
1

АБЫЛАЙ ХАН АТЫНДАҒЫ  ҚАЗАҚ  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖӘНЕ
ӘЛЕМ ТІЛДЕРІ УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ ИМЕНИ  АБЫЛАЙ ХАНА

KAZAKH ABLAI KHAN UNIVERSITY OF 
INTERNATIONAL RELATIONS AND WORLD LANGUAGES

Педагогика ғылымдарының докторы, профессор 
Ұзақбаева Сақыпжамал Асқарқызының

70 жылдық мерейтойына арналған
«БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН МОДЕРНИЗАЦИЯЛАУ: ТЕНДЕНЦИЯЛАР, 

ПРОБЛЕМАЛАР ЖӘНЕ ПЕРСПЕКТИВАЛАР»
атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция

МАТЕРИАЛДАРЫ
18 қазан 2019 ж.

МАТЕРИАЛЫ
Международной научно-практической конференции

«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ,
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»,

посвященной 70-летию доктора педагогических наук, профессора 
Узакбаевой Сахипжамал Аскаровны

18 октября 2019 г.

MATERIALS
international scientific-practical conference

«MODERNIZATION OF THE EDUCATION SYSTEM: TRENDS, 
PROBLEMSAND PROSPECTS»,

doctor of pedagogical sciences, professor
Uzakbayeva Sakhipzhamal Askarovna

October, 18  2019 y.

АЛМАТЫ, 2019



2

ӘӨЖ 37.0 (065)
КБЖ 74.00
       М 36

Рекомендовано к изданию решением Ученого Совета КазУМОиМЯ
им. Абылай хана (Протокол № 2 от 26 сентября 2019 г.)

Редакция алқасы:
Саханова А.Н. (ғылыми редактор), Бейсембаева А.А. (жалпы редактор),

Жалғасова Ш.А., Жансүгірова К.Т.

Жауапты редакторлар
Тилеубаева М.С., Сарқанбаева Г.К., Әбілова З.Т.

«Білім беру жүйесін модернизациялау: тенденциялар, проблемалар және перспективалар» атты 
Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 18 қазан 2019 ж./ «Модернизация системы 
образования: тенденции, проблемы и перспективы» Материалы Международной научно-практической 
конференции. 18 октября 2019 г. / Materials international scientific- practical conference «Modernization of the 
education system: trends, problems and prospects». October, 18 2019 y. – Алматы, Абылай хан атындағы 
ҚазХҚжәнеӘТУ, «Полилингва» баспасы. – 2019. – 626 б. - Қазақша, орысша, ағылшынша және т.б.

ISBN 978-601-270-416-7

Жинаққа Қазақстанның оқу орындарында мамандарды даярлаудағы өзекті проблемалар мен қазіргі 
кезеңдегі шеттілдік білім беру проблемалары және «Рухани жаңғыру» ұлттық идеясын жүзеге асыру аясында 
тұлғаның ұлттық санасын жаңғыртудың жолдары енгізілген. 

Материалдар авторлық редакцияда жарияланып отыр. 

В сборник включены материалы, в которых нашли отражение актуальные проблемы подготовки 
кадров в высших учебных заведениях и проблемы иноязычного образования на современном этапе, а также 
пути модернизации национального самосознания личности в контексте реализации национальной идеи 
«Рухани жаңғыру».

Материалы опубликованы в авторской редакции

ӘӨЖ 37.0 (065)
КБЖ 74.00

ISBN 978-601-270-416-7
© Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ,
 «Полилингва» баспасы, 2019



3

МАЗМҰНЫ / СОДЕРЖАНИЕ

ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

1 Алдамбергенова Г.Т. Качественное образование и гендерное равенство: вопросы формирования 
женского интеллектуального капитала Казахстана .....................................................................................................8

2 Абылкасымова А.Е. О модернизации системы общего среднего образования в Казахстане ..............................11
3 Найденова Н.Н. Цифровые тренды трансформации образования в мире .................................................................16
4 Пусат Пилтен. Познание мышления: метапознание ...............................................................................................22
5 Муртазаева Р.Х. Воспитание молодёжи в духе толерантности: опыт Узбекистана .............................................26
6 Кусаинов А.К. Качество  учебников – качество образования ...................................................................................29
7 Калдыбаева А.Т. Компетентностный подход как фактор повышения качества подготовки будущих 

учителей  ........................................................................................................................................................................32
8 Жампеисова К.К. Новые методологические подходы профессиональной подготовки будущего учителя........36
9 Тажиев М., Зиёмухаммедов Б., Кодиров М. Роль проектирования учебных занятий на основании 

педагогической технологии при управлении образовательным процессом ..........................................................39
10 Кулбаев А.Б. Болмысы биік, Ғалым – Ұстаз ..............................................................................................................42

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА МАМАНДАР ДАЯРЛАУДЫ ДАМЫТУ МЕН 
ЖЕТІЛДІРУДІҢ ӘЛЕМДІК ЗАМАНАУИ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ

СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

MODERN GLOBAL TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF PREPARING 
SPECIALISTS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

1 Акиева Г.С., Суходубова Н.А. Использование инновационных направлений в системе повышения 
квалификации и переподготовки кадров (Кыргызская Республика) ........................................................................44

2 Беркимбаев К.М. Болашақ информатика мұғалімдерінің әдістемелік дайындығын қалыптастырудың 
педагогикалық негіздері ...............................................................................................................................................47

3 Абдуллаева Б.С. Содержание подготовки будущего учителя, направленной на развитие его 
информационной компетентности (Республика Узбекистан) ..................................................................................50

4 Исакова Ж.Ж. Педагогическая поддержка студентов вузов в системе двухуровневого образования 
(Кыргызская Республика) .............................................................................................................................................56

5 Баходирова Г. К. Теоретическим основам формирования познавательной деятельности студентов (Республика 
Узбекистан) .................................................................................................................................................................58

6 Тажиева Ш.М. Роль образовательной технологии в повышений педагогического мастерство (Республика 
Узбекистан) ..................................................................................................................................................................62

7 Душабоев О.Н. Роль педагогических технологий в повышение качество образования (Республика 
Узбекистан) ...................................................................................................................................................................67

8 Баймолдаев Т.М. Студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастырудың ерекшеліктері ...................................70
9 Чилдебаев Д.Б., Нургалиева А.К. Формирование готовности студентов к профессиональной 

деятельности ................................................................................................................................................................73
10 Шалгынбаева К.К., Кажгалиева А.М.  О  проблемах  адаптации  студентов  в вузе ......................................76
11 Жұматаева  Е. 21 ғасырда үздіксіз білім меңгертудің көкейкесті мәселелері .....................................................79
12 Абишев Н.А., Абишева Д.Н., Мамилина С.К. Реализация передового педагогического опыта: проблемы 

и перспективы .............................................................................................................................................................82
13 Джексембекова М.И.  Творческая и исследовательская деятельность будущего специалиста в организации 

образовательного процесса .........................................................................................................................................88
14 Бактыбаева К.С. Біліктілікті арттыру жағдайында психологиялық жайлы және қауіпсіз білім беру 

ортасын құру ................................................................................................................................................................91
15 Нуржанова Т.Т., Махметова Д.Т. Особенности структурно-функциональной модели в формировании 

профессиональной компетентности будущих педагогов-психологов ............................................................... . . . . 94
16 Қалиева К.М. Оқу-зерттеу іс-әрекеті болашақ мұғалімнің жеке танымдық стилін қалыптастыру құралы 

ретінде ..........................................................................................................................................................................98
17 Едігенова А.Ж. Болашақ  маман ретінде студенттің жеке тұлғасының сипаты мен ерекшеліктері ..................102
18 Шолпанқұлова Г.К., Қайрат А.Қ. Болашақ педагогтың психологиялық құзыреттілігінің құрылымы 

және оның қалыптасуына әсер етуші факторлар ....................................................................................................105
19 Адильжанова К.С. Студенттерде эмоционалды интеллектіні дамытудың маңызы ...................................... . . 1 0 9
20 Абишева Ш.Ш., Амантаева А.К. Карьерный рост и карьерная успешность личности .....................................112
21 Кабылова М.С., Абишев Н.А. Психолого – педагогическая подготовка учителей  в вузе языковых 

специальностей к взаймодействию в учебно-воспитательном процессе ..............................................................116
22 Туякова Ұ.Ж. Эмоционалдық инттеллект туралы  теориялық  түсінікт ..............................................................119



4

23 Абуханова А.Б.  Абишев Н.А Теория познания как методологическое начало теории обучения высшей 
школе ............................................................................................................................................................................123

24 Гайсина Қ. М., Шілдебаев Ж.Б. Биология пәні мұғалімдерінің кәсіби құзыретін дамыту .............................127
25 Шалгынбаева З.К., Қазиев Қ.О. Болашақ педагог-психологтардың рефлексиясын дамытудың 

педагогикалық жүйесі ...............................................................................................................................................132
26 Садирбекова Д.Қ.  Болашақ  педагогтардың  басқарушылық  құзыреттілігін қалыптастырудың  мазмұны.....136
27 Жакпарова  Г.А. Тенденции развития современного образования .....................................................................138
28 Ракпанова К.С. Развитие профессиональной компетентности будущих офицеров в воспитании личного 

состава в повседневной военно-профессиональной деятельности ................................................................... . . 1 4 1
29 Сарсеханова А.С.,  Нурмухамбетова К.М. Лидерские качества студентов  вуза как объект исследования.....146
30 ҚоғамбаеваА. Білім беру жүйесіндегі инклюзивті білім берудің және оны жүзеге асырудың ерекшелігі....150
31 Алимбекова А.А. Лидер и лидерство в социально-педагогической деятельности ............................................154
32 Жансугурова К.Т. Болашақ мұғалімдердің зерттеушілік мәдениетін оқу-танымдық іс-әрекеттері арқылы  

қалыптастыру .............................................................................................................................................................158
33 Дмитриев Ю.А., Балташева П.Н. Жаңартылған білім беру мазмұны негізіндегі көркем еңбек пәніндегі 

конструкторлық-технологиялық іс-әрекеттің ерекшеліктері ................................................................................161
34 Акчин А., Калиева Д.С. Подготовка военных специалистов способных решать задачи в объеме 

обязанностей первичной офицерской должности ...................................................................................................165
35 Кенесбекова С.А., Дюсембинова Р.К. Тұлғаның өздік білім алуға дайындығы ................................................168
36 Абдрахман А. Факторы и условия формирования готовности учителя к межкультурной коммуникации....171
37 Каратаев Г.С., Битемирова Ш.А. Болашақ кәсіптік оқыту педагогының компьютерлік графикалық 

құзыреттілігін арттыру .............................................................................................................................................174
38 Оразов Ш., Байманова Ұ. Педагогикалық практика барысында педагогикалық мәдениет ұғымының мәні.....179
39 Айтпаева А.К., Современные методики дошкольного воспитания, используемые в Республике Казахстан  ....182
40 Кобдикова Ж.У.  Педагогтың бағалау-квалиметриялық құзыреттілігі ................................................................186
41 Сыдықова Ж.К., Б.Ерженбек. Физиканың басқа ғылымдармен байланысы ...................................................190
42 Жадраева Л.У., Илиясова Г.Б.  О необходимости использования цифровых технологий при подготовке 

будущих учителей в педагогических вузах ..............................................................................................................194
43 Майкен С., Наубаева Х.Т. Болашақ педагог психологтарға кәсіби білім берудегі мотивацияның 

психологиялық әсері ..................................................................................................................................................198
44 Нұржанбаева Ж.О.,  Мамедов Р.А., Жолдасбекова С.А. Дуальді оқыту жүйесінде болашақ мамандарды 

кәсіби даярлауды жетілдіру мәселелері ....................................................................................................................202
45 Әбілова З.Т., Алдабергенова А.Т. Болашақ педагогтардың рефлексивті құзыретілігін қалыптастыру 

мәселелері ..................................................................................................................................................................205
46 Кеңесова М.Б. Болашақ мұғалімдердің педагогикалық жағдаяттарды талдау білігін қалыптастыру 

педагогикалық проблема ....................................................................................................................................... . . .211
47 Сламбекова Т.С. Болашақ мамандарды акмеологиялық деңгейге дайындау ......................................................213
48 Нұрғиса Т. А. Білім беруді цифрландыру жағдайында интернет жоғары сынып оқушыларының 

ақпараттық мәдениетін дамытудың маңызды факторы ..........................................................................................218
49 Саренова А.С.Адаптация студентов первого года обучения в техническом вузе ..............................................222
50 Уразхан Б.Е. Бастауыш сыныптарда ойын технологиясын пайдалану ...............................................................227
51 Карменова К.А. Қазіргі студент-жастар тұлғасының қалыптасуына бұқаралық ақпарат құралдарының 

әсері ..............................................................................................................................................................................230
ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ ШЕТТІЛДІК БІЛІМ БЕРУДІҢ ӨЗЕКТІ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

RELEVANT PROBLEMS OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION AT THE PRESENT STAGE

1 Golovchun A., Zhumabekova G., Islam А. Development Of Reseach Competence Of Students In Foreign 
Language Education On The Basement Of ICT ...........................................................................................................233

2 Mehmet Taspinar Competence approach is as tool of communicative language competence enhancement 
(Турция) ........................................................................................................................................................................240

3 Асипова Н.А. Иностранные языки как средство подготовки студентов к социальному взаимодействию 
в поликультурной среде (Кыргызская Республика) ..................................................................................................242

4 Sargazin Zh., Bissenbayeva Zh. New trends in the enhancement of foreign language education in the system 
of non-language higher specialized educational institutions ........................................................................................246

5 Қонақова К.Ө., Бейкутова А.М. Негізгі мектептегі шеттілдік білім берудіңалғышарттары ...........................249
6 Абдигапбарова У.М., Байсултанова С.Ч., Айтенова Э.А Двуязычие и многоязычие в современном 

образовательном процессе .........................................................................................................................................252
7 Орынбаева Ұ.Қ., Оразова Ғ.С. Болашақ шетел тілі мұғалімінің рефлексивті құзыреттілігін қалыптастыру 

деңгейін бағалау нәтижелері .....................................................................................................................................256



5

8 Манкеш А.Е., Тлеубай С.Т. Үштілді білім беру жағдайында мектепке дейінгі ұйым мамандарының 
тілдік коммуникативтік құзыреттілігі ................................................................................................................... . . .260

9 Zhumabekova G.B., Golovchun A.A., Kashkynbekova A. The formation of the intercultural communicative 
competence of the future teacher of a foreign language on the basis of situational simulation technology ................265

10 Саурықова Ж. Бастауыштағы пәнаралық байланыстарды жаңартылған оқулықтар арқылы жүзеге асыру... .269
11 Раева А.Н., Дүйсенбекова Ж. Қытай және ағылшын тілдерінде ауызша және жазбаша түрде сөйлеу 

дағдыларын қалыптастыру .........................................................................................................................................274
12 Tuyakayeva D.Sh. The peculiarities of word structure in mdern azakh vs word structure in the azakh language.....279
13 Касымбекова М.А. Таксономий учебных целей для проектирования предполагаемых результатов 

образования .................................................................................................................................................................284
14 Tileubayeva  M.S., Kusainova M.A. Psychological bases of teaching foreign language to young learners ............286
15 Карпенко Т.Е., Серi Л.Т., Сексенбаева С.М. Из опыта организации учебного процесса с использова-

нием ДОТ .....................................................................................................................................................................290
16 Savankova M.V. The use of portfolio in profile education .........................................................................................296
17 Undibayeva M.K. The main types of internet resources when used in teaching a foreign language ....................... . . .300
18 Байжума А.И Формирование иноязычной компетенций студентов технического вуза в процессе 

проектной деятельности ......................................................................................................................................... . . .304
19 Сулейменова А. Содержательное обеспечение процесса формирования педагогических условий 

