект: изучали отдельные аспекты поэтики по-
вести (например, самостоятельно анализировали 
особенности авторского дискурса). Писали эссе 
на занятиях по элективной дисциплине, посвя-
щенной изучению русской прозы периода Не-
зависимости (творческие проекты), проводили 
инновационную игру (ролево-игровые проекты), 
готовили доклады по творчеству В. Михайлова 
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(информационные проекты), составляли слова-
ри теоретических понятий (практико-ориенти-
рованные проекты).

Документально-публицистическая повесть 
В. Михайлова требует разных эффективных ме-
тодических приемов анализа и изучения в ву-
зовской аудитории. Один из них – это прием ин-
новационной ролевой игры. Суть этого приема 
метода проектов заключается в имитационном 
моделировании реальных ситуаций. Инноваци-
онная игра способствует активному проявлению 
личностного начала.

В нашем случае возможно проведение ин-
новационной игры в формате круглого стола 
литературоведов, посвященного обсуждению 
повести В. Михайлова. Преподаватель должен 
определить роли участников инновационной 
игры. Это «докладчик», «оппонент», «методо-
лог», «модератор», «литературовед» и др. Роль 
литературоведа могут выполнять поочередно 
все студенты группы. Задача инновационной 
игры заключается в том, чтобы решить вопрос, 
почему произведение В. Михайлова является 
документально-публицистической повестью, 
сохраняющей свою актуальность до нашего 
времени. «Модератор», выбранный из числа 
студентов, объявляет тему круглого стола, пред-
ставляет главных участников ролевой игры, 
приглашает остальных студентов к активному 
участию в дискуссии. «Докладчик» выступает с 
сообщением, в котором анализирует не только 
жанровые особенности повести В. Михайлова 
«Хроника великого джута», но и обосновывает 
ее актуальность.

Затем слово предоставляется «оппоненту», 
который открывает дискуссию. Оппонировать 
следует не голословно, а с привлечением аргу-
ментов. После завершения выступления «оппо-
нента», который должен заметить «уязвимые» 
места в докладе, «модератор» предоставляет 
слово «литературоведам», желающим высказать 
свою точку зрения. Прения закрывает «методо-
лог», который должен определить наиболее об-
стоятельные выступления участников ролевой 
игры. Преподаватель по завершении игры ана-
лизирует основные выступления, дает студен-
там определенные рекомендации по улучшению 
качества публичных выступлений, обобщает 
итоги мероприятия.

Темы выступлений «докладчика» могут 
быть посвящены актуальности произведения, 
его проблематике и идейному содержанию, 
вопросам литературного мастерства писателя. 
Как показывает наш педагогический опыт, та-

кого рода инновационные ролевые игры даже 
при ее широко сформулированной нейтральной 
теме способствуют формированию критиче-
ского мышления студентов. Книга В. Михай-
лова несет в себе такой большой дискуссион-
ный потенциал, что не оставляет студентов 
равнодушными. 

При изучении повести В. Михайлова целесо-
образно также использовать метод интеграции. 
В.А. Доманский выделил три типа интеграции 
при изучении литературы [5]. Первый тип осно-
ван на синтезе различных гуманитарных пред-
метов, в том числе литературоведения, этики, 
философии, истории. Второй тип интеграции 
характеризуется использованием межпредмет-
ных связей литературы с историей, русским 
языком, мировой художественной культурой и 
обществоведением, но при сохранении автоно-
мии перечисленных учебных предметов. Третий 
тип интеграции предполагает сравнительное 
использование различных видов искусства, что 
необходимо для диалога литературы, театра, 
кино, изобразительного искусства, живописи и 
музыки. 

Опираясь на классификацию В.А. Доман-
ского, используя второй тип интеграции, можно 
успешно изучать повесть В. Михайлова «Хрони-
ка великого джута» в вузовской аудитории. Для 
практического воплощения этой методической 
установки предлагаем опираться на историю. 
С этой целью студенты под руководством пре-
подавателя работают над следующими темами 
и заданиями. Студенты на выбор разрабатыва-
ют темы сообщений: «Взаимосвязь истории и 
литературы в повести В. Михайлова «Хроника 
великого джута», «Роль знаний по истории Ка-
захстана для понимания повести В. Михайлова 
«Хроника великого джута».