ценностного отношения студентов к иноязычной культуре ...................................................................................307
20 Zhunussova U.K. Euphemismus in the contemporary english language: general overview .................................. . . .311
21 Абилдаева А.Н. Әр түрлі жағдайларда курсанттардың адекватты коммуникативтілігін қалыптастыру 

(ағылшын тілі негізінде) ........................................................................................................................................ . . .314
22 Zikhrollayev E.M. Communicative strategies in a political interview ................................................................... . . .316

БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН МОДЕРНИЗАЦИЯЛАУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ОҚЫТУДЫҢ
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕРІ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

INNOVATIVE APPROACHES TO LEARNING IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION OF THE 
EDUCATION SYSTEM 

1 Таубаева Ш.Т., Мұратбаева Г.Ә., Қоңырбаева С.С. Білім сапасын бағалпаудың заманауи құралдары....320
2 Займоглы О., Жолдасбекова С.А., Иманкулова Л.Б. Болашақ кәсіптік оқыту мамандарының ғылыми 

зерттеушілік қабілеттерін  қалыптастыруда білім беру технологияларын қолдану ...........................................326
3 Джусубалиева Д.М., Елубай Е., Мамбетказиев А.Е. Формирование цифровой компетентности-

необходимое условие в подготовке будущих учителей .........................................................................................330
4 Беркимбаев К.М., Дүйсеева Г.О., Пралиева Р.Е. Білім беру үдерісінде мобильді қосымшаларды 

пайдаланудың мүмкіндіктері ...................................................................................................................................334
5 Абильдина С.К., Айдарбекова К.А., Блялова Б.С. Использование цифровых образовательных ресурсов 

в начальной школе .....................................................................................................................................................338
6 Джусубалиева Д.М., Таубай Д.М. Использование  интернет – технологии  для  формирования 

информационно – поисковой  компетенции студентов  языковых специальностей ...........................................342
7 Кульманова Ш.Б., Жусипова А.О. Хор класында студенттердің оқу жетістіктерін критериалды 

бағалаудың ерекшелігі ..............................................................................................................................................346
8 Наубаева Х.Т.,  Мамекова А.Т, Мукашева М.Б. Студенттерді кәсіби даярлаудағы оқу мотивациясының 

рөлі ............................................................................................................................................................................349
9 Әбілдина С.Қ., Белгібаева Г.Қ., Бухаршина А.С. Тіл caбaқтарында тыңдaлым жәнe aйтылым 

дaғдылaрын дaмыту жoлдaры ..................................................................................................................................353
10 Бахтиярова Г.Р., Сагадатов Р.Т., Мухитова А.Б. Цифрлық дәуірде тұлға қалыптастырудағы медиа 

жүйенің рөлі ...............................................................................................................................................................356
11 Уразалиева М.А. Жаңартылған оқу бағдарламасы  жағдайында музыканы оқыту ерекшеліктері ..................360
12 Митина Н.А. «Музыкально-творческий практикум» для учащихся дмш  в контексте модернизации 

дополнительного музыкального образования .......................................................................................................364
13 Айтпаева А.К. Современные методики дошкольного воспитания используемые в республике Казахстан  ....368
14 Ахметова Г.Ш. Информационно-коммуникативные блоги как аутентичные средства формирования 

межкультурного общения ..................................................................................................................................... ....372
15 Абдрахманова А.К. Психолого-педагогические основы использования прагма-профессиональных 

заданий при обучения профессионально-ориентированному чтению учителя ИЯ ...........................................375
16 Искакова М.Т. Орта мектепте оқушыларды математикалық есептерді стандартты емес тәсілдермен 

шығартуға уйрету мәселелері ...................................................................................................................................379
17 Saudabayeva G.S., Aitbayeva M.A. The importance of innovative technologies in the educational process....382
18 Шаймерденова Г.З. Болашақ биолог мұғалімдерді даярлауда виртуалды зертханалық жұмыстардың ролі ....385



6

19 Асылбекова М.П. Жетім балалармен жұмыс жасайтын мамандардың инновациялық құзыреттілігін  
қалыптастыру ............................................................................................................................................................389

20 Satylganova U.N. The role of reflexive competence in teaching future teachers ......................................................393
21 Матаев Б.А., Чекалева Н.В. «Я» Концепция в личностно-ориентированном обучении (Россия) .................396
22 Сарканбаева Г.К., Сарканбаева С.Б. Болашақ мұғалімдердің дебат технологиясын оқу процесінде 

қолдану жолдары ......................................................................................................................................................401
23 Жакупова А.Ж. Мектепке дейінгі  ұйым мамандарының экологиялық құзыреттілігін дамытудың 

педагогикалық негізі .................................................................................................................................................404
24 ДуйсалиеваС.К., Шыңғыс Ж.Ш. Мобильное обучение как инновационный подход в обучении 

иностранному языку .................................................................................................................................................408
25 Байгулина Э.А. Кәсіби-бағытталған  оқыту үдерісіндегі шеттілдік коммуникативтік  біліктіліктің рөлі 

мен маңызы ................................................................................................................................................................412
26 Сансызбаева А.С. Мектеп математика курсындағы теңдеулер, теңсіздіктер және олардың жүйелерінің 

желісін оқытудың кейбір мәселелері .......................................................................................................................416
27 Bagramova S.N. Online Assessment in Education System With the Support of ICT in RK ....................................419
28 Тaубaлдиeвa Ж.Ш., Тургамбекова Ф., Имашева М.М. Музыка сабағында оқушылардың электрондық 

оқулық  арқылы шығармашылығын дамыту ..........................................................................................................424
29 Жусипбекова Ш.Е. Медициналық жоғарғы оқу орындарында  “цифрлы электрониканың логикалық 

негіздерін”  оқытуда  жаңа инновациялық әдістерді қолдану ...............................................................................428
30 Алимов A.Я. Критерии педагогических инноваций. Новые  подходы и технологий их реализации в 

системе образования. (Республика Узбекистан) ....................................................................................................433
31 Tatarchuk X.S. Contextual learning realization by the means of thematical-textual units within the framework 

of updated content of education ..................................................................................................................................438
32 Патарова А. Методика формирования социокультурной компетенции студентов на основе использования 

технологий проблемного обучения .........................................................................................................................442
33 Жұматова А.Е. Музыкaлық бiлiм бepудe дapынды oқушылapды дaмытудың мaңыздылығы ..........................447
34 Слямхан М. Математикадан функцияналдық сауаттылық және оның оқу жүйесінде қолданылуы ................452
35 Райымкулова А.Д., Кудайбергенова А.С. Көркем еңбек сабақтарында оқушылардың технологиялық 

мәдениетін дамыту ....................................................................................................................................................456
36 Шаймардан E.E. Сравнительные методы в процессе обучения .........................................................................459
37 Маусымбаев С.С. Жаратылыстану  пәндерін оқытуда Шәкәрімнің атомистикалық көзқарастарын 

пайдалану ............................................................................................................................................................... ....461
38 Борибекова Ф. Бастауыш сыныптың математика сабақтардында дидактикалық ойындарды пайдаланудың 

мүмкіндіктері .............................................................................................................................................................464
39 Саипов А., Байдалиев Қ.А. Жаңартылған білім берудегі оқыту әдістеріне сипаттама .................................468
40 Ахмет Л.С. Жоғары сынып оқушыларына компьютерлік технологияны меңгертудің мазмұны .....................472
41 Жансеитова Л.Ж. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында математиканы оқытудың кейбір 

мәселелері ...................................................................................................................................................................476
42 Алексиева М. Традиционные и интерактивные методы обучения. Педагогические рабочие подходы и 

практики на начальном этапе обучения (Болгария) ...............................................................................................480
43 Абильдина С.К., Бейсенбаева А.М. Бастауыш сынып оқушыларының зерттеудағдыларын қалыптастыру 

технологиясы ...............................................................................................................................................................................484
44 Кадирбаева Р.И. Еdumatrix –логикалық ойлауды дамытатынинновациялық дидактикалық құрал .................489
45 Умирзакова Н.Т., Чилдибаев Ж.Б. Психолого-педагогические аспекты  в использовании новых 

инновационных технологий в образовании ............................................................................................................493
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ АЯСЫНДА ТҰЛҒАНЫҢ ҰЛТТЫҚ 

САНАСЫН ЖАҢҒЫРТУДЫҢ ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИДЕИ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»

THE  CONCEPTUAL  FOUNDATIONS  OF  THE MODERNIZATION OF NATIONAL IDENTITY  OF THE  
INDIVIDUAL  IN THE CONTEXT OF THE REALIZATION OF THE NATIONAL IDEA OF

«RUKHANI ZHANGYRU»
1 Кыякбаева У.К., Булшекбаева А.И., Сураншиева М.К. Проблемы нравственного воспитания личности 

в современном образовательном процессе ......................................................................................................... . . .496
2 Ибраимова А.К. Қорқыт ата  нақыл сөздерінің тәрбиелік мәні ...................................................................... . . .499
3 Каирова Б. Е. Культура. Личность. образование .............................................................................................. . . .502
4 Колумбаева Ш.Ж. Проблемы и перспективы национального воспитания в контексте реализации идей 

программы «Рухани жаңғыру» ............................................................................................................................ . . .506
5 Бейсембаева А.А. Патриоттық тәрбие – отаншылдық негізі ........................................................................... . . .509



7

6 Рамазанова Д.Ж. ЖОО-ның оқу процесінде болашақ мұғалімдердің тәрбие мәдениетін қалыптастыру-
дың мәні ................................................................................................................................................................... . . .513

7 Ашуров Н., Бектаева Х. Роль образования в развитии личности (Республика Узбекистан) ...................... . . .516
8 Жарықбаева Д.Р. Қазақ даласындағы құқықтық тәрбие мәселелері ............................................................. . . .518
9 Толеубекова Р.К., Рахметулла Ұ. Бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу мәдениеті ............................. . . .524
10 Жапанова Р.Н. Білім беруді модернизациялау жағдайында бастауыш сынып оқушыларының салауатты 

өмір салтының негіздерін қалыптастыру мәселесі ............................................................................................ . . .527
11 Зекенгалиевна Д.М., Беленко О.Г. Психологический климат в коллективе и его значение ................... . . .531
12 Рысбекова Р.М. Студенттерді сыныптан тыс тәрбие жұмыстарына даярлау ................................................ . . .535
13 Кертаева Ғ.М. Рухани жаңғыру идеясын жүзеге асырудың деонтологиялық негізі ..................................... . . .539
14 Туякова Ұ.Ж., Сайпова А.А. Эмоционалдық инттеллект туралы  теориялық  түсінік ............................... . . .541
15 Белғозиева Ұ.Б. Эстрадалық ән салудың кейбір мәселелері ........................................................................... . . .545
16 Чилдебаев Ж.Б., Байкеева Л.Т., Өлкетану жұмыстарының кәсіптік білім беру ұйымдарындағы жағдайы 

мен маңызы ............................................................................................................................................................ . . .547
17 Абильдина  Г. Кинотілінің кинобейне мен киноматериалындағы  проблемалары ........................................ . . .551
18 Магауова А.С. Духовно-нравственное воспитание молодежи в контексте реализации национальной 

программы «Рухани жаңғыру» ............................................................................................................................ . . .554
19 Жолдасбеков А.А., Мырзабеков Е.Е. Рухани жаңғыру аясында студент жастардың креативтілігі мен 

белсенділігін арттыру ............................................................................................................................................ . . .558
20 Махметова Б.Т., Абылханова Г.А. Ұлттық тәрбие беруде отбасының маңызы ........................................... . . .561
21 Муталиева А.Ш., Кайрат Д.К.  А.Байтурсынов и программа рухани жангыру ............................................ . . .565
22 Бахтиярова Г.Р. Работы образователя Абая Кунанбайұлы являются духовным источником националь-

ной педагогии ........................................................................................................................................................ . . .568
23 Ибраева К.Е. Некоторые аспекты возрождения национального сознания в современных музыкально-

педагогических исследованиях ............................................................................................................................ . . .572
24 Кузбеков Ф.Т.  «Воспоминания» известного тюрколога Заки Валиди Тоган –произведение о становлении 

личности ученого .................................................................................................................................................. . . .575
25 Садыкова А.Е. Образовательная политика Т.Жургенова в период культурной модернизации Казахстана....580
26 Кульманова Ш.Б., Тауекел С.А. Исторические аспекты обновления содержания музыкального 

образования в начальных школах республики Казахстан .................................................................................. . . .581
27 Қаматай Ғабит. Камал Смайыловтың бойындағы сана ашықтығы  және  тұлғалық сипаты ....................... . . .584
28 Рамазанов С.Ж., Манахова М. Н., Жанатова А.Ж. Научные основы развития духовных ценностей 

студентов в рамках программы духовного возрождения через изучение «новейшей истории Казахстана»  . . . .588
29 Курманбаев А.А., Абдильдаев М.А. Образовательные возможности казахской народной искусствы ...... . . .593

30 Нұртай Г.Қ., Махметова Б.Т. Болашақ мамандардың қарым-қатынас мәдениетін ұлттық құндылықтар 
негізінде дамыту ................................................................................................................................................... . . .597

31 Кабышова Н.У. Модификация  рухани и национальная культура моей области .......................................... . . .600
32 Аширова Ж., Жолдасбекова С.А. Колледж студенттерін құқықтық мәдениетке тәрбиелеу арқылы 

ұлттық санасын жаңғырту .................................................................................................................................... . . .603
33 Иманбаева С.Т., Джанзақова Ш. И., Момбек Ә.А. Ғылым мен өрнектелген ғұмыр ................................... . . .606
34 Айдарханова Б.К. Жұмыссыз жастармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстың шешу жолдары .................... . . .610
35 Акуленко П.В. Сущность и содержание понятия «толерантность» ................................................................ . . .613
36 Кудышева Б.К., Дуанабаева Б.Ч., Калиева Г.И. Особенности функционирования воспитательной 

системы школы на основе программы ндо «самопознание» в контексте модернизации общественного 
сознания ................................................................................................................................................................. . . .615

37 Куребаева Г. А. Прагматиктер - ұтымды ойлайтын адамдар ........................................................................... . . .619
38 Жүнісхан Н.Б. Дирижердің ұжымдық орындаушылықты басқару мүмкіндіктері ........................................ . . .622



8

ПЛЕНАРЛЫҚ БАЯНДАМАЛАР – ПЛЕНАРНОЕ ДОКЛАДЫ 
________________________________________________________________

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО: 
ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЖЕНСКОГО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА КАЗАХСТАНА
Алдамбергенова Г.Т.  - д.п.н., профессор,  
ректор КазНацЖенПУ, Алматы, Казахстан,

«Хочешь воспитать нацию - воспитай дочь», говорится в известной казахской пословице. 
Выпускники педагогических вузов – это завтрашние учителя, от работы которых зависит  качество 
человеческого капитала нашей страны.

В Послании Президента Республики Казахстан К.К.Токаева от 02 сентября 2019 г. поставлена задача 
«отбирать талантливую сельскую молодежь из малообеспеченных и многодетных семей и готовить ее 
для обучения в отечественных и зарубежных вузах»[1].

Будучи женским университетом, мы особое внимание  уделяем такой теме, как «привлечение девочек 
к STEMдисциплинам». 

22 декабря 2015 года Генеральная Ассамблея приняла Резолюцию, постановившую провозгласить 
11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке  (International Day of Women and Girls in 
Science). Этот день напоминает о важности вовлечения женщин и девочек в науку, возрождает их 
интерес к научной деятельности. Имея свое мировоззрение, которое отличается от мужского подхода, 
женщины могут предложить иные взгляды на уже существующие проблемы, инновационные решения 
в научной сфере. Впервые в  Казахстане Международный день женщин и девочек в наукеотмечался в 
2019 году,  и наш университет принял живое участие в нем, проведяв Кластерном офисе ЮНЕСКО в 
Алматыинтеллектуальный турнир с участием девочек 11-12 лет и школьных учителейАлматинской 
области.Наши молодые преподавательницы обсуждали вопросы  преподавания естественных наук на трех 
языках на базе школы-гимназии имени Абая г. Каскелена, подготовили онлайн лекции для размещения на 
платформе «Открытый университет Казахстана» - OpenU.kz. 