Возможно проведение эвристической бесе-
ды по примерным вопросам:

1) Почему глубокое понимание повести 
В.  Михайлова «Хроника великого джута» невоз-
можно без знания истории?

2) С какой целью В. Михайлов использует 
документальные и исторические факты?

3) Почему произведение В. Михайлова 
является документально-публицистической 
повестью? 

Дидактическая цель этой эвристической бе-
седы – формирование у студентов правильных 
представлений о жанровом своеобразии данной 
повести.

Как известно, без прочного усвоения сту-
дентами теоретических понятий и умелого их 
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применения при анализе литературного произ-
ведения невозможно их филологическое разви-
тие. Каталогизация учебного материала – это эф-
фективный методический прием, позволяющий 
успешно формировать теоретические представ-
ления студентов при изучении литературного 
произведения, в нашем случае повести В.  Ми-
хайлова.

Каталогизация теоретических понятий, зна-
ние которых необходимо для понимания сту-
дентами жанрового своеобразия данного про-
изведения казахстанского писателя, послужит 
в первую очередь для формирования у них ис-
ходных позиций. Каталогизация теоретических 
понятий может принять форму краткого словаря 
литературоведческих терминов, имеющих отно-
шение к повести В. Михайлова.

Определим примерный корпус теоретико-
литературных понятий, которые понадобятся 
для анализа этого произведения в вузовской ау-
дитории. Это следующие термины и понятия: 
эпос, роман, повесть, эстетическая деятельность 
автора, авторский дискурс, интертексты, аллю-
зии, реминисценции, ретроспекции, стратагема, 
полилог, авторский комментарий и др. Студен-
ты по желанию могут включить в краткий сло-
варь другие термины.

Термины, представленные в кратком слова-
ре, необходимо ввести в практический оборот. 
Терминологический тренинг в форме эвристи-
ческой беседы – отличная возможность для ре-
шения данной методической задачи. Приведем 
примерный список вопросов для терминологиче-
ского тренинга в форме эвристической беседы: 

1) Автор в художественном произведении – 
это категория эстетическая, феномен текста или 
факт социума?

2) Что такое модернизация литературных 
жанров?

3) Какие существуют пути и средства мо-
дернизации эпических литературных произве-
дений? 

4) Что такое модернизированная повесть?
Цель этого тренинга как активного метода 

обучения – формирование у студентов навыков 
использования теоретических понятий при ана-
лизе литературного произведения.

Поэтике повести В. Михайлова присущи 
другие черты, что диктует обращение к раз-
личным приемам ее анализа. Так, решение 
литературоведческой задачи необходимо для 
того, чтобы студенты осознали деятельность 
автора-повествователя в художественном про-
изведении. Преподаватель выдвигает перед 

студентами эту задачу. Им предстоит, напри-
мер, выяснить, что литературное произведение 
представляет собой сложное структурно спле-
тение «своего» и «чужих» голосов. С целью 
активизации мышления студентов им задаются 
следующие вопросы:

1) Литературное произведение по своей при-
роде монологично или диалогично?

2) Применима ли теория М.М Бахтина о 
сплетении «своего» и «чужих» голосов в тексте 
к повести В. Михайлова?

Цель этой мини-беседы – подвести студен-
тов к пониманию того, что произведение вы-
ступает как сложный полилог, где диалог своего 
и чужих голосов является ведущей смысловой 
и конструктивной линией. Напомним, что для 
организации полилога в своей повести В. Ми-
хайлов выбирает модернизированную, новую 
в русской казахстанской литературе форму до-
кументального произведения, текст которого 
включает цитаты, интертексты, документы, 
ремарки, реплики, аллюзии, эвфемизмы, реми-
нисценции, сцементированные авторским ком-
ментарием, организующим всю эту сложную 
жанровую архитектонику.

С целью формирования у студентов пред-
ставлений об этой особенности жанровой поэти-
ки повести преподаватель проводит терминоло-
гический тренинг. Студенты заранее получают 
задание включить термины с их значениями (по-
лилог, интертекст, аллюзии, эвфемизмы, реми-
нисценции и др.) в свои краткие словари, глосса-
рии. Экспресс-тренинг – это оптимальная форма 
усвоения данных терминов студентами. Препо-
даватель выясняет, правильно ли понимают сту-
денты значение перечисленных выше терминов 
и понятий.

В процессе эвристической беседы усвоенные 
термины применяются для анализа полилога в 
повести «Хроника великого джута» как одного 
из способов ее жанровой модернизации. Пред-
лагаем провести эвристическую беседу по сле-
дующим вопросам:

1) Что такое полилог?
2) Применимо ли это понятие для понимания 

жанровой природы повести «Хроника великого 
джута»?

3) Что такое интертекст, аллюзии, эвфемиз-
мы, реминисценции? Представлены ли эти и 
другие средства в тексте повести В. Михайлова?

4) Какую роль играют эти средства для орга-
низации полилога в рассматриваемой повести?

5) Что объединяет средства создания поли-
лога в данной повести?
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В. Михайлов акцентировал в названии своей 
книги ее жанровую особенность определением 
«хроника». Методически уместно осуществить 
анализ композиции этого произведения. Сту-
денты должны понять, что первые сто страниц 
посвящены описанию казни царской семьи, ха-
рактеристике голода в период сразу после граж-
данской войны, событиям гражданской войны в 
Туркестане, прибытию Ф.И. Голощекина в Ка-
захстан.

Следующие сто страниц содержат сопоста-
вительный анализ масонского движения за ру-
бежом и в России, характеристику предтеч со-
циал-демократизма в России, анализ английской 
революции ХVI века, французской революции 
рубежа ХVIII и ХIХ вв. и русской революции 
начала ХХ века, деятельности Голощекина в 
Казахстане, проведения экспроприации скота и 
коллективизации в республике, описание начала 
голода в Казахстане и репрессий против нацио-
нальной интеллигенции.

Следующие сто страниц посвящены описа-
нию раскулачивания в двадцатых и тридцатых 
годах в СССР, репрессий против духовенства, 
характеристике повстанческих движений в 
Средней Азии и Казахстане. Завершающие семь-
десят страниц представляют собой живописные 
свидетельства очевидцев голодомора в Казах-
стане – короткие рассказы, воспоминания, пись-
ма, сопровождаемые авторским комментарием.

Таким образом, студенты приходят к выво-
ду, что композиция документальной повести 
В.  Михайлова свидетельствует о ее новаторском 
характере, поскольку в русской и казахстанской 
прозе это уникальное произведение.

Создание проблемной ситуации позволит 
привлечь внимание студентов к одной из глав-
ных задач книги В. Михайлова. Студенты под 
руководством преподавателя приходят к пони-
манию того, что одна из главных задач писате-
ля, объясняющая композицию его повести, – это 
развенчание образа И.Ф. Голощекина, партий-
ного деятеля, организатора геноцида народа. 
Проблемная ситуация создается посредством 
следующих вопросов:

1) В чем заключается одна из главных задач 
повести «Хроника великого джута»?

2) Какой исторический деятель развенчива-
ется в ней?

3) В портрете Голощекина легко угадывают-
ся черты типажа – длинного ряда персоналий, 
среди которых Ленин, Свердлов, Троцкий, Дзер-
жинский, Бухарин, Каганович, Сталин и др. Ка-
кова авторская цель данной типизации?

4) Как связаны композиция повести и крова-
вый образ И.Ф. Голощекина?

Методически уместно в связи с анализом 
композиции повести ввести в аналитический 
оборот понятие «авторский дискурс». Акценти-
руем внимание студентов на том, что авторский 
дискурс в документальной книге В. Михайло-
ва выступает основной повествовательной до-
минантой, которая способствует раскрытию 
социально-исторического содержания такого 
разрушительного явления для традиционной 
культуры, как большевизм.

Анализируя многочисленные интенции авто-
ра, студенты убеждаются в том, что репрессии 
против христиан, как и других религий, унич-
тожение священников, мулл и лам, разрушение 
храмов, экспроприация имущества церкви, то-
тальный запрет на религиозную деятельность 
являются формами уничтожения духовного тела 
народа, трансформации матрицы многовеково-
го национального бытия с целью уничтожения 
исторической памяти в сознании людей.

Особое внимание студентов следует обра-
тить на пространные авторские комментарии, 
в которых анализируются исторические зло-
деяния большевиков, такие, как казнь царской 
семьи или голодомор в Казахстане и на Украи-
не, раскрываются масштабы национальной ка-
тастрофы с помощью статистики, живописных 
сцен, фрагментов отдельных событий, которые 
нередко завершается авторским емким выводом. 
Например: «Лишь в середине двадцатых годов 
большевики признали, что вместе с Николаем II 
казнена вся его семья.