 В 2020 году мы также планируем провести этот день совместно с коллегами из ЮНЕСКО, с 
вовлечением еще большего числа школьниц и студенток, интересующихся научными исследованиями.  

Как мы знаем, что в Казахстане нет институциональных и психологических  барьеров к обучению 
девочек и женщин  по естественным, точным и инженерным наукам. К примеру, на факультете 
естествознания КазНацЖенПУ имеется Комплексный химико-биологический научно-исследовательский 
центр [2], оснащенный новейшим оборудованием мирового уровня, где в настоящее время в рамках 
программ PhDдокторантуры выполняются 33 научных исследования (все докторанты  женщины). 

За разработку неорганического наноструктурированного материала наши ученые- химики получила 
патент№33089  на тему «Способ получения висмуто-феррита состава YbBiNaFeO5» (зарегистрирован в 
Государственном реестре Республики Казахстан 28.08.2018г.).  В течение нескольких лет научная группа  
в составе: д.х.н., профессор М.М.Матаев, к.х.н., доцент Д.Ж.Нукетаева, PhD доктор М.Р.Абдраймова, 
PhD докторант Ж.И.Турсинова, к.х.н., доцент А.Т.Кездикбаева - проводила эксперименты на базе научно-
исследовательского центра  факультета естествознания КазНацЖенПУ.

В сентябре 2019 года получен  патент № 33891 на изобретение «Способ получения манганита 
диспрозия, допированного висмутом состава Bi0,1Dy0,9MnO3» № 2018/0351.1.  Авторы изобретения: 
д.х.н., профессор М.М.Матаев; PhD докторант Ж.И.Турсинова; PhD доктор М.Р.Абдраймова; к.х.н., доцент 
А.Т.Кездикбаева. 

Описанные изобретения могут быть использованы для производства материала магнитных 
полупроводников для приборов преобразования солнечной энергии, материалов для устройств 
спинтроники, микроэлектроники и компьютерной техники.

Из последних достижений наших ученых отмечу планирующееся  открытие «зеркальной» 
лаборатории по молекулярной биологии совместно с Институтом структурной и молекулярной биологии 
(Institute of Structural and Molecular Biology) британского университета University College London.

Данная форма сотрудничества позволяет обеспечить трансферт технологий и обмен опытом  в 
научной сфере. «Зеркальная лаборатория» является некоммерческой формой научно-академического 
взаимодействия между двумя и более организациями идентичного профиля с аналогичной материально-
технической базой. Данная форма взаимодействия закрепляется двусторонним меморандумом, 
отражающим степени взаимопроникновения исследований и обмена студентами, ППС и информационными 
материалами.
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В рамках работы «зеркальной» молекулярно-биологической лаборатории по направлению 
альгологической биотехнологии предполагается выполнение  «зеркальных» экспериментов, оказание 
платных услуг по молекулярно-генетической дактилоскопии микроводорослей и цианобактерий с 
выдачей паспорта штамма. Потенциальными продуктами альгологической биотехнологии могут стать 
незаменимые аминокислоты, витамины, антиоксиданты, пигменты, которые применяются в медицине, 
косметологии, здоровом питании. К работе «зеркальной лаборатории» будут привлечены студенты, 
магистранты и докторанты по биологии, биотехнологии, биохимии, молекулярной биологии и смежным 
наукам (биоинформатика, генетика, химическая биология). 

В настоящее время в стране обсуждается законопроект «О статусе педагога», призванный внести 
существенные изменения в положение в обществе учителей и преподавателей,  создать институциональные 
предпосылки к росту их благосостояния, престижа учительской профессии, приходу в педагогическую 
сферу более подготовленной и мотивированной молодежи.

В новых условиях, когда каждому образовательному учреждению необходимо найти свое лицо, 
занять нишу на рынке, очень важно правильное позиционирование своих услуг. Педагогический 
вуз - с одной стороны, это классический университет, где должен царить дух академизма,   высокой 
культуры отношений  «педагоги - студенты – администраторы». С другой стороны, важно быть в тренде 
стремительных изменений в технологиях, коммуникациях.   Наше служение обществу мы видим в том, 
чтобы стать творческим центром  педагогического образования, площадкой для апробации самых новых 
методик, инструментов в обучении и науке.  

В последние десятилетия вовлечение высшего образования в развитие общества расматривается как 
неотъемлемый атрибут прогресса общества и государства.

С этой целью нами была создана Ассоциация молодых ученых-педагогов Казахстана [3], которая 
объединяет молодых, новаторски мыслящих,  креативных, мобильных и социально-ответственных 
педагогов страны в возрасте до 40 лет из  20 ВУЗов и многих школ республики.

 В целях повышения научно-педагогического потенциала сельских школ в 2018 году стартовал 
проект молодых ученых-педагогов нашего университета «T2T Networking» (TeacherToTeacherNetworking 
– Нетворкинг от учителя к учителю). Этот проект, как никакой другой, направлен на служение обществу. 
«t2t Networking» объединяет научно-педагогическое сообщество в лице выпускников вуза, среди которых 
учителя, топ- менеджеры школ, управлений/отделов образования,  молодые ученые педагогических вузов, 
для повышения потенциала сельских школ, и профессиональное развитие педагогов как вузов, так и 
организаций образования. 

Уникальность нашего вуза как единственного в странах  Центральной Азии женского университета 
определяется приверженностью задачам и принципам гендерного равенствав обществе. За 19 лет своей 
работы, созданный в 2000 году приказом МОН РК Научно-исследовательский институт социальных 
и гендерных исследований Казахского национального женского педагогического Университета [4] внес 
немалый вклад в научно-аналитическое обеспечение политики гендерного равенства в нашей стране. 

Из последних проектов можно упомянуть социологическое исследование «Тысячеликая молодость: 
социально-психологический портрет студенток вузов г.Алматы», выполненноев восьми вузах города 
Алматы (КазГосЖенПУ, КазНУ им. Аль-Фараби, КазНМУ им. Асфендиярова, КазУМОиМЯ им. Абылай 
хана,  Aлматы Менеджмент Университет,  Университет им. С. Демиреля,  Университет иностранных языков 
и деловой карьеры, КазАТК имени М. Тынышпаева). По единой методике  опрошено 485 респондентов, 
проведены фокус-группы.

В 2019 году проведено социологическое исследование«Профессия и призвание педагога: 
социальный портрет выпускниц КазГосЖенПУ». Размер выборки – более 500 человек из всех регионов 
страны. Результаты исследования дадут материал для анализа по таким вопросам жизнедеятельности 
женщин с высшим образованием Казахстана, как: профессиональная самореализация, карьерный рост 
педагогов, вопросы учебной и воспитательной работы, гендерные различия в учебных  достижениях 
школьников (глазами педагогов),  статус и   призвание в обществе, семейные роли, совмещение профессии 
и материнства, вопросы «стеклянного потолка» в карьере, феминизация учительской профессии и многое 
другое. Мы надеемся, что подготовленный к концу 2019 года  отчет по проекту даст  качественный и 
разнообразный социологический материал для аналитики и принятия решений. 

Одной из важнейших задач гендерного образования является преподавание курсов по гендерной 
тематике в высших ученых заведениях. Начиная с 1999 года, когда в стране был внедрен первый 
обязательный курс по гендеру,  несколько десятков вузов  ввели в свои программы курсы по гендерной 
политике, гендерной педагогике, гендерной психологии, гендерной лингвистике и т.д. В апреле 2019 года 
мы провели круглый стол «Проблемы преподавания гендерных дисциплин  в высших учебных заведениях 
Казахстана», где были представлены результатынационального исследования «Директория элективных 
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дисциплин по гендерной тематике в вузах РК». Так, в 2018-2019 учебном году отдельные гендерные курсы 
велись  в 21 вузе, разделы и темы по гендерной проблематике включены в обязательные предметы – в 12 
вузах.В итоге это составило 26% от общего числа вузов республики[см. 5]. 

Выражаем надежду, что развитие гендерных дисциплин в вузах Казахстана будет развиваться в 
последующие годы как количественно, так и качественно. Должен произойти  рост и обновление содержания 
преподаваемых курсов по гендерной проблематике.Необходимо обеспечить рост научных исследований 
по гендерным вопросам на программах бакалавриата, магистратуры и докторантуры.Одним из важных 
вопросов остается издание учебной, учебно-методической и научной литературыпо гендерной тематике,  
в первую очередь на казахском языке, а также на русском, английском и других языках (при наличии 
специалистов). Следует искать новые креативные формы презентации результатов научных исследований 
и их открытого, неформального обсуждения в кругу ученых, преподавателей вузов, обучающихся и НПО. 
Новые форматы обсуждения,  как TEDx, и проверенные временем формы (воркшопы, дебаты, презентация 
и обсуждение новых изданий, встречи с авторами и общественными деятелями, публичные чтения, 
гостевые лекции, социальные проекты) необходимо использовать в процессе гендерного просвещения  на 
всех уровнях  непрерывного образования.

Актуальным остается вопрос о создании информационных ресурсов по гендерным вопросам в 
Интернете и дискуссионных площадок в социальных сетях. НИИ социальных и гендерных исследований  
ежедневно информирует пользователей сети Фэйсбук по вопросам гендера.

Преподаватели,  исследователи и обучающиеся, занимающиеся гендерными вопросами, 
должны регулярно обмениваться информацией, опытом и результатами своих исследований. Как 
институциализированное, так и неформальное сетевое общение исследователей и преподавателей вузов, 
колледжей, школ, должно способствовать широкому развитию гендерного образования в республике. 
Мы предлагаем  создать Единый национальный портал по гендерному образованию и исследованиям в 
Казахстане на базе веб-ресурса НИИ СГИ.

Убеждены, что вузам и НИИ страны  следует активнее развивать международные научные 
контактыс гендерными исследователями ближнего и дальнего зарубежья. Приглашение ученых для 
проведения модульных курсов, гостевых лекций, семинаров и воркшопов должно заранее планироваться 
и подтверждаться соответствующим финансированием за счет бюджета или средств вузов. Необходимо 
в рамках академической мобильности и научных стажировок направлять обучающихся бакалавриата, 
магистратуры, докторантуры  в ведущие научно-исследовательские центры, университеты, библиотеки и 
т.д.

С целью поступательной работы по подготовке специализированного научного журналапо 
гендерной проблематике, соответствующего критериям международных рейтинговых изданий, 
КазГосЖенПУ предлагает в качестве  основного издания для публикации статей  журнал «Вестник 
Казахского государственного женского педагогического университета», входящий в Перечень изданий, 
рекомендованных ККСОН МОН РК.

В текущем учебном году НИИ социальных и гендерных исследований  при поддержке Фонда 
им. Фридриха Эберта в Казахстане проводит в университете курс лекций «Gender. Media. Ethics». Курс 
рассчитан на неподготовленного слушателя и призван вызвать интерес к злободневным вопросам 
гендерных отношений в нашем обществе, повысить осведомленность обучающихся, преподавателей и 
сотрудников (как женщин, так и мужчин) о необходимости гендерно корректного поведения на рабочем 
месте,  в учебной деятельности, дома, в семье. В частности, курс научит распознавать и реагировать на 
материалы СМИ, на рекламу ипосты в социальных сетях,проявляющих  гендерно-дискриминационные или 
гендерно-нечувствительные взгляды. В ходе проекта  будет создана дебатная площадка для обсуждения 
гендерных вопросов в культуре, масс медиа, политике, экономике,   науке и т.д.

Следующий интересный проект проводится  нами при поддержке Посольства Королевства 
Нидерландов в Алматы. Он направлен на создание в  Википедии 100 новых статей о выдающихся женщинах 
Казахстана. В проекте задействован интеллектуальный потенциал студенток КазНацЖенПУ. Ожидается, 
что к марту 2020 года Всемирная энциклопедия обогатится сотней биографий  исторических личностей, 
политиков, ученых, деятельниц культуры, спорта и общественных движений Казахстана.

Кроме этого,  описание международного сотрудничества нашего вуза  в области образования 
и  гендерного равенства было бы не полным без упоминания такой инициативы, как  предстоящее 
празднование  100-летней годовщины со дня получения женщинами Казахстана юридического  права 
голоса  (в 1924 году). Мы предлагаем внести эту дату в международный календарь ЮНЕСКО на 2024 год 
и начать масштабную подготовку к празднованию этой даты.

Будучи уникальным женским вузом, КазНацЖенПУ обладает и единственным в нашей стране 
женским музеем[6].  Чтобы стать частью глобального процесса сохранения и изучения женской истории,   
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в июне 2018 г. историко–этнографический музей «Актумар» КазГосЖенПУ вступил в Международную 
ассоциацию женских музеев (IAWM).

Развивается сотрудничество по гендерной тематике сНазарбаев университетом.Наши преподаватели  
присоединились  к сети GenCon, объединяющих экспертов, работающих в направлении продвижения 
гендерного равенства в Казахстане (www.gen-con.org). В планах сотрудничества проведение совместных 
исследований по гендерным различиям в средней школе, анализу учебников, проблемам малокомплектных 
сельских школ.

Сегодня, в эпоху качественного реформирования дошкольного и школьного обучения, как никогда 
востребовано психолого-педагогическое консультирование детей и родителей. Не все педагоги  владеют в 
полной мере методикой высшего образования и нуждаются в апгрейде своих знаний и компетенций.

Находясь в удобной локации – в  центре Алматы, где сосредоточены  вузы, библиотеки, театры, 
музеи и школы, имея компактный кампус из трех учебных корпусов, девяти общежитий, бассейна, 
спортзалов и  столовой -  мы представляем собой удобное место для образовательных инициатив, 
повышения квалификации, тренинговой работы с педагогами всех ступеней системы образования. 
Мы предлагаем проводить в нашем университете систематические встречи в формате дискуссионной 
площадки  «Педагогические дебаты». 

Говоря о  проблемах образования, невозможно не упомянуть о  научной деятельности в вузе. Вопрос 
Президента Токаева  «Насколько качественна и эффективна наша наука?», прозвучавшая в недавнем 
послании народу Казахстана, требует новых подходов к финансированию НИР, а  также принятия строгих 
мер против неэффективных трат бюджетных средств.

Среди предлагаемых нами мер можно назвать следующее:  Реализация целевых прикладных 
исследований и разработок, отвечающих реальнымпроблемам каждого города, области, района или села. 

Важно обеспечить участие основных стэйкхолдеров  в финансировании науки,  прозрачное 
выдвижение и отбор  научных проектов. Создать на местах общественные советы  по отбору   проектов, 
нацеленных на решение злободневых  экономических и социальных вопросов населения,  региона, 
уязвимых групп. В этот процесс должно широко вовлекаться местное население, целевые группы, ученые-
практики. Должна проходить публичная  защита проектов с использованием онлайн-голосования  граждан.  
Для дополнительного финансирования востребованных обществом прикладных исследований  надо 
использовать  механизмы краудфандинга.  Казахский национальный женский пеагогический университет 
готов взяться за реализацию этой идеи и предоставить место для регулярных научных собраний всех 
заинтересованных лиц.