Нет свидетельств тому, чтобы совесть дони-
мала палачей. Куда там! Хвастались, гордились 
своим «революционным подвигом» [13, с. 55].

Авторский дискурс в повести выражается 
не только в кропотливом исследовании, анализе 
деталей процесса подготовки и осуществления 
казни царской семьи, в целенаправленном сопо-
ставлении различных событий, фактов и доку-
ментов, но и в интуиции писателя. Когда В. Ми-
хайлов приходит к обнаружению того, о чем он 
интуитивно догадывался, он не может не удер-
жаться от жестких и осуждающих инвектив. Так, 
анализируя телеграмму уральских большевиков 
в Центр, в которой сообщается о казни толь-
ко императора и об эвакуации его семьи в без-
опасное место, автор разоблачает эту циничную 
ложь, так как и он, и читатель уже знают, что 
в течение трех дней была убита вся царская се-
мья: «Случайно или нет, но в тексте содержится 
ошибка в дате. Однако насчет «эвакуированной 
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семьи» казненного царя члены Уральского об-
ластного Совета лгали, сознательно обманывая 
население «красной столицы Урала» [13, с. 43].

Студентам для закрепления представлений 
о позиции писателя предлагается подготовить 
доклад с электронной презентацией (инфор-
мационные проекты) на тему «Особенности 
авторского дискурса в повести В. Михайлова 
«Хроника великого джута». В докладе следует 
проанализировать такие элементы жанровой 
структуры повести, как эмотивы, авторская 
модальность, интонация, экспрессия, реплики, 
ремарки и другие формы, способствующие ее 
модернизации.

Преподаватель рекомендует студентам учи-
тывать, что главная форма жанровой структуры 
повести – объективное комментирование опи-
сываемых явлений или событий по хронике, по 
логике иллюстрируемого документального ма-
териала. Кроме того, преподаватель напоминает 
студентам о необходимости исследовать откры-
тые и скрытые цитаты из Священного Писания 
христиан, так как через эти интертексты писа-
тель актуализирует абсолютный нравственный 
критерий, организуя особую моральную точку 
зрения.

При подготовке докладов на другую тема-
тику студенты используют метод презентации, 
способ развития их самостоятельности. Пре-
подаватель дает им задание – подготовить пре-
зентацию «По страницам повести В. Михайлова 
«Хроника великого джута», подготовленную в 
программе PowerPoint.

С целью формирования у студентов прочных 
и четких обобщающих представлений о повести 
мы практиковали следующие методические при-
емы. Написание студентами эссе (творческие 
проекты) на тему «Что мне дало чтение повести 
В. Михайлова «Хроника великого джута»?» по-
зволит обобщить и углубить их представления 
о данном произведении. В ходе формирующего 
обучения был успешно применен следующий 
прием программированного обучения – состав-
ление 15 литературоведческих тезисов, резю-
мирующих содержание повести В. Михайлова 
«Хроника великого джута».

В процессе формирующего эксперимента 
были задействованы также элементы блочно-
модульного обучения. Весь учебный материал 
был разбит на отдельные блоки: теоретический, 
практический, текстуальный. Для развития на-
выков работы с текстом мы предложили сту-
дентам следующее практико-ориентированное 
задание – подготовить антологию ключевых 

эпизодов повести В. Михайлова «Хроника вели-
кого джута». Составление подобной антологии 
можно также считать одной из форм обобщения 
представлений и знаний студентов о данном 
произведении.

Обсуждение

Методические приемы анализа повести 
В.  Михайлова «Хроника великого джута» прош-
ли апробацию в ходе опытно-педагогической 
работы, проведенной на базе факультета фило-
логии и мировых языков Казахского националь-
ного университета им. аль-Фараби. В апробации 
предложенной методики разбора данного произ-
ведения приняли участие 33 студента.

После изучения повести В. Михайлова сту-
дентам было предложено написать эссе на тему 
«Мой опыт чтения и анализа повести В. Ми-
хайлова «Хроника великого джута». «Читать 
повесть В. Михайлова «Хроника великого джу-
та» – нелегкое занятие, но я прочитала ее текст 
полностью. Теперь я хорошо понимаю, зачем 
учителю литературы нужно хорошо знать исто-
рию. Нельзя допустить повторения событий, 
описанных в этом произведении», – пишет одна 
из участниц эксперимента. В одной из студенче-
ских работ читаем следующее: «Чтение повести 
В. Михайлова «Хроника великого джута» от-
крыло мне глаза на трагическую историю нашей 
страны, нашего народа. Анализ повести, ее жан-
ровых особенностей показал мне, каким мастер-
ством обладает В. Михайлов, который поэтому 
смог ярко показать хронику великого бедствия 
и проанализировать причины, которые привели 
к голодомору в степном крае». «Повесть «Хро-
ника великого джута» – это объемное и сложное 
произведение. Не заблудиться в его мире, в сво-
их чувствах, мыслях и впечатлениях мне очень 
помогла система анализа произведения, с кото-
рой нас познакомили на занятиях. Михайлов не 
только талантливый поэт и писатель, но и па-
триот, гражданин, рассказавший правду о мас-
совом голоде, унесшем миллионы человеческих 
жизней», – обобщает свои впечатления и мысли 
автор одного из эссе.

Заключение

Таким образом, вся описанная выше методи-
ческая работа по анализу повести В. Михайлова 
«Хроника великого джута» помогла студентам 
понять особенности ее поэтики и проблематики. 
Студенты проанализировали функциональные 
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тексты и интертексты повести В. Михайлова 
«Хроника великого джута», свидетельствую-
щие об актуальности как темы произведения, 
так и самой жанровой формы этого произведе-
ния, об эффективности композиции, структуры 
и архитектоники, выстроенных с целью наибо-
лее оптимальной организации художественного 
и фактического материала, убедительного его 

раскрытия, максимального использования всего 
доказательного корпуса и документальной ил-
люстрации.

Изучение этого произведения необходимо 
для формирования у студентов представлений о 
трагических страницах истории нашей страны, 
народа. Знание своей истории – это дань памяти 
погибшим, форма патриотизма.
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TEACHING OF ELECTROMAGNETISM WITH NDT  
(novel data technologies)

The importance to the affective domain in learning is underscored in many research pursuits at the 
expense of the cognitive development of students studying science, in particular, physics. The thesis has 
proposed a structure, the pedagogical technological combined medium (PTCM) founded on the elec-
tronic model, that builds on the existing premises of pedagogy, content, and technology to make space 
for the affective domain where these three premises intersect with each other. Establishment of the PTCM 
framework through a multi-loop model that explores the affective dimension as an overarching space for 
interaction among learners, teachers, and parents through a series of stages included home tasks, as well 
as seminar and out-of-university activities. The paper is wanted to show the effectiveness of the methods 
and techniques of teaching «Electromagnetism». The context provides the results of new technological 
education teaching, samples the needed literature, and also to bond strengthen the scientific research. 

Key words: education, teaching, modern education technology, electromagnetism.
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Электромагнетизмді ЖАТ-пен оқыту  
(жаңа ақпараттық технологиялар)

Оқытуда аффективті доменнің маңыздылығы көптеген ғылыми зерттеулерде жаратылыстану 
ғылымдарын, атап айтқанда физиканы зерттейтін студенттердің когнитивті дамуы есебінен 
байқалады. Мақалада педагогика, мазмұны мен технология қолданысындағы алғышарттарына 
негізделген және осы үш алғышарттар бір-бірімен қиылысатын тиімді аймақ кеңістігін құру үшін 
педагогикалық технологиялық біріктірілген ортаның (ПТБО)  электронды үлгісінің құрылымы 
ұсынылған. Технологиялық ортаны қолдану оқыту үдерісінің (эмоционалды саласының) 
аффективті домені үшін кеңістікті босатуға мүмкіндік береді. Көпқұрылымды үлгінің көмегімен 
ПТБО құрылымы әзірленді. Орта аталмыш электрондық кеңістік арқылы оқушылардың, 
оқытушылар және ата-аналар арасындағы өзара байланыстың, үй тапсырмалары, сонымен 
қатар унверситеттен тыс семинарлар мен сабақтардың нәтижелерін өлшеуге мүмкіндік береді. 
Мақала аталмыш үлгіні қолдана отырып “Электр және магнетизм” курсын оқытудың құрылымы 
мен әдістемесінің тиімділігі көрсетіп, таныстырып, пікірталасқа шақырады. Мақала мазмұнында 
жаңа әдістемелік тәсіл – педагогика мен технологияның, пән мазмұнының интеграциясы және 
технологиялық білім берудің жобаланған ортасының  нәтижелері және ғылыми зерттеулерді 
нығайту үшін қажетті әдебиеттердің үлгілері ұсынылған. Электронды технологиялық ортаның 
апробациясынан соң оның тиімділігін анықтау үшін студенттерге арналған сауалнама жасалынды. 
50 студенттің 80,3%-ы аталмыш құрастырылған ортаның оқыту үшін қолдану тиімді деп санайды. 
Қалған студенттер оқытудың дәстүрлі әдістерін   қолдануды қалайды.