В заключение следует отметить, что преподаватели, сотрудники  и студенты Казахского 
национального женского педагогического университета, отмечающего в этом году свое 75-летие,  готовы 
к профессиональной самореализации и социально ответственной работе для дальнейшего развития 
человеческого капитала Республики Казахстан, создания условий для более полного равенства между 
мужчинами и женщинами, достижения поставленных нами стратегических задач, в том числе в контексте 
Целей в области устойчивого развития.
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О МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

Абылкасымова А.Е. – Заслуженный  деятель Казахстана,
д.п.н., профессор, член-корр. НАН РК, академик Российской академии образования, директор Центра развития 

педагогического образования – заведующая кафедрой методики преподавания  математики, физики и информатики 
КазНПУим.Абая

Модернизация системы общего среднего образования в Республике Казахстан ориентирована на 
высокие цели – обеспечение равного доступа к качественному среднему образованию всех школьников 
независимо от места их проживания, а также создание национальной модели образования, направленной 
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на повышение качества подготовки человеческих ресурсов, удовлетворение потребностей личности, 
общества и государства.

К настоящему времени в стране сформирована нормативная правовая база сферы образования, в 
частности, системы общего среднего образования. Приняты Законы «Об образовании» – №1153-XII от 18 
января 1992 года, №389 от 7 июня 1999 года и №319-III  от 27 июля 2007 года. Кроме того, реализованы 
и реализуются государственные программы, направленные на дальнейшее развитие системы образования 
– государственная программа  информатизации системы среднего образования на 1997-2002 годы, 
государственная программа «Образование» (2000г.), государственная программа развития образования на 
2005-2010 годы, государственная программа развития образования на 2011 - 2020 годы, государственная 
программа развития образования и науки на 2016 - 2019 годы, при этом структура казахстанской системы 
образования приведена в соответствие с Международной стандартной классификацией образования. 
Вышеназванные директивные документы затрагивают самые разнообразные аспекты деятельности 
системы общего среднего образования, в том числе разработку государственных общеобязательных 
стандартов образования всех уровней образования, образовательных программ, учебных планов и т.п.

Историю создания отечественной школы стандартизации среднего общего образования для 11-летней 
школы, с учетом поставленных целей и реализуемых социально-педагогических задач, можно разделить 
на четыре этапа: 1997-1998 гг., 1999-2002 гг., 2008-2010 гг., 2012-2015гг. На каждом из этапов решались 
определенные задачи в зависимости от динамики развития социальных явлений в обществе и системы 
образования в стране, уровня теоретического и практического осмысления нового для педагогической 
науки объекта, каким являются стандарты образования. 

До 1998 года в Республике Казахстан продолжали действовать стандарты образования советского 
периода, адаптированные к новым политическим и общественным реалиям. Поэтому в течение 1997-
1998гг. были разработаны предметные стандарты среднего образования, которые утверждены приказом 
министерства образования, культуры и здравоохранения №456 от 21 августа 1998 года, и где отдельно 
рассматривались вопросы преподавания  дисциплин для школ с казахским и русским языками обучения. 
Базисный учебный план (БУП) состоял из двух частей – базовый (инвариантный компонент) и школьный 
(вариативный компонент). Вариативная часть БУП – это дополнительные занятия в начальной школе, 
факультативы в основной школе, профилирующие предметы, прикладные курсы, курсы по выбору в 
профильной школе.

Государственный общеобязательный стандарт образования, утвержденный приказом министерства 
образования и науки № 404 от 30 мая 2001 года, определял базовое содержание начального, основного 
среднего и общего среднего образования. При этом БУП состоял из государственного и школьного 
компонентов образования. Школьный компонент начальной, основной и средней общеобразовательной 
школы включал предметы по выбору, факультативные курсы, внеклассные занятия. Предмет «Познание 
мира» в начальной школе был разделен на «Обществознание» и «Естествознание». 

Государственный общеобязательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом министерства образования и науки № 693 от 24 сентября 2002 года, был разработан по 34 
учебным предметам начальной, основной, старшей ступеней школы. Содержание стандарта стало 
предметно-ориентированным, оно определяло базовое содержание всех ступеней системы общего среднего 
образования. В 10-11 классах вводилось деление по двум направлениям: естественно-математическом и 
общественно-гуманитарном.

В Послании народу Казахстана от 19 марта 2004 года Глава государства поручил Правительству 
разработать программу образования, устремленную в будущее. Во исполнение этого поручения впервые 
была принята государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 
годы (утверждена Указом Президента №1459 от 11 октября 2004 года), где одним из основных направлений 
развития образования являлся переход на 12-летнее среднее общее образование с началом обучения с 
шести лет и системой профильного и профессионально-ориентированного обучения школьников старшей 
ступени.

В целях реализации данной программы был организован и проведен эксперимент по переходу к 
12-летнему образованию, который начат в 2003-2004 учебном году. В первый год проведения эксперимента 
в качестве экспериментальных площадок была определена 51 школа из всех регионов страны и гг. Астана, 
Алматы. Уже в 2004 – 2005 учебном году эксперимент расширен и в нем участвовала 104 школа, включая 
сельские и малокомплектные.

В период 2003-2007 гг. проведена экспериментальная работа для начального образования, 
включающая:

а) режим обучения – уменьшение учебной нагрузки на 2-4 часа (20-27 часов в неделю); пятидневная 
учебная неделя (1-5 классы); 35-минутные уроки в первом классе; безотметочная система в первом классе;

б) содержание обучения – введение иностранного языка со второго класса; интегрированного 
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предмета «Окружающий мир» с первого класса;  предмета «Информатика» со второго класса.
  В 2006–2007 учебном году первый набор учащихся в экспериментальные классы закончил начальную 

школу. Итоги эксперимента были подведены на республиканском семинаре «Итоги эксперимента по 
апробации учебных материалов в начальной школе», который проводился в г. Алматы 18-19 мая 2007 года. 
В результате пробные учебники и дополнительный учебно-методический комплекс для начальной школы 
рекомендовали к использованию в массовой 12-летней школе. В 2010-2011 учебном году в 51 школе страны 
началась апробация учебников и учебно-методического комплекса для 8-х экспериментальных классов, а в 
104 школах продолжилась апробация учебников и УМК для 5, 6, 7 классов.

В период 2007-2013гг. проведена экспериментальная апробация уже на уровне основного среднего 
образования, включающая:

а) режим обучения – уменьшение учебной нагрузки на 2-4 часа (31-34 часа в неделю); увеличение 
объема  недельной нагрузки по языковым предметам и математике;

б) содержание обучения – дифференцированное и интегрированное обучение основ наук; 
усиление коммуникативной направленности обучения языкам; введение интегрированных предметов 
– «Естествознание» с включением содержания предметов «Самопознание»,  «Геометрия (с элементами 
черчения)» в 7 классе,  «Технология (с элементами черчения)» в 5-6 и 8-10 классах с включением основных 
понятий рыночной экономики, менеджмента и маркетинга, предмета «Человек. Общество. Право» в 10 
классе. 

В 2010 году был разработан и утвержден приказом министерства образования и науки № 367 от 9 
июля 2010 года новый государственный общеобязательный стандарт образования (ГОСО). Он состоял из 
положений, где определялись основные требования к содержанию начального, основного среднего, общего 
среднего образования. При этом все профильные предметы были перенесены в школьный компонент 
типового учебного плана (ТУП).

В том же году была принята государственная программа развития образования на 2011-2020 
годы (утверждена Указом Президента РК № 1118 от 7 декабря 2010 года), где одной из задач являлось 
осуществление перехода на 12-летнюю модель обучения с обновлением содержания образования.

В связи с внесением изменений и дополнений в Закон РК «Об образовании» №487-IV от 24 октября 
2011 года был разработан новый государственный общеобязательный стандарт 11-летнего среднего 
образования (начального, основного среднего, общего среднего образования), который утвержден 
постановлением Правительства РК №1080 от 23 августа 2012 года.

В настоящее время в республике образовательный процесс в общеобразовательных школах 
осуществляется в соответствии с этим ГОСО, который, сохраняя положительный опыт традиционного 
образования, создал основу для обновления содержания образования с учетом дальнейшего развития 
науки и инновационных технологий. Он направлен на внедрение в содержание образования развитие 
духовно-нравственных ценностей обучающихся; реализацию предпрофильного и профильного обучения; 
развитие функциональной грамотности обучающихся через расширение национального компонента 
содержания;соблюдение принципа равных  возможностей обучающихся в условиях разных типов и видов 
организаций образования; интеграцию предметов соответствующих  образовательных областей;  введение 
раннего изучения  английского  языка и информатики; повышение приоритета математических дисциплин 
в условиях развития инновационно-индустриальных технологий и т.д.

К особенностям данного ГОСО также относятся: обеспечение единых требований к базовому 
содержанию образования во всех типах организаций общего среднего образования, в том числе и 
международных;рациональное использование инвариантного и вариативного компонентов ТУПов 
с оптимизацией их соотношения; представление  различных вариантов ТУПов для осуществления 
углубленного изучения предметов. 

В целом ГОСО-2012 призван стать переходным этапом от 11-летней школы к 12-летнему обучению, 
поэтому в нем предусматривалось значительное изменение как содержательного, так и структурного 
характера. Он усиливал требования к сохранению базового содержания образования и соблюдению 
оптимального соотношения инвариантного и вариативного компонентов, где инвариантный компонент 
содержания среднего образования реализовывался в ТУПах, а вариативный компонент – в рабочих 
учебных планах организаций образования;  систематизировал содержание предметов путем усиления 
межпредметной интеграции и перераспределения учебных материалов по уровням образования, расширяя 
казахстанский компонент и усиливая его воспитательный потенциал; исключил из программы устаревшие 
учебные материалы, с тем, чтобы внедрить новые материалы, отражающие социально-экономическую 
модернизацию, происходящую в казахстанском обществе.

Следует отметить, что ТУП начального, основного среднего, общего среднего образования разработан 
по уровням, языкам и направлениям обучения. Учебные предметы инвариантного компонента во всех 
ТУПах остаются неизменными, что обеспечивает единые требования к базовому содержанию среднего 
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образования для всех типов и видов общеобразовательных организаций. ТУП также создает условия для 
реализации уровневой и профильной дифференциации обучения по двум направлениям: общественно-
гуманитарному и естественно-математическому; расширяет ценностный и деятельностный компоненты 
содержания образования и усиливает его развивающий и социализирующий потенциал; устанавливает 
требования к условиям образовательного процесса – к финансовому и материально-техническому 
обеспечению, к безопасности жизни и охране здоровья обучающихся.

ГОСО-2012 позволил внести определенные коррективы и устранить недостатки ГОСО предыдущих 
годов, в частности: неоправданного отвлечения часов вариативного (школьного и ученического) 
компонента на введение других предметов (основы религиоведения, основы экономической грамотности 
и др.); несоответствия часов учебной нагрузки в инвариантном и вариативном компонентах в школах 
с казахским и русским языками обучения;  отсутствия возможностей для создания условий с целью 
углубленного изучения предметов в общеобразовательных организациях, в том числе в гимназиях и 
лицеях; наличия разницы в количестве часов вариативного компонента в школах с казахским и русским 
языками обучения; нерационального распределения часов по профильным предметам общественно-
гуманитарного и естественно-математического направлений;  нарушения структуры ТУПов (например, 
включение ученического компонента в максимальную учебную нагрузку).

В 2013-2015гг. продолжалась экспериментальная апробация по переходу на 12-летнее обучение на 
уровне общего среднего образования  на основе принятых министерством образования и науки учебно-
нормативных документов, определяющих режим и содержание обучения. Так, была уменьшена недельная 
учебная нагрузка на 1-3 часа (36-39 часов) по сравнению с 11-летним обучением; определены профильные 
и непрофильные предметы (вариативный компонент), которые дали возможность  учащимся право 
самостоятельного выбора индивидуальной траектории обучения; апробирована критериальная система 
оценки знаний обучающихся. Апробировалось также содержание обучения, которое обеспечивало 
фундаментальность образования и развитие функциональной грамотности школьников через расширение 
национального компонента при изучении базовых общеобразовательных предметов. 

Проведенный министерством образования и науки эксперимент позволил  сделать некоторые 
выводы:

−	 обучение детей с 6 лет способствует их более раннему интеллектуальному развитию и 
социальной подготовке ребенка к обучению в основной школе;

−	 раннее введение предмета «Английский язык» (со 2 класса) и  предмета «Информатика» (со 2 
класса) оказалось целесообразным;

−	 в целях сохранения здоровья детей необходимо внести изменение в режим обучения в сторону 
уменьшения учебной нагрузки;

– нужно совершенствовать владение родным языком через функциональный подход к обучению;
– целесообразно вводить в содержание обучения интегрированные учебные предметы, направленные 

на формирование у детей целостности мировоззрения и развитие функциональной грамотности;
−	 необходимо усиливать практикоориентированность содержания образования: увеличение доли 

практикумов, лабораторных работ и заданий, проектно-исследовательских работ, ориентированных на их 
самостоятельное  выполнение  обучающимися; 

– желательно реализовывать индивидуальную образовательную траекторию обучающихся через 
предпрофильную (8-10 классы) и профильную (11-12 классы) подготовку.

В 2016 году в связи с внесением изменений и дополнений в государственную программу развития 
образования на 2011-2020 годы была принята новая программа на 2016-2019 годы, где основной задачей 
определено обновление содержания среднего образования. Поэтому разберемся в чем состоит суть этого 
обновления.

Обновление содержания образования – это прежде всего пересмотр структуры и содержания 
программ и методов обучения. В этой связи перед казахстанской педагогикой стоит задача кардинального 
обновления содержания школьного образования на основе передового мирового педагогического опыта. 
В центре новой модели образования должно быть развитие функциональной грамотности школьников, 
навыков самостоятельного поиска, критического анализа и оценки, инициативности, способности 
находить нестандартные решения. 

Известно, что международные и отечественные эксперты указывают на отличительные особенности 
казахстанской традиционной системы образования, в центре которой – в большей степени способность 
запоминания, нежели способность мышления. Поэтому преподавание в стране велось с акцентом на 
теорию, тогда как их практическому применению уделялось мало внимания. А в образовательных 
системах государств Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) акцентируется 
внимание на  развитии компетенций. В результате эти  страны добились больших экономических успехов 
и, прежде всего,  за счет высокой конкурентоспособности человеческих ресурсов (Финляндия, Южная 
Корея, Япония и др.). 
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В этой связи в Казахстане поставлена цель добиться высокого качества образования за счет перехода 
на новое содержание школьного образования, т.е. в стране должен осуществиться переход от «человека 
знающего» к «человеку, способному творчески мыслить, действовать, саморазвиваться»,  при котором 
обучение сдвигается от традиционного (знаниевого) подхода к инновационному (компетентностному) 
подходу. 

Именно поэтому министерство образования и науки сочло необходимым разработать новое ГОСО (20). 
В сравнении с предыдущими стандартами ГОСО обновленного содержания ориентирован на построение 
модели образования, основанной на результатах, которые позволяют оценивать работу учащегося и его 
достижения. При этом обновление содержания предполагает отход от традиционной организации учебного 
процесса и базируется на ожидаемых результатах, которые определяются по 6 образовательным областям 
и отражают деятельностный аспект, т.е. учащиеся «знают», «понимают», «применяют», «анализируют», 
«синтезируют», «оценивают». Четкая формулировка ожидаемых результатов позволяет не только 
объективно оценивать учебные достижения учащихся, но и повышать мотивацию учащихся на развитие 
умений и навыков в обучении, а также улучшать качество образовательного процесса. 

Новый стандарт образования отличается от прежнего рядом других особенностей:
- учебные программы основаны на компетентностном подходе, поэтому они формируют компетенции, 

которые заложены в основу функциональной грамотности школьников, необходимой для их успешной 
социализации в обществе; 

- при проектировании содержания предметов использован принцип спиральности, что позволяет 
наращивать знания и умения учащихся постепенно – по темам и классам, переходя от «простого» к 
«сложному».