Түйін сөздер: білім беру, оқыту, заманауи ақпараттық технологиялар, электромагнетизм.
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Обучение электромагнетизму с НИТ  
(новые информационные технологии)

Важность аффективного домена в обучении подчеркивается во многих исследовательских 
работах за счет когнитивного развития студентов, изучающих естественные науки, в частности 
физику. В статье была предложена структура электронной модели, педагогическая технологичес-



118

Teaching of Electromagnetism with NDT  

кая комбинированная среда (ПТKС), которая основывается на новом методическом подходе 
интеграции содержания предмета, педагогики и технологий. Использование технологизирован-
ной среды поможет освободить пространство для аффективного домена (эмоциональной 
области) процесса обучения. Разработана структура ПТKС с помощью многоконтурной модели. 
Среда позволяет измерять результаты через данное электронное пространство взаимодействия 
между учащимися, преподавателями и родителями на протяжении ряда этапов, включающих 
домашние задания, а также семинары и занятия вне университета. Статья призвана познакомить 
и предложить для дискуссии, показать эффективность предлагаемой структуры и методики 
обучения курса «Электричество и магнетизм» с применением данной модели. В содержании 
статьи представлены результаты нового методического подхода - интеграции содержания 
предмета, педагогики, технологий, и спроектированной среды технологического образования, 
в которой также представлены образцы необходимой литературы для закрепления научных 
исследований. После апробации электронной технологизированной среды была разработана 
анкета для студентов по оценке ее эффективности. Из 50 студентов 80,3% считают, что 
эффективно использовать разработанную среду для обучения. Другие все же предпочитают 
ранее зарекомендовавшие себя (традиционные) методы обучения.

Ключевые слова: обучение, преподавание, современные технологии обучения, электро-
магнетизм. 

Introduction

 It is known that the traditional education in 
Kazakhstan is based on continuous and sequential 
assimilation of knowledge and relies on the 
reproductive capabilities without regard to personal 
creativity. The reality is that highly qualified 
modern specialists have to work in complex, rapidly 
changing conditions of scientific-technical progress, 
which requires constant updating of knowledge, 
erudition, combined with deep special knowledge, 
skills of conducting scientific research and creative 
attitude to their professional activities.

Studying at the university can change or 
improve the not only knowledge but also a way of 
thinking. The most important that can be turned is 
not what the teachers teach, but how they teach. In 
Kazakhstan, the method of teaching is moving to the 
new technological medium, which helps to exchange 
experiences in developing mental skills and take 
advantage of removing to the outside of the country. 
In this way, weighty influence in science is taking 
part a physics; almost a branch of it «Electricity and 
Magnetism». 

It is well-known that students of various ages 
have problems in understanding some basic concepts 
of electricity and magnetism. This fact has been 
verified repeatedly by conceptual tests like CSEM 
(Conceptual Survey on Electricity and Magnetism, 
Maloney et. al., 2001), BEMA (Brief Electricity and 
Magnetism Assessment), DIRECT (Determining 
and Interpreting Resistive Electric Circuit Concepts 
Test) and others.