– в программу начальных классов включены предметы по информационно-коммуникационным 
технологиям с акцентом на их правильное и безопасное использование, а также по естественным наукам 
для формирования целостной картины окружающей среды уже с ранних лет;

– внедряется трехъязычное образование, усилен коммуникативный аспект при обучении языкам 
(обучение речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо);

- в основу программ образования всех уровней заложена система ценностей «Мәңгілік Ел» – 
казахстанский патриотизм и гражданская ответственность, сотрудничество, открытость и уважение, труд 
и творчество, обучение на протяжении всей жизни. 

Идеи «Мәңгілік Ел» были внедрены в школы Казахстана через академические предметы, 
исследовательскую и внеурочную деятельность, дополнительное образование, элективные курсы. Их 
содержание направлено как на формирование духовно-нравственных качеств учащихся, казахстанского 
патриотизма и стремления воплотить в жизнь общенациональную идею «Mәңгілік Ел», так и на развитие 
у учащихся национального самосознания,  толерантности и умения общаться в условиях межэтнического 
и межкультурного разнообразия в обществе. 

В Послании Главы государства народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация 
Казахстана: глобальная конкурентоспособность»  отмечается необходимость сокращения разрыва 
в качестве образования между городскими и сельскими школами. С целью реализации данного 
поручения в настоящее время ведется работа между Республикой Казахстан и Международным банком 
реконструкции и развития по проекту «Модернизация среднего образования» на 2018-2022 годы. В рамках 
данного проекта предусматривается комплекс мер, необходимых для обновления содержания среднего 
образования, реализуемого на пилотной основе, что предполагает приведение системы оценивания 
учащихся в соответствие с обновленным содержанием; методологическое сопровождение школ, в том 
числе посредством разработки и поставки учебных и методических материалов, общеобразовательных 
и учебных программ, системы оценивания; переподготовка работников центров тестирования, экспертов 
учебной литературы, ППС вузов, в том числе английскому языку. О результатах реализации данного 
проекта можно будет говорить только через три года.

Таким образом, обновление содержания образования направлено на выполнение главной задачи 
системы образования – повышение качества образования и переход от парадигмы «образование на всю 
жизнь» к парадигме  «образования через всю жизнь». Кроме того, наш анализ модернизации системы 
общего среднего образования в Казахстане показал, что с каждым его совершенствованием усиливается 
и улучшается содержание образования в средней школе, который позволяет обучать наших школьников 
на современном уровне, в сооответствии с тенценциями развития мирового образовательного процесса.
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ЦИФРОВЫЕ ТРЕНДЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В МИРЕ

Найденова Н.Н. -  к.п.н.,  зам.зав.лаб., ФГБНУ ИСРО РАО, Москва, РФ

В информационную эпоху мировое образовательное пространство не только сформировалась как 
понятие вне географии и времени, но и продолжает интенсивно изменяться. В каких-то странах более 
быстро, где-то медленнее, но в любом случае эти изменения, по мнению великого Гераклита, носят 
непрерывный характер (см. эпиграф) [1]. В соответствии с международной стратегией «Образование 2030» 
эти изменения захватывают все страны в той или иной степени [2]. Инновационный вектор изменений 
национальных систем образования лежит в русле этой стратегии и реализации цели 4 устойчивого 
развития. Поэтому важно быть в тренде этих изменений, прежде всего, цифровых трансформаций с 
позиций техно-научного подхода, реализации модели трансформации образования, с определением стран 
с высоким качеством образования по разным показателям. Особенное внимание уделяется цифровым 
трендам обучения в современном мире и осмыслению новых терминов, связанных с этими трендами.

Техно-научный подход к педагогическому исследованию в образовании в информационную эпоху 
есть своего рода организация научного исследования, проводимого в рамках деконтекстуализированного 
подхода [3]. В деконтекстуализации используются при обучении школьников и студентов передовые 
технологии как инструментальные средства обучения по техно-научному подходу. Обычно, в педагогическом 
исследовании, выстроенном в рамках этого подхода, изучаются экспериментальные объекты или даже  
новые структуры и объекты, которые позволяют нам получать знания о состоянии образования в новых 
областях интерпретации результатов. Изучая опыт трансформации образования в других странах, особенно  
с высоким качеством образования, в поле зрения компаративных исследований всегда находятся знания о 
новых возможностях того, что мы можем сделать здесь и сейчас и в стратегической перспективе, включая 
следующие горизонты исследования [4]:

• практическое применение цифровизации во всех предметных областях обучения;
• педагогическое переосмысление обучения цифровым технологиям;
• умные аудитории для адаптированного обучения;
• цифровое обеспечение перевернутых занятий;
• медицинское и психологическое сопровождение в цифровой среде;
• социально-эмоциональное развитие обучающих и обучающихся на единой платформе цифровой 

коммуникации;
• диагностика духовно-нравственного развития обучающихся в условиях цифрового воспитания в 

образовательной организации и вне ее; 
• измерение новых видов грамотности (лингвистической, предпринимательской, финансовой, 

цифровой, научной, технологической и др.).
Легитимность техно-научных инноваций может быть оценена только при полном рассмотрении 

того, какие техно-научные объекты исследуются и что они воплощают: 1) научные знания в условиях 
деконтекстуализации [5]; 2) методики обучения в рамках современной этнометодологии [6]; 3) знания 
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и компетенции в рамках STEAM [7]; 4) реализацию возможностей обучения посредством технических, 
экспериментальных и инструментальных вмешательств; 5) компоненты социальных / экологических 
систем; 6) коммуникативные и языковые умения; 7) культурные и моральные ценности; 8) следование 
техническому прогрессу в мировом образовательном пространстве; 9) экономические ценности; 10) 
вызовы рынка образовательных услуг.

Техно-научные объекты (значимость, тенденции, источники их существования, влияние на людей 
и социально-экономические системы) надо отличать от не техно-научных объектов образования. В 
информационную эпоху современное обучение школьников и студентов нельзя исследовать только 
традиционными научными подходами к их обучению или только в рамках техно-научного подхода. 
Необходима трансформация исследований по конвергентной модели трансформации. Знания, которые 
лежат в основе только техно-научного подхода и объясняют эффективность техно-научных объектов, 
никогда не являются достаточными, чтобы понять, какого рода объектами они являются и могут 
стать в перспективе. Наука не может быть сведена только к техничности. Поэтому важно понимать, 
что образовательная реальность обладает конструктивной составляющей [8]. Тот, кто ее исследует и 
интерпретирует, конструирует свою образовательную реальность. Так, образовательная реальность 
в глазах студента или преподавателя выглядит по-разному, лингвист и математик тоже конструируют 
образовательную реальность в университете со своих позиций и т.д., и т.п. Трансформация образовательной 
реальности осуществляется в рамках разных моделей преобразований.

Модели трансформации образования. Любое педагогическое исследование, прежде всего 
диссертационное, является компаративным, так как целью исследования является найти что-то особенное 
и произвести что-то новое в педагогической науке в данный период времени. Любая новая интерпретация 
происходящих изменений в разных системах образования носит компаративный, на крайний случай, 
компаративистский характер [9]. Среди моделей трансформации образования в педагогической 
компаративистике выделяются четыре ключевых вида [10]: 1) дивергенция; 2) конвергенция; 3) эволюция; 
4) параллелизм.

Первая модель трансформации строится методом выявления особенностей развития национальных 
систем образования, обязательно принимая во внимание результаты этих стран в международных 
исследованиях. Особенно, если сравнение происходит за последние 20 лет в странах с похожими системами 
образования в течение исследуемого периода времени, например, на постсоветском образовательном 
пространстве. Дивергенция – расхождение признаков трансформации образования в стране внутри 
определенной группы стран, которое приводит к новой интерпретации происходящих изменений, то есть 
единообразные образовательные пространства распадаются на разнообразные пространства. Например, 
выявление особенностей трансформации российского образования, как доминирующего по территории 
и демографии на постсоветском образовательном пространстве в прошлом веке, следует проводить на 
примере изменений в других странах, приведших к более высоким результатам по качеству образования в 
международных исследованиях, прежде всего, на школьной ступени обучения. Среди этих исследований 
–PISA, PIRLS, TIMSS в среднем образовании и в высшем образовании TALIS и PIAAC [11; 12]. Поэтому 
по этой модели исследуются образовательные  пространства балтийских, азиатских, закавказских и 
восточно-европейских стран на фоне распада единого советского образовательного пространства. В 
модели дивергенции от единого вектора развития  расходятся как бы ветви дерева нескольких форм 
трансформации. 

В результате дивергенции единое пространство разбилось на подпространства под  действием 
естественных причин разделения и выбора вектора самостоятельного независимого развития. Таким 
образом, выявление особенностей развития образования в разных странах происходит по модели 
дивергенции: исследуются разные ветви изменений как бы единого образовательного дерева, то есть 
выявляются особенности развития. 

Конвергенция – выявление сходных признаков изменений у различных, неродственных 
образовательных пространств. В XXI веке в мировом образовательном пространстве есть разные векторы 
, например скандинавский и сингапурский опыт развития, Это связано с тем, что у скандинавских 
стран сходные языковые пространства. В Сингапуре образовательное пространство построено по 
международному типу изменений стратегии образования 2030. То есть определение условий изменений 
в национальной системе образования происходит по модели конвергенции. Объединение условий, 
формирующих вектор трансформации, задают национальные изменения. 

Явление конвергенции широко распространено в мире. Причём сегодня эта модель является наиболее 
часто используемой, так как: 1) выделить условия изменений всегда проще, чем выявить особенности; 
2) надежда на улучшение качества образования при конвергенции условий выглядит быстрее и проще 
решаемой, чем на выявление различных особенностей и их реализации в национальной стратегии развития.
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Модель эволюции трансформации изменений идёт естественным путём на национальной почве. До 
этого века так и происходило: не было глобализации, международных исследований качества образования, в 
целом мирового образовательного пространства, поэтому каждая страна развивалась автохтонно. Поэтому 
до 80-х годов прошлого столетия большинство педагогических диссертаций по сравнительной педагогике 
сводилось к описанию зарубежного опыта развития (трансформации) образования в одной стране, то есть 
по своей сути не являлось компаративным исследованием, а было сравнительно-историческим, так как 
изменения показывались за определённый период времени [13].

Четвёртая модель (параллелизм) также характеризует эволюционное развитие генетически близких 
национальных систем образования по языку, культурному коду, экономике, социальным и педагогическим 
условиям развития, заключающееся в независимом приобретении ими сходных черт на основании 
унаследованных  особенностей. Параллелизм широко распространен среди различных национальных 
систем образования в процессе их исторического развития. Наглядно результаты развития по этой модели 
можно видеть при сравнении белорусской и российской систем образования. Генетически близкие системы 
с унаследованным прошлым советского образовательного пространства, а развитие идет параллельно. 
Или пример региональных трансформаций на Северном Кавказе в России: условия и особенности 
стратегических изменений сегодня выявляются параллельно, так как регионы генетически близки по 
условиям и унаследованным особенностям из прошлого. Сходство в параллелизме указывает на единство 
происхождения систем образования и наличие сходных условий развития.

Если определены подходи и модели трансформации образования в мире, необходимо остановиться 
на перечне стран с высоким качеством образования по разным критериям.

Страны с высоким качеством образования. Существует много аналитических систем оценивания 
качества образования в мировом образовательном пространстве [14]. Если ранее все сводилось к 
рейтинговым оценкам высшего образования и качества школьного образования, то сегодня мониторинг 
результатов обучающихся оценивается по различным показателям. Так, важно оценить уровень образования 
взрослого населения, рейтинги университетского образования и результаты стран в международных 
исследованиях школьного образования. 

Еще недавно до проведения PIAAC Великобританию называли страной номер один в сфере 
образования взрослых. Но данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
показывают, что в других странах, таких как Южная Корея и Канада, дела идут лучше [15]. В наше время 
образование является одним из лучших предикторов будущего успеха нации. В пятерку лучших стран 
с успешным будущим входят Великобритания, США, Канада, Германия и Франция. Внизу находятся 
Пакистан, Нигерия, Гана, Ангола и Ирак.

Рейтинг основан на опросах восприятия участниками массового исследования о том, насколько 
хорошо развита система государственного образования в стране, широки ли возможности обучения в 
университете для всех слоев населения и предоставляет ли страна высококачественное образование на всех 
ступенях обучения. Но что показывают количественные данные и как на самом деле страны продвигаются 
к достижению Цели 4 в области устойчивого развития, которая заключается в обеспечении инклюзивного 
и справедливого качественного образования и расширении возможностей обучения на протяжении всей 
жизни для всех?

ОЭСР является межправительственной экономической организацией, в состав которой входят 36 
наиболее развитых стран мира, а также стран с развивающейся экономикой. Согласно последним данным 
ОЭСР об уровне образования его членов, в Южной Корее самая большая доля высокообразованных 
молодых людей. В 2017 году почти 70 процентов взрослых в возрасте от 24 до 35 лет получили высшее 
образование, которое включает университетские и профессиональные программы. Это огромный рост 
уровня школьного образования по сравнению с одним поколением назад: только 21 процент детей, 
достигших сегодня возраста 55-64 лет в Южной Корее получили высшее образование. И это большой 
шаг для страны к достижению нескольких целей в рамках Цели 4 в области устойчивого развития. 
Причем, включая обеспечение равного доступа для всех женщин и мужчин к недорогому и качественному 
техническому, профессиональному и высшему образованию, а также существенное увеличение 
числа молодежи и взрослых, которые имеют соответствующие информационной эпохе навыки для 
трудоустройства, достойной работы и предпринимательства. За Южной Кореей в возрасте от 24 до 35 лет 
следуют Канада (61 процент), Япония (60 процентов), Россия (58 процентов) и Литва (56 процентов). Если 
посмотреть на большую группу взрослых в возрасте от 24 до 65 лет, которые имеют высшее образование, 
то Канада занимает первое место с 57 процентами. Второе место занимает Япония с 51 процентом [16].

Во всем мире за последние несколько десятилетий был достигнут значительный прогресс в 
образовании. Тем не менее, ОЭСР предупредила, что данные показывают, что неравенство, которое 
проявляется в раннем возрасте, включая социально-экономический статус, пол, иммигрантское 
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происхождение и географическое положение, имеет тенденцию накапливаться в течение всей жизни, 
сначала в сфере образования, а затем на рынке труда. В числе этих неравенств социально-экономический 
статус оказывает наибольшее влияние не только на участие в образовании, но и на экономическую и 
социальную успешность. 

Сегодня высшее образование важнее, чем когда-либо, так как технологический прогресс вытесняет 
низкоквалифицированные рабочие места. Похоже, что, несмотря на мнение о том, что США имеют лучшие 
в мире университеты, именно такие страны, как Южная Корея и Канада, настраивают своих людей на 
успех.

По итогам трех исследований школьного образования по последним отчетам (PIRLS 2016, TIMSS 
2015, PISA 2015) пятерка стран выглядит так [17; 18; 19]:

1. Начальное образование (чтение) – Россия, Сингапур, Гонконг, Ирландия, Финляндия. 
2. Образование – начальное: Сингапур, Гонконг, Корея, Тайвань, Япония по математике и 

Сингапур, Корея, Россия, Гонконг, Тайвань по естествознанию; основное: Сингапур, Корея, Тайвань, 
Гонконг, Япония по математике и Сингапур, Япония, Тайвань, Корея, Словения по естествознанию. 

3. Среднее образование – чтение: Сингапур, Гонконг, Канада, Финляндия, Ирландия; 
естествознание: Сингапур, Япония, Эстония, Тайвань, Финляндия; математика: Сингапур, Гонконг, Макао, 
Тайвань, Япония. 

Итак, цифровые тренды трансформации внедряются в разных странах по-разному и с разной 
скоростью. Основными странами, в которых исследовались те или иные трансформации цифровизации 
образования, были: Канада, Корея, Сингапур, Австралия, Финляндия, Эстония, Грузия и Россия.