 Contents

The paper offers that using noveldata 
technologies (NDT) in teaching physics, and 
particularly, electromagnetismwill be a promising 
solution to these problems. There are several 
factors which cause their use at the present stage of 
training. First, many high schools have computers 
due to the social and economic achievements. 
The quantity and quality of ready-made physics 
software allows implementing various learning 
technologies. Secondly, the simulation with the 
use of any computer technology can give a good 
dynamic illustration not only of the observed 
physical processes and phenomena, but also of those 
processes that are not available for observation in a 
real experiment; and it also allows providing greater 
flexibility in conducting computational physics 
experiments and solving various experimental 
tasks. The computer with modern equipment 
connected to it gives us the possibility to conduct 
research of different studying processes on a 
high level. Accordingly, the use of new computer 
experiments (demonstration and laboratory) in 
training electromagnetism allows overcoming the 
mentioned related experiment problems. Moreover, 
the potential benefits of NDT give the opportunity 
to organize productive learning and make learning 
process personally oriented and the opportunity to 
set and solve both traditional and new educational 
objectives: the formation of model representations, 
information, communication and other skills of 
students.
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For instance, as a specific tutorial path in 
Kazakhstan Universities, there is taken place Al-
Farabi Kazakh National University. Accepting the 
English language as a crucial teaching means the 
leveling up of educational system in Kazakhstan 
and it is the main requirement of our university. 
Nowadays, materials and information, scientific 
researches give opportunity to find out new, 
qualitative knowledge. The fundamentals of physical 
thinking are formed and developed in specific forms 
and methods of training. 

Physics course in modern higher education of 
Kazakhstan includes effective teaching and learning 
information technology, focused on the formation 
of key competencies, which in turn develop the 
motivation, proactive learners. New information 
technology teaching physics that are the subject 
of information, promote processes such as design, 
construction, implementation, analysis, rendering 
computer systems development methodology of 
teaching physics at the university. The learning 
process in higher education should be based on 
this concept and methodology of training that 
combines theory of design methodology and theory 
of mastering practical skills. Some methodological 
problemsfigures out in the learning process of 
information, they are performed based on educational 
technology, using of information-communication 
technologies and it allows to organize collective and 
individual students. Active involvement of students 
in activities to address the challenges of innovation 
extends content-semantic space of the learning 
process.

The goal of physical education is to develop 
students’ knowledge of the theoretical basis of 
the methods of teaching physics. The content and 
organization of the educational process in physics in 
the framework of modern educational technology is 
the training of specialists in discipline physics in the 
modern school.

The study of theoretical questions has 
accompanied to the practical training, which works 
through the implementation of all kinds of physics 
experiment. The components of the methodical 
system of teaching physics at the university are 
learning objectives, content of physical education, 
methods, tools and organizational forms of 
education. Methodical system is based on scientific 
and theoretical positions of the discipline (content 
of the training material, exercises, laboratory work 
and demonstration)for the preparation of students of 
physics.

The listed components of methodical training 
system are aimed to the creating of motivation 

and incentives for students to acquire knowledge 
independently. Methodical system aims to develop 
skills such as the ability to design a lesson, modeling 
technology and teaching methods, tutoring and 
educational activities and other kinds and forms of 
academic and extracurricular activities.

The most difficult topics, videos were produced 
explaining the essentials. The complimentary off 
class study, written material, and the laboratory-
based practice should provide the students with 
a learning route from elemental to advance. This 
investigation allows evaluating two approaches 
where students acquire knowledge both prior and 
after watching the video. Group interviews and 
surveys to those who watched the video afterward 
probe the concepts were stated clearlyto us.

Seminars are also conducted using information 
technology. As additional tasks, special sites are used 
(with examples and solutions). Seminar develops 
competence of student’s theoretical knowledge from 
lecture. The cause of more quantity of students and 
complicated, complex theory of course need using 
NDT. During the applying of NDT, learners can 
determine exercises and equations by themselves, 
in addition managing their time. On this purpose, 
the seminar «Electricity and Magnetism» is used as 
shown in the figure 1. 

Figure 1 – Extra applied tasks in seminar

As shown in the figure 1, solving the tasks 
consists of memorizing the lecture, scheme, hint1, 
hint 2, analysis and solution. 



120

Teaching of Electromagnetism with NDT  

Figure 2 – Representation and solution of task

By this technology, every student can clear up 
tasks of each topics. 

In the laboratory work, the student can practice 
the theory that he has read in the lecture. The main 
purpose of the laboratory class is to interest students 
in conducting experiments, to analyze the results 
and to make conclusions. At each laboratory studies, 
the students have to set goals, such as learning all 
theories about an experiment, to know the rules 
for working with instruments, to do the work and 
to calculate, to plot and to find the most convenient 
way to perform exactly these experiments again. The 
results of the completion of work task can be shown 
by different programs. Interpretation is likewise 
clearly understood and witty indicated. To maximize 
laboratory-based practice time in an undergraduate 
course at the Electricity and Magnetism, which was 
limited due to the number of students, the theoretical 
topics were transferred to a flipped classroom format, 
via the production of explicative videos. Preliminary 
results show that videos achieve the objectives being 
well accepted by the students. The students watch 
the video during the class having already been given 
tools and instructions. The implementation will 
allow a more profound evaluation. The creation of 
the videos enhanced the possibility of maximizing 
the laboratory-based practice time, enabling the 
syllabus to adapt to the flagging concepts.

In the Figure 3, there is experimentally 
demonstrated in purpose of additional learning, 
comprehending of laboratory work as an example. 

There are written the theoretical, image and the 
working process in movie form. 

Figure 3 – Extra using equipment in the laboratory work.

Results

The use of multiple devices are investigated in the 
different fields in during class, the various material 
used in the course ofclass, pedagogical aspects, 
some general issues and the use of NDT for teaching. 
The questionnaire was implemented electronically 
using Google Form, which was a professional web-
based freeware tool offering signs. They were used 
to provide an anonymised questioning with the 
option to track who had complied the questionnaire 
already. One remembering mail was sent to people 
with missing data to bring them to fulfill the 
questionnaire.

A questionnaire with 12 questions clustered into 
two different fieds was developed by the exploration 
group and covered two main research questions: 1. 
Do students appreciate the used method and do they 
see it as a modernized way for their learning? 2. Is 
the learner-centered approach using multiple devices 
as the central teaching tool a promising method for 
the students?

The following table 1 gives an overview of the 
questions related to the core features of the teaching 
method, like the basic texts, the use of presentations 
and the multimedia material.

The second cluster evaluates pedagogical issues, 
like the use of hands-on experiments, the role of the 
teacher or active parts of teaching.



121

Turekhanova K.M. et al.

Table 1 – Surveyresults

№ Question Text I completely 
agree

Ipartly 
agree

I do not 
really agree

I totally 
disagree

1 The availability of foundation texts supports the contribution in 
class 36 11 1 1

2 Multimedia presentations which are uploaded on the e- learning 
platform support studying and reversing learning matters 38 10 2 0

3 The use of videos and animations endures the understanding of 
learning matters 39 11 0 0

4 Experiments (all thing considered the necessary materials are 
available) increase the value of class 40 9 0 1

5 The teacher, who instructs in class, should communicate the 
learning elements to students 40 8 0 2

6
During class the teacher should strengthen students to take part 
actively in class, for example with the assistance of questions and 
discussions

38 9 3 0

7
The online learning platform provides students with additional 
multimedia presentations and the simple presentations which are 
shown in class. I check and transmit them regularly.

39 8 1 0

8 Function with laptop in class has improved my computer skills 42 7 1 0

9 Engaging with laptop in class has improved my computer skills in 
different programs (as word, etc.) 43 6 1 0

10 I would use implemented videos for learning matters for studying 
at home 46 4 0 0

11
I would like to work with my partner, not with laptop or virtual 
teaching more often together in class, to work out different 
sections of learning matters

39 8 1 2

12 The use of a computer makes it easy to supply class 42 6 1 1

Figure 4 – Example of results

Conclusions

50 students clicked their answers, overall 80,3% 
of students completely agreed with the NDT system. 
Others followed the elder system ofeducational 
work. There are some open questions asked to see 
the the suggestions of students for better teaching 
as well as to criticize what has been going wrong 
during class.

The students highly agreed to the usage of the 
teaching and asserted a high level of appropriateness 
of the system for learning science.

The study confirms that from the point of view 
of the students the teaching method is well accepted 
by the students and that they see the method as a 
suitable and well structured way of teaching. The 
technology enhanced approach can be managed 
easily by the students and they see an advantage of 
using technology in being taught science, especially 
electricity and magnetism. 
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The study reflects a high level of satisfaction 
of the students and they feel well supported in their 
learning process. For instance, there are not existed 
any problem in using NDT which must be seen as a 
successful preparation work.

In conclusion, the NDT is useful, easy to 
understand and there is concrete way to point out 
one of the most difficult subject as the «Electricity 
and Magnetism». The purposes of teachers are 
developing of critical thinking, easy valuing, and 

also being smart at their subject. There is found not 
problematic pedagogical technology, which will 
avoid from difficult situations and keep in mind 
future goals.

The integration of ICT in university teaching 
needs serious consideration in order to increase the 
competency of the country’s education system. It 
will help to increase the national education in the 
world ranking and produce the better way to the 
future work.
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