Цифровые тренды трансформации. Если сегодня по разным причинам не изменить обучение в 
школе с бумажных носителей на электронные, то в будущем дальнейшее непрерывное образование для 
этих детей будет отмечено технологическими проблемами. Цифровые компетенции студентов являются 
необходимыми инструментами для решения этой проблемы. К счастью, педагогические тенденции идут со 
скоростью цифровых перемен. Итак, последние инновации в сфере образования, которые уже применяются 
в практике обучения, как в школе, так и в университете носят цифровой характер. Рассмотрим 10 наиболее 
важных трендов трансформации образования в странах с высоким качеством образования [20].

Обладание цифровыми компетенциями пронизывает всю повседневную жизнь взрослого человека: 
в магазине, на почте, в поликлинике, в городских службах, в банке и т.п. Чтобы обучающемуся человеку 
быть на «ты» с этими умениями, надо педагогам использовать цифровые инструменты обучения. 

1. Среди таких инструментов важное место занимает геймификация. Дословно этот метод 
понимают как игровое обучение в буквальной интерпретации этого слова без учета контекста, то есть 
деконтекстуализация и техно-научный подход в действии. Но у деконтекстуализации есть и другое 
лингвистическое значение: онтогенетический процесс обобщения семиотических действий, то есть 
процесс трансформации значений и умений в более абстрактные действия, не зависящие от конкретных 
условий. Игровое обучение или геймификация  в учебном процессе не развлечение, а способ  исправления 
контента и консолидации долговременной памяти. Тогда студенты и школьники будут быстро и легко 
усваивать содержание ежегодного обучения. Причем учение с удовольствием отражается и в повышении 
текущих оценок, что потом отразится на итоговом результате. Сегодня победители в киберспорте имеют 
преимущества при поступлении в вузы на соответствующие специальности во многих странах.

2. Облачные вычисления. Хранение информации в облаке продолжает оставаться тенденцией 
в этом году, поскольку оно значительно облегчает преподавательскую деятельность. Использование 
дистанционного обучения, перевернутый урок, самостоятельное обучение и др. в наше время без такого 
инструмента уже затруднительно. Совместные вычисления или работа над общим проектом студентов 
иногда даже из разных вузов и разных дисциплин делает обучение междисциплинарным. То есть облачные 
техники расширяют коллаборацию студентов, развивают их профессиональные и языковые коммуникации 
в другой образовательной среде, позволяют преподавателю общаться со студентом лично по конкретным 
проблемам, то есть конструируется новая образовательная реальность.

3. Адаптивное обучение – это персонализированное обучение, которое возможно благодаря 
применяемой технологии. С помощью цифровых технологий обучение быстрее и легче адаптируется к 
конкретным образовательным требованиям каждого студента, что позволяет выстроить индивидуальную 
траекторию образования как в пространстве, так и во времени. 

4. Помощник по искусственному интеллекту включает в процесс обучения использование 
искусственного интеллекта в качестве руководства для студентов, чтобы персонализировать обучение в 
полной мере.  Помощь (через виртуальные платформы) студентам с особыми потребностями является 
основной целью этой тенденции. 

5. Обучающая аналитика фокусируется на анализе данных, которые студенты получают от 
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цифровых устройств для адаптации обучения. Умение анализировать текстовую информацию, приводить 
грамотную интерпретацию и научно обосновывать свои выводы количественными и качественными 
методами формирует исследовательское мышление у студента. 

6. Микромодульное обучение заключается в предоставлении студентам небольших модулей со 
специфическими темами. С помощью видео, рассказов, коротких текстов и интерактивных тестов они 
могут учиться в своем собственном темпе и стиле с любого устройства и находясь в любом месте.

7. Критическая цифровая грамотность. Если раньше исследование цифровой грамотности не 
учитывало фактор формирования критического мышления при работе с данными и текстами, то теперь 
надо научно обосновывать и критически подходить к выбору источников при проектной деятельности. 
Уже школьники начального, основного и среднего образования обладают определенными цифровыми 
навыками. Интернет и социальные сети являются для них основными источниками информации. 
Нынешняя тенденция стремится уметь отличать надежные источники информации от тех, которые не 
внушают доверия.

8. Обучение через аудиовизуальные средства массовой информации – неотъемлемая часть 
культурного тренинга студентов. Это включает использование коротких фильмов, документальных 
фильмов или фильмов в образовательных целях. Ютуб практически ежедневно присутствует в жизни 
студентов, в том числе и в учебных целях. Преподаватели выкладывают там свои лекции, поэтому 
студент может посмотреть материал заранее и на очном занятии уже быть подготовленным и способным 
сформулировать свой запрос к учителю или наставнику.  

9. Блокчейн – новая сетевая возможность построить свою образовательную реальность вне 
конкретных дисциплин, языков изложения, пространственных и временных границ, экспертных 
заключений своего вуза и конкретного преподавателя. Блокчейн – новая форма экспертизы образовательных 
достижений. Только некоторые образовательные учреждения в некоторых странах применяют его с 
педагогическими целями, так как они по-прежнему составляют меньшинство в национальных системах 
образования. Данная технология позволяет создать самоконтролируемую сеть с небывалым уровнем 
прозрачности. Кроме того, позволяет отказаться от бумажных сертификатов, так как блокчейн хранит 
все сертификаты гораздо надежнее и позволит в дальнейшем отслеживать образовательные достижения. 
При этом отпадет необходимость проверки на антиплагиат статей и рефератов, в целом сертификатов и 
дипломов. 

10. Виртуальная реальность и дополненная реальность – обучение с погружением в цифровую 
реальность при помощи специальных средств: очков, цвета, музыки и др. Причем этот тренд находит 
более быстрое применение в предшкольном и начальном образовании, чем в высшем.

Итак, эти десять цифровых трендов трансформации современного образования являются 
инновациями, пробуждающими у студентов любопытство и желание учиться каждый день. 

Ранняя цифровизация в начальной ступени образования определяет успех на следующих ступенях 
обучения. Пока не все страны это осознали, еще только 14 стран принимали участие в исследовании 
навыков электронного чтения. Среди них – Канада, Тайвань, Дания, Грузия, Ирландия, Израиль, Италия, 
Норвегия, Португалия, Сингапур, Словения, Швеция, Арабские Эмираты, США. Из постсоветского 
образовательного пространства только одна страна – Грузия [21]. Последняя стадия PIRLS состоялась в 
2016 г. Следующая стадия будет в 2021 г. 

Оцифровка, цифровизация и цифровая трансформация – различные три термина, которые мы 
используем много лет, но часто в неправильном смысле [22]. Нет цифровизации и цифрового преобразования 
без оцифровки (данных и процессов).

Между оцифровкой и цифровизацией существует определенная путаница, в английском языке, 
откуда эти термины пришли в российское образование, разница в словах заключается в разнице двух букв. 
Некоторые из этих терминов фактически изменились с течением времени (а некоторые, которые кажутся 
новыми, уже использовались в совершенно ином контексте много лет назад, а затем снова исчезли), 
поэтому не все используют их в текущем значении. 

Только для термина оцифровки существует несколько различных применений. Итак, оцифровка – 
это оцифровка как время превращения любой информации в цифру и как процесс этого превращения. 
Оцифровка определяется как автоматизация существующих ручных и бумажных процессов, обеспечиваемая 
оцифровкой информации, из аналогового в цифровой формат одномоментно за определенный период 
времени. Цифровые процессы требуют цифровой информации.

Цифровизация означает превращение образовательных взаимодействий, коммуникаций, 
функций, моделей, услуг в цифровые, которые часто сводятся к сочетанию цифрового и физического, 
как в многоканальном обслуживании клиентов, интегрированном маркетинге или интеллектуальном 
производстве с сочетанием автономных, полуавтономных и ручных операций. Следовательно, 
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цифровизация как понятие шире, чем оцифровка. Таким образом, дигитализация ведет к цифровому 
обучению. А оцифровка только предоставляет оцифрованную информацию, но не изменяет процесс 
обучения.

Цифровизация – это использование цифровых технологий и данных (оцифрованных и изначально 
цифровых) для улучшения обучения, замены / преобразования процессов обучения (а не просто их 
оцифровки) и создания среды для цифрового образования, благодаря которой цифровая информация 
является ядром процесса обучения.

Цифровизация ведет к цифровому образованию, цифровая трансформация требует цифрового 
обучения и оцифровки обучающих материалов. Цифровая трансформация – это глубокая и ускоряющаяся 
трансформация образовательных процессов, компетенций и моделей, позволяющая полностью использовать 
изменения и возможности цифровых технологий. Влияние образования на развитие экономики и общества 
в целом достаточно велико. А цифровая трансформация образования – это стратегический и приоритетный 
способ преобразования национальных систем образования в информационную эпоху.

При раскрытии новых понятий, которые не входят в современный словарь образования РФ [23], 
пришлось только обозначить основные термины современных трендов трансформации. 
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ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ: ÜSTBİLİŞ

Pusat Pilten Doç, Dr

Yunanca bir kelime olan ve ötesinde anlamına gelen meta, düşünme süreçlerine uygulandığında (meta-
cognition), birinin ne yaptığını yada hangi konuda deneyim kazandığını düşünmekten çok bu kişinin hangi şekilde 
düşündüğüne karşılık gelmektedir (Blatner, 2004).

Üstbiliş terimi ilk olarak Flavell’in (1976), üstbellek (metamemory) ile ilgili çalışmalarıyla birlikte ortaya 
çıkmıştır. Burada üstbiliş bireyin kendi bilişsel süreçleri ile bilgisini ve bilişsel süreçleri kontrol altında tutabilecek 
bilgiyi tanımlamak için kullanılmıştır. Bu kavram, kişinin ne bildiği “üstbilişsel bilgi”, ne yapabileceği “üstbilişsel 
beceriler” ve kendi bilişsel yeteneği hakkında ne bildiği “üstbilişsel deneyim” hakkındaki farkındalığı içermektedir. 
Flavell ileriki çalışmalarında üstbilişi tam olarak “bilişsel olgu hakkındaki biliş ve bilgi” şeklinde tanımlamış ve 
üstbilişin bileşenlerini ortaya koymuştur (Flavell, 1979). Flavell’e göre, bilişsel girişimlerin kontrolü dolayısıyla 
üstbiliş aşağıdaki bileşenler arasındaki etkileşimler sonucu ortayaçıkmaktadır;

a) üstbilişselbilgi,
b) üstbilişseldeneyim,
c) görevler vehedefler,
d) stratejiler.
Flavell’in (1979) üstbiliş ve biliş kontrolünün bileşenlerine ilişkin oluşturduğu sınıflandırma Şekil 1’de 

şematik olarak sunulmuştur. 
Üstbilişin Yapısı

Flavell (1981) adı geçen bileşenlerin birbirleriyle etkileşim içerisinde olduğunu belirtmektedir. Biliş 
kontrolünü oluşturan bileşenler arasındaki etkileşim Şekil 2’deverilmiştir.

Şekil 2
Üstbiliş Bileşenleri Arasındaki Etkileşim

Bilişsel Hedefler

Üstbilişsel Bilgi

Üstbilişsel Deneyim

Bilişsel Stratejiler

 

 

 

 
 

 

 

 

Flavell’den (1981) düzenlenmiştir.

Üstbilişsel Bilgi
Şekil’de ve Şekil 2’de görüldüğü gibi Flavell (1979; 1981) sınıflandırmasında üstbilişsel bilgiyi 
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(metacognitive knowledge), üstbilişin bileşenlerinden biri olarak görmekte ve “bireyin kendi bilişi ya da genel 
olarak biliş hakkındaki bilgisi” şeklinde tanımlamaktadır. Bununla birlikte üstbilişsel bilginin üç farklı türünden 
bahsetmektedir;

Yordam bilgisi (procedural knowledge): Bu tür bilgi, bireyin yordam ile ilgili becerileri yerine getirebilmesi 
hakkındaki bilgisini içermektedir (Schraw ve Moshman, 1995). Bir başka ifade ile bireyin söz konusu işin ya da 
görevin nasılbaşarıyla sonuçlandırılacağı, nasılyapılacağı hakkındaki bilgisi olarak tanımlanabilir 
(Flavell,1979).

Bildirimsel bilgi (declarative knowledge): Bu tür bilgi, birinin öğrenen olarak kendisi ve performansını 
yükseltebilecek faktörler hakkındaki bilgisini içermektedir (Schraw ve Moshman, 1995). Bir başka ifade ile 
bireyin söz konusu işi ya da görevi yapıp yapamayacağını bilmesi, sahip olduğu yeterlilikler hakkındaki bilgisi 
olarak tanımlanabilir (Flavell, 1979).

Durumsal bilgi (conditional knowledge): Bu tür bilgi, bireyin çeşitli bilişsel etkinliklerin ne zaman ve niçin 
uygulanacağı hakkındaki bilgisini içermektedir (Schraw ve Moshman, 1995). Bir başka ifade ile bireyin  bir işin  
hem nasıl yapılacağı, hem kendisinin yapıp yapamayacağı, hem de hangi durumda ne yapılacağı hakkındaki 
bilgisi olarak tanımlanabilir (Flavell,1979).

Bununla birlikte Flavell (1979) üstbilişsel bilgiyi etkileyen, birbirleriyle etkileşimli bazı değişkenlerden 
bahsetmektedir;

1. Birey değişkenleri (person variables): Bu değişkenin temelini bireyin kendisinin ve diğerlerinin bilişsel 
süreçlerinin niteliği ile ilgili inançları oluşur. Birey değişkeni üç kategorideincelenebilir:

▪ Bireye ait farklılıklar (intraindividual differences), kişinin kendisi hakkındaki inancıyla ilgilidir. 
Örneğin; kişinin okumak yerine dinleyerek daha kolay öğrendiğine dairinancı.

▪ Bireyler arası farklılıklar (interindividual differences), kişinin diğerleri hakkında sahip olduğu ve 
karşılaştırmalar sonucunda elde ettiği bilgilerle ilgilidir. Örneğin; kişinin bir arkadaşının diğerine göre daha kolay 
hatırlayabildiğine olaninancı.

▪ Bilişe ait genellemeler (universals of cognition) ise kişinin hayatın içinde kazandığı bilgilerle ilgilidir. 
Örneğin; kişinin öğrenilenlerin unutulmasının zamana bağlı olarak gerçekleştiğinin farkınavarması.

2. Görev değişkenleri (task variables), bireyin karşılaştığı bilginin doğası ve verilen görevin gerektirdikleri 
hakkındaki inancını ifade etmektedirler. Örneğin; kişinin kendisine verilen matematiksel bir problemler ilgili alan 
bilgisi, problemin gerekliliklerinin ve zorluk derecesinin farkında olması hakkındaki inancıyla ilgilidir. Görevler 
değişkenleri iki alt grupta incelemek mümkündür (Kalafat,2004);

▪ Herhangi bir görevle uğraşırken karşılaştığımız bilginin doğası: Örneğin, kişinin deneyimlerinden yola 
çıkarak kendisine yabancı olan bilgileri anlamak ve hatırlamak hem güçtür, hem de çok zamanalır.

▪ Görevin gerçekleri; verilen görevlerde yer alan bilgiler aynı olsa bile, bazı görevlerin çözümün daha 
fazla çaba gerektirmektedir. Örneğin; bir şeyi tanımak, onu hatırlamaktan dahakolaydır.

3. Strateji değişkenleri (strategy variables) ise, bireyin problemin çözümünde kullanılabilecek stratejilerin 
farkında olması, bilgilerini organize etme, çözümünü plânlama, sürecini izleme, sonuçlarını değerlendirme ve 
bunların ne zaman ve nerede uygulanacağını bilme davranışlarınıiçermektedir.

Çoğu üstbilişsel bilgi gerçekte yukarıda bahsedilen değişken türlerinden iki veya üçünün etkileşimi yada 
kombinasyonu sonucunda ortaya çıkmaktadır. Örneğin: Kişi bir öğrencinin (kendi kardeşinden farklı olarak – 
kişi değişkeni), ‘X’ görevininin (‘Y’ görevinin tam tersi – görev değişkeni) çözümünde ‘A’ stratejisinin (‘B’ 
stratejisinden daha fazla –strateji değişkeni) kullanılması gerektiğine inanmaktadır (Flavell,1979).

Bireyde üstbiliş bilgisinin oluşması için cevaplandırılması gereken sorularşunlardır (Soydan, 2001):
▪ Bu konu hakkında nebiliyorum?
▪ Bilmem gerekeni biliyor muyum?
▪ Bilgi edinmek için nereye gitmem gerektiğini biliyormuyum?
▪ Bunu öğrenmek için ne kadar süreye ihtiyacımolacak?
▪ Bunu öğrenmek için kullanabileceğim strateji ve taktiklerneler?
▪ Duyduğumu, okuduğumu, gördüğümü anladımmı?
▪ Uygun hızda öğrenip öğrenemediğimi nasılbileceğim?
▪ Bir hata yaparsam bunu nasıl farkedeceğim?
▪ Planım beklentilerimi karşılamazsa nasıl gözdengeçireceğim?
Üstbilişsel Deneyim
Flavell (1979) üstbilişsel deneyimleri (metacognitive experiences), üstbilişin bileşenlerinden biri olarak 

görmekte ve “bir bilişsel işle ilişkili bilişsel ya da duyuşsal yaşantılar.” olarak tanımlamaktadır. Üstbilişsel 
deneyimlerin, bilişsel hedefler / görevler, üstbilişsel bilgiler ve bilişsel stratejiler üzerinde çok önemli etkileri 
vardır. Öncelikle bireye yeni hedefler oluşturmaları veya eski hedefleri düzenlemeleri hususunda yol göstericidirler. 
İkinci olarak, üstbilişsel deneyimler sonucu elde edilen bilgiler, bireyin sahip olduğu üstbilişsel bilgileri, bunlara 
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eklenmek, bunları silerek yerine geçmek veya yeniden düzenlemek suretiyle etkilemektedirler. Son olarak 
üstbilişsel deneyimler, bilişsel ya da üstbilişsel hedeflere ulaşmak için stratejileri aktif halegetirirler.

Üstbilişsel Kontrol
Schraw ve Moshman (1995) üstbilişsel kontrolü (metacognitive control) birinin düşünme ve öğrenmesini 

kontrolüne yardımcı olan etkinlikler olarak tanımlamaktadırlar. Üç tür üstbilişsel kontrol stratejisinden 
bahsetmektedirler.

▪ Planlama (planning): Planlama uygun stratejilerin seçimini ve performansı etkileyen kaynakların 
ayrılmasınıiçermektedir.

▪ İzleme (monitoring): Bireyin anlayışı ve göreve dair performansı ile ilgili çevrimiçi (on-line) farkındalığı 
anlamındakullanılmaktadır.

▪ Değerlendirme (evaluation): Değerlendirme ürünü değerlendirme ve birinin öğrenme sürecini 
ayarlamayıiçermektedir.

Bazı araştırmalarda üstbilişsel kontrol sisteminin işe koştuğu süreçlere “üstbiliş stratejileri” adı da 
verilmektedir (Bağcı, 2003).

Üstbilişle İlgili Diğer Kavramlar
Osman ve Hannafin (1992; Akt. Yılmaz, 1997) üstbilişle ilgili bilinmesi gereken diğer kavramları 

tanımlamışlardır;
Üst Bellek (Metamemory): Farklı hafıza sistemlerinin farkında olma, strateji kullanımı ile ilgili bilgi, hafıza 

kullanımını izleme ve hafızanın başarısız olduğu durumlarda hazırlanan süreci kullanmayı içeren ve sadece 
bunlarla da sınırlı olmayan bireysel bilgi, stratejik davranışlar ve kendi hafıza sisteminin farkındaolmadır.

− Kavramayı İzleme (Metacomprehension / Comprehension Monitoring): Yanlış
anladıklarını bulmak ve bu yanlışları gidermek için, strateji uygulamak amacıyla anlamayı yürütmeyi 

içeren, anlama ve nasıl anladığı hakkındaki bildiklerinin sürecidir. Anlamayı yürütme becerilerine sahip olmayan 
öğrenciler, metinde ne anlatıldığını anlamadan okumayı sık sık yarıda keserler. Diğer taraftan anlamayı yürütme 
becerisine sahip öğrenciler ise, anlamadıkları yerler olup olmadığını kontrol ederler, doğru stratejiyi kullanarak 
tekrar tekrar okurlar, metnin farklı bölümleri arasında ilişki kurarlar, metninözetiniveya özetcümlesiniararlar, 
okudukları metin ile daha

− önce öğrendikleri arasında ilişkikurarlar.
− Kendini Ayarlama (self-regulation): Geçmiş deneyimlerine bağlı stratejilerini değiştirm
ve aktivitelerini izleme sürecini içerir. Öğrencilerin ne öğrendiği konusunda kendilerine cevap verebilmeleri 

yani, kendi öğrenme süreçleri hakkında karar verebilme yeteneğidir. Kendini denetleme, öğrencilerin kendi 
öğrenme süreçlerini izleyebilmelerini ve bu tutumlarını devam ettirebilmelerini amaçlar. Öğrencilerin daha etkili 
bir şekilde öğrenebilmeleri için, sadece hangi stratejinin daha uygun olduğunu bilmeleri ya da stratejiyi anlamaları 
yeterli değildir; aynı zamanda, bu stratejileri kullanırken, seçme, uygulama, izleme ve değerlendirme becerilerine 
de sahip olmaları gerekir.

− Transfer Etme (transfer): Öğrenme stratejilerini farklı durumlarda kullanmadır.
− Kendini değerlendirme (Self-appraisal), kişinin bilişsel süreç ve ürünlerinin farkında olması anlamına 

gelir. Bu farkında olma kişinin  ne bildiği, nasıl bildiği ve ne zaman ve niçin bildiği ile ilgilidir (Fang ve Cox,1999).
− Kendini yönetme (Self-management) ise, sürecini aktif olarak izleme, sonuçlarını control
etme ve gerektiğinde bireysel aktivitelerini yeniden düzenleme anlamına gelir. Çoğunlukla yürütücü 

kontrol ile aynı anlamda kullanılır ve plânlama, izleme ve aktivitelerini denetleme davranışlarından oluşur (Fang 
ve Cox,1999).

Üstbilişin Becerilerinin Öğretimi
Gelen (2003) öğrencilerin üstbiliş becerilerinin gelişiminde dört yaklaşımdan bahsetmektedir;
1 Doğrudanöğretim.
2 Yapılandırılmış uygulamalıöğretim.
3 Bilişselrehberlik.
4 İşbirlikçi öğrenme teknikleri yoluylaöğretim.
Literatürde üstbilişin öğretimi konusunda yürütülen çalışmalarda en çok tercih edilen ve uygulanması 

kuramsal olarak da önerilen yöntemin, yapılandırılmış uygulamalar yoluyla öğretim olduğu görülmektedir (Gelen, 
2003)

Yapılan araştırmalar ve ilgili kaynaklar incelendiğinde üstbiliş becerilerinin öğretiminin temelinde strateji 
kavramının yer aldığı görülür. Üstbiliş becerilerinin öğretilmesinde çok sayıda strateji kullanılmaktadır. Strateji, 
“Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol” olarak tanımlanmaktadır” (TDK,2005).

Literatür incelendiğinde çocukların üstbiliş becerilerini geliştirmeyi ve nasıl öğrendiklerini öğretmeyi 
amaçlayan çok sayıda stratejiye rastlanmaktadır (Costa, 1987; Flavell, 1987; Blakey ve Spence, 1990; Koutselini, 
1995; Trilianos,1997):
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a. “Ne Bildiğini” ve “Ne Bilmediğini” Tanımlama: Çalışmanın başında öğrenciler sahip oldukları bilgiler 
hakkında bilinçli  kararlar alırlar. İlk olarak öğrenciler “… hakkında halihazırda neler biliyorum?” sorusuna cevap 
ararlar. Öğrenciler konuyu araştırdıkça, başlangıçta yazmış oldukları her bir ifadeyi doğrular, netleştirir, genişletir 
ve daha uygun bilgilerler değiştirirler (Blakey ve Spence,1990).

b. Stratejiyi Planlama ve Düzenleme: Öğrencilerin plan yapma ve kendi öğrenmelerini düzenlemede 
sorumlulukları artırılmalıdır. Öğrenme başkaları tarafından planlandığında ve kontrol edildiğinde öğrenenlerin 
kendilerini yönlendiren  bireyler durumuna gelmeleri güçleşir. Çocuklarda planlamanın geliştirilmesi, kendi 
üstbilişsel gelişimleriyle yüzleşmelerini ve bilişsel girişimlerini kontrol ve düzenleme becerilerini geliştirecektir. 
Öğrencilere bir etkinliğin tamamlanması için program yapma ve gerekli materyalleri düzenleme etkinliklerinin 
öğreniminin planlanması öğretilmelidir (Costa, 1987; Blakey ve Spence,1990).

c. Sorular Oluşturma: Öğrenenin oluşturduğu sorular üstbilişle yüksek derecede ilişkilidir çünkü öğrenen, 
soru oluşturma sürecinde bağımsız bir şekilde kendi anlayışını kontrol eder ve düzenler. Sorular iki önemli 
üstbilişsel fonksiyonu içermektedirler: öğrenenlerin geçerli anlayışlarını kontrol etme ve gerekli olan bilgilerin 
kullanıma hazır olmadığı durumlarda bilgi arama (Costa, 1987; Koutselini,1995).

d. Bilinçli Seçimler: öğretmenler, öğrencilerin seçimlerine ve kararlarına ait sonuçları araştırmalarına 
yardım etme yoluyla üstbilişi geliştirebilirler (Costa, 1987; Koutselini,1995).

e. Hedefler Belirleme ve Bunların Peşinden Gitme: Öğretmenler ve aileler çocukların üstbiliş gelişimine 
katkıda bulunmak için onlara kendi kişisel hedeflerini açıklamalı, kararlarının sebeplerini açıklamalı, çocuklara 
hedeflere ne zaman ihtiyaç duyacaklarını hatırlatmalıdırlar (Trilianos,1997).

f. Düşünme ve Harekete Geçme Yollarının Değerlendirilmesi: Öğrenciler, kendi düşüncelerini ve 
hareketlerini çoklu kriterlere göredeğerlendirmeyoluylaüstbilişlerinigeliştirebilirler.

Değerlendirme kriterleri etkinlik başlangıçta öğrencilerle birlikte geliştirilebilir. Böylece öğrenme etkinliği 
boyunca kademe kademe kendi düşünme süreçlerini öğrenirler (Costa, 1987; Blakey ve Spence, 1990; Koutselini, 
1995).

g. Güçlüğün Tanımlanması: Öğrenciler, problemin çözümü için hangi bilgilerin gerekli olduğunu, hangi 
materyallerin kullanılması gerektiğini, istenen davranışın gerçekleştirilmesi için gerekli olan becerilerden 
hangilerinin kendisinde eksik olduğunu tanımlamaları gerekmektedir. Bu öğrencilerin bildiklerinin ve bilmeleri 
gerekenlerin sınırlarını tanımlamalarına yardımcı olacaktır Koutselini,1995).

h. Öğrencilerin Fikirlerini Ayrıntılı Biçimde Açıklama: Öğretmenler, öğrencilerinin fikirlerini genişleterek, 
düşüncelerini belli bir düzene koyarak, sordukları soruları düzenleyerek ve açıklayarak ayrıntılı bir biçimde 
tekrar ifade etmelidirler. Bunun için; “… demek istiyorsun.”, “Hazırladığın plan … adımlarından oluşuyor.” gibi 
cümleler kullanılabilir (Costa, 1987; Koutselini, 1995; Trilianos,1997).

i. Öğrencilerin Davranışlarını İsimlendirme: Öğretmen, öğrencilerin bilişsel süreçlerini isimlendirdiğinde, 
öğrenciler kendi eylemleri hakkında bilinçli duruma gelirler (Costa, 1987; Trilianos,1997).

j. Düşünme Süreçlerini Sorgulama: işlemlerin sonunda yapılacak etkinlikler, öğrencilerin sonraki öğrenme 
durumlarına uyarlayabilecekleri stratejileri fark edebilmeleri için düşünme süreçleri ile ilgili tartışmalar üzerine 
yoğunlaşmalıdır. Bu konuda üç aşamalı bir yöntem faydalı olacaktır; (1) ilk olarak öğretmen, öğrencilere etkinliği 
yeniden gözden geçirirken rehberlik eder, düşünme işlemleri ve duygular hakkında bilgi elde eder; (2) daha sonra 
grup ilgili fikirleri sınıflandırır, kullanılandüşünmestratejilerini belirler; son olarak uygun olmayan stratejileri 
atarak, gelecekte kullanılabilecek stratejileri belirleyerek ve ümit veren alternatif yaklaşımları araştırarak 
öğrenciler başarılarını değerlendirirler (Blakey ve Spence, 1990).

k. Problem Çözme ve Araştırma Etkinlikleri: Hangi konu için gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin problem 
çözme ve araştırma etkinlikleri üstbilişin gelişimi için fırsatlar sağlamaktadır (Blakey ve Spence,1990).

l. Rol Yapma: Rol yapma da üstbilişi geliştiren bir etkinliktir çünkü öğrenciler diğer bir kişinin rolünü 
üstlendiklerinde, bu kişinin özelliklerini ve vasıflarını da ortaya koymaktadırlar. Bu tür bir drama bu kişinin bazı 
durumlarda nasıl düşüneceği, ne hissedeceği ve nasıl hareket edeceğinin tahminini de beraberinde getirmektedir 
(Costa, 1987; Trilianos,1997).

m. Bir Düşünme Günlüğü Tutma: Üstbilişi geliştirmede diğer bir araç da düşünme günlüğü tutmadır. 
Düşünme günlüğü öğrencilerin düşüncelerini yansıttığı, belirsizliklerinin ve tutarsızlıklarının farkında oldukları 
ve not aldıkları bir günlüktür. Ayrıca öğrenciler burada zorluklarla nasıl başa çıktıkları hakkında yorumlarda da 
bulunurlar (Blakey ve Spence,1990).

n. Sesli Düşünme: Özellikle problem çözme süreçlerinde öğrencilere düşüncelerini düzenlemeleri ve 
geliştirmeleri için “sesli düşünmeye” yönlendirme onların üstbilisel gelişimlerinde en etkili stratejilerden biridir. 
Düşündüklerin ifade etme önemlidir çünkü öğrencilerin düşünme ile ilgili bir kelime dağarcığına ihtiyaçları vardır. 
Bununla birlikte öğrencilerden düşünmelerini (hedefler, planlar, stratejiler vb.) ve seçimlerini açıklamalarını 
istemek daha fazla düşünmeyi beraberinde getirecektir (Blakey ve Spence, 1990).

о. Öğrencinin Öğrenciye Öğretimi / İşbirlikçi Öğrenme: İşbirliğine dayalı problem çözme üstbilişi 
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geliştirmede faydalı diğer bir stratejidir. Bir öğrenci problem hakkında konuşur, düşünme biçimini açıklar. 
Birlikte çalıştığı arkadaşı dinler ve düşünmeyi netleştirmeye yaracak sorular sorar. Benzer şekilde karşılıklı 
öğretim uygulamasında küçük gruplarda öğrenciler sırayla öğretmen rolünü üstlenir, çalışılan materyali özetleyen, 
netleştiren sorular sorarlar (Blakey ve Spence,1990).
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ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ В ДУХЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА

Муртазаева Р.Х. – д.и.н., профессор кафедры «История Узбекистана», 
руководитель центра «Межнациональное согласие и толерантность»,

председатель Ассоциации ученых-женщин «Олима» Узбекистана
Национальный  университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,

В Республике Узбекистан реализуется бережное сохранение, обогащение и преумножение 
исторического, культурного и интеллектуального наследия узбекского народа, а также воспитание 
подрастающего поколения на основе общечеловеческих и национальных ценностей и традиций. Важно 
отметить, что все эти вопросы возведены в ранг государственной политики и обозначены в Стратегии 
действий по дальнейшему развитию Узбекистана на следующие пять лет. Новые требования, диктуют 
необходимость развития науки, а также оказания ее содействия на воспитание физически, духовно и 
умственно развитых, самостоятельно мыслящих, преданных Родине, с твердой жизненной позицией 
молодежи, углубление демократических реформ и развитие гражданского общества [1].

История человечества, которая представляет собой конгломерат из разных государственных 
устройств, свидетельствует о том, что несмотря на имеющиеся различия, характеризующие эпоху или 
страну, всё же сохраняются общие для всех общностей формы человеческого общежития, морали, 
направленные на удовлетворение интересов как отдельно взятого индивидуума, так и на все человечество. 

Наши великие предки Аль Бухари, Аль Фергани, Ахмад Яссави, Алишер Навои и другие 
превозносили именно общечеловеческие ценности. И сегодня для создания подлинно гражданского 
общества, открытого всему миру, нужно признание и активное усвоение общечеловеческих моральных 
и культурно-нравственных ценностей. И сейчас, как никогда, особенно важна та сторона образования, 
которая направлена на развитие человеческой личности. 

Демократизм осуществляемых масштабных преобразований во всех сферах жизни, в том числе 
и в образовании, ярко демонстрирует возможности, предоставленные в независимом Узбекистане 
представителям различных национальностей, имеющих равные права и все необходимые условия для того, 
чтобы поддерживать и развивать свою культуру, свои национальные традиции и обычаи. Объединенный 
общей целью строительства демократического, правового государства, сильного гражданского общества, 
народ республики бережно хранит главные достижения независимости – мир, общественное согласие 
и стабильность. Именно это обстоятельство является фундаментом роста воспитания толерантного 
мировоззрения у молодежи. Кроме того, толерантность, как основа мировоззренческого потенциала, 
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способствует активному воздействию на конструктивное сознание граждан и стабильность в стране. 
Объективно – историческое общественное развитие и особенности современной действительности 

делают толерантность главной составляющей совместного сотрудничества, единения людей. 
Как известно, в современном неспокойном мире, в XXI веке глобализации и миграции многие 

ценности пересматриваются и переоцениваются. Так, например, понятие толерантность некоторой 
категорией людей игнорируется и проповедуется интолерантность, связанная в основном с увеличением 
численности населения земного шара, миграционными процессами, а также с защитой и противостоянием 
однополых браков. 

Толерантность, на наш взгляд, в условиях глобализации, становится феноменом сохранения мира на 
планете, говоря точнее, служит для сохранения цивилизации. 

Подчеркнем, что долгое время толерантность признавалась исключительно, как феномен западной 
цивилизации, достижением западной культуры. Однако, сегодня большинство европейских и американских 
историков, политологов, культурологов всё с большей долей ответственности начинают заявлять о том, 
что на Востоке толерантность (религиозная, этническая, культурная) существовала издревле и лишь позже 
была заимствована западным обществом как непреходящая ценность. 

Истоки толерантности, видимо, начинались в родовом строе, когда обшественные интересы, 
взаимопомощь и взаимозащита, стояли выше интересов отдельной личности. Именно в то время получили 
развитие представления о извечной борьбе доброго и злого начал, а также этические и моральные правила.

Согласно письменным источникам эпохи ранних цивилизаций, например, шумеры высоко ценили 
доброту, сочувствие и милосердие, отвергая ложь, несправедливость и жестокость. И, естественно, 
шумеры считали, что высокие моральные качества и добродетели были дарованы человеку богами.

Не случайно поэтому, древневосточные цари-наследники богов на земле, постоянно подчеркивали, 
что они установили в стране справедливость и положили конец насилию. К примеру, в законах вавилонского 
царя Хаммурапи об этом сказано следующее: “Когда Мардук направил меня, чтобы справедливо руководить 
людьми и дать стране счастье, тогда я вложил в уста страны истину и справедливость и улучшил положение 
людей” или в другом месте: “Вот справедливые законы, которые установил Хаммурапи, могучий царь, и 
тем самым давший стране истинное счастье и доброе управление. Я искоренил междоусобицы, улучшил 
положение страны, поселил людей в надежных местах и избавил их от страха. Чтобы сильный не притеснял 
слабого...”. 

Древняя история Средней Азии скудно освещена в письменных источниках. История становления 
здесь цивилизации, городской культуры и ранней государственности изучается в основном, по 
археологическим материалам. Они свидетельствуют о сложных этнокультурных процессах.

Академик А.С.Сагдуллаев – известный археолог, подтверждает, что исторические корни толерантности 
сформировались на территории Средней Азии: “Специфика истории региона заключается в том, что уже 
в глубокой древности состав местного населения в различные периоды пополнялся не только за счет 
внутренного роста, но и внешних миграций. Как показывают археологические данные, миграционные 
процессы особенно усиливаются в эпоху энеолита и бронзы”. В это время отмечается широкое расселение 
древних земледельцев в низовьях Мургаба, в северном Афганистане, в долинах Сурхана и Зарафшана. 
Следует отметить также поэтапную инфильтрацию белуджистанского и хараппского населения с юга 
Афганистана и долины Инда в бассейн Пянджа. Во второй половине II тыс. до н.э. начинается интенсивное 
передвижение скотоводческих племен евразийских степей в Среднюю Азию. Все это свидетельствует о 
довольно сложной картине этнического расселения.

«В отличие от истории Ближнего Востока (центров первых цивилизаций), где в конце III – II 
тысячелетия до н.э. происходили войны за обладание водными источниками, пахотными землями и 
контроль над торговыми путями, миграции в Средней Азии имели мирный характер». 

«Ахеменидская держава, возникшая в середине VI в. до н.э., считается первым полиэтническим 
государством, которое, по словам Геродота, объединяло 80 племен и народов»[2].

Народы Средней Азии терпимо относились к различным традициям, обычаям, языкам и верованиям. 
Представители разной веры имели равные права в выборе места проживания и жили рядом друг с другом. 
Они свободно осуществляли религиозные обряды и отмечали праздники, их профессии и занятия не были 
ограничены. Толерантность являлась важной основой развития цивилизации в регионе[2].   

Продолжая исторические традиции в настоящее время в Узбекистане в центре внимания у государства 
находятся вопросы межнационального согласия и толерантности. Без преувеличения следует отметить, 
что Республика Узбекистан, появившаяся на карте мира как самостоятельное государство 1 сентября 
1991 года, имеет богатейший опыт межнационального согласия и толерантности, с которым имеет место 
познакомиться. 

Как видно из истории Узбекистан, один из очагов цивилизации, на протяжении трех тысячелетий 
смог выстоять благодаря многообразию культур, толерантности, богатому разнообразию этносов, традиций 
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и конфессий. В качестве исторической эстафеты предков узбекистанцам передана мысль о том, что сила 
и будущее в единстве.

В настоящее время Узбекистан с почти 33-хмиллионным населением - одно из наиболее 
многонациональных и многоконфессиональных государств мира, где проживают представители 136 
национальностей, 17 конфессий. Народы, населяющие Узбекистан, объединены многовековой общей 
судьбой, принадлежностью к государству с древней и многоликой культурой.

История Узбекистана с его опытом интеграции различных традиций, религий и культур в сочетании 
с бережным отношением к самобытности его народов - наглядное опровержение сомнительной 
концепции «столкновения цивилизаций». Культурное многообразие и, одновременно, цивилизационное 
единство Узбекистана убедительно доказывает обратное - возможность эффективного межкультурного и 
межрелигиозного взаимодействия.

Важным источником мирного сосуществования наций и народностей на земле Узбекистана 
является особый менталитет узбекского народа, в основе которого находится исторический опыт народа, 
сложившийся на протяжении веков, система обычаев и традиций, доброта, миролюбие, открытость, 
широта и щедрость души, гостеприимство, милосердие. Они сыграли большую роль во время самых 
трудных исторических испытаний, став основой стойкости узбекского народа. 

Сохранение межнационального мира и согласия, обеспечение бережного отношения к национально-
культурной самобытности народов Узбекистана- все это является, стратегической задачей государственной 
политики. Духовное единство народа и общие моральные ценности, реформированные здесь за 
века совместной жизни - фактор развития, значимые не меньше, чем политическая и экономическая 
стабильность.

В этих условиях, исследуя кардинальные изменения в республике, следует подчеркнуть, что 
благодаря толерантности в общественном сознании и в реальной жизни сохраняется стабильность в 
межнациональных отношениях на фоне великодушия, гражданского единения населения Узбекистана. 
Это тот капитал, который должен быть приумножен за счет притока молодого поколения, воспитанного в 
новых условиях демократии и свободы, но уважающего то, что накопило и сберегло старшее поколение, 
а именно национальные традиции, вобравшие в себя элементы исторического опыта, социального и 
культурного наследия народа, содержащего общественные установления, нормы поведения, духовные 
ценности, идеи нации. 

Сегодня все современные нации в культурном, религиозном и политическом отношении стали 
более плюралистичными, чем традиционные сообщества, и признали толерантность в качестве одного 
из основополагающих компонентов мира между нациями. Именно это обстоятельство способствовало 
появлению первых и последующих деклараций о правах человека, к числу которых следует отнести 
регламентирующие и рекомендательные документы ООН, ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Совет 
Европы, СНГ, Азиатской организации ШОС и республиканские – Конституцию Республики Узбекистан, 
кодексы, законы, отраслевые указы Президента республики, постановления Кабинета Министров, решения 
коллегии и инструкции МНО. 

Задача подготовки молодежи к жизни названа в числе приоритетных в документах, принятых 
международным сообществом. На основе принятой в 1945 г. ООН Хартии Объединенных Наций стало 
осуществляться юридическое закрепление международно признаваемых прав человека. В преамбуле 
Устава ООН подчеркивается, что необходимо «проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, 
как добрые соседи»[2, С.9].

Знаковым событием для Узбекистана является то, что 22-23 ноября 2018 года состоялся 
азиатский форум, на котором Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев в своем Приветствии 
к участникам азиатского форума, по инициативе которого он состоялся в городе Самарканде, отметил: 
«Актуальность Форума «Итоги 70-летия принятия Всеобщей декларации прав человека: вызовы времени 
и реальность» продиктована необходимостью консолидации усилий в укреплении роли и значения этого 
основополагающего документа... . Все цивилизации, мировые культуры и религии создавались, как 
показывает история, под влиянием гуманистических идей, на основе которых формировались базовые 
понятия прав человека.К примеру, в древнейшем письменном памятнике «Авеста», созданном в Азии 
более 2700 лет назад, важное место занимают идеи прав и свобод человека, построения межнациональных 
отношений на принципах взаимного уважения и доверия, отвергаются насилие и несправедливость»[4].

Несмотря на огромный исторический опыт толерантности в Узбекистане в настоящее время важно 
определить ряд направлений для дальнейшей систематизации воспитания толерантности в республике: 

- реализация системы мероприятий по формированию толерантной среды; 
- внедрение разработанных эффективных технологий формирования толерантной среды, 

толерантного сознания и поведения во всех сферах жизни общества; 
- укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде; 
- использование ресурсов международного и межрегионального сотрудничества в деле формирования 
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культуры мира и толерантности; 
- научно-методологическое обеспечение реализации мероприятий по толерантности; 
- широкое празднование «Международного Дня толерантности» населением республики ежегодно 

16 ноября. 
Формирование у молодежи толерантного мировоззрения происходит, как указано выше, на традициях, 

обычаях в семье, махаллях, учебных заведениях. Накоплен определенный опыт в этом направлении. 
Особо следует отметить, воспитание толерантности у студенческой молодежи в преподавании социально-
гуманитарных дисциплин I-го блока, где особое значение, на наш взгляд, имеет История Узбекистана.  

В настоящее время в Узбекистане функционирует 91 высшее учебное заведение, из них 2-академии, 
1-консерватория,1-высшая школа искусств, 23-университета, 33-института, 20-местных филиалов вузов, 
11-зарубежных высших учебных заведений и филиалов. 

Количество студенческой молодежи ежегодно возрастает. Так, если в 2016/2017 учебном году квоты 
приема были 57907, то в 2017/2018 учебном году – 66 316, а в 2018/2019 учебном году – 102 741 человек.

По инициативе руководителя центра «Межнациональное согласие и толерантность» при 
Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека разработана учебная программа и курс 
по данной проблеме. В настоящее время предмет «Межнациональное согласие и толерантность» является 
основным учебным курсом на исторических факультетах университетов республики в магистратуре по 
специальности «История Узбекистана». 
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КАЧЕСТВО  УЧЕБНИКОВ – КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Кусаинов А.К – д.п.н., профессор, председатель  Правления АПН Казахстана

При развитости науки и инноваций основной целью школ является воспитание грамотной, творческой 
молодежи, способной к практическому применению усвоенных знаний в жизни. Для достижения данной 
цели необходимо системное развитие качества образования. Одна из составляющих такой системной 
деятельности – обеспечение школ качественными учебниками. 

Качественный учебник является главным средством, дающее системное образование с опорой на 
дидактические требования в образовательной деятельности. 

В учебнике, наряду с изложением основ, законов и методов конкретной науки, должны 
анализироваться и отбираться в соответствии с целями обучения теоретические материалы, должна 
соблюдаться своеобразная методическая форма и целостность изложения знаний, должны быть 
представлены материалы, имеющие воспитательную цель, должно обеспечиваться понятное доведение 
предмета до ученика. 

Учебник предназначен не одному конкретному читателю, а обучающимся, имеющим определенный 
уровень подготовки на определенном этапе обучения. Поэтому он отличается от других изданий 
выполняемыми функциями, особыми требованиями к содержанию и тексту и особенной структурой. 

Учебник должен помогать учителю вместить в узкие рамки каждого урока различные требования 
к обучению, способствовать их восприятию учащимися. Хороший учебник поднимет учителя со 
средними способностями до уровня хорошего. Даже маленькая часть качественного учебника (параграф) 
выполняет роль целого учебно-методического сборника. В нем должны быть полностью представлены 
материалы, необходимые для проведения урока. То есть, результативность процесса обучения находится 
в непосредственной связи с учебником. Поэтому, подготовку качественной учебной литературы в 
педагогической науке относят к категории проблем чрезвычайной сложности.

Требования к учебнику сами по себе являются отдельной наукой. Авторам необходимо понимать, 
что составление учебников – очень трудная работа. Не стоит приступать к подготовке учебника, не изучив 
внимательно теорию учебников, то есть дидактические требования к учебнику, не проведя основательных 
подготовительных работ в отношении учебника, который предстоит написать. 

Наука, подробно исследующая теорию учебников, называется учебниковедение. Создание учебников 
должно осуществляться на основании данной науки. 

В настоящее время в нашей стране проводится интенсивная работа по переводу системы среднего 
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образования на новое содержание. Подготовка современных учебников в соответствии с требованиями 
нового содержания предъявляет авторам учебников множество дополнительных требований.

По мнению ученых, проводивших фундаментальные исследования по теории учебников, для 
написания учебника недостаточно только глубоких научных знаний, автор должен быть человеком с 
широким кругозором, в совершенстве знать методические и дидактические требования к учебникам, 
понимать и учитывать возрастные и психологические особенности обучающихся. Вместе с тем, он должен 
обладать писательским мастерством, быть способным донести научные доводы до учеников понятным 
языком. 

При написании учебника необходимо обеспечить:
−	коррелятивность учебника с мастерски и системно продуманными основными и справочными 

информациями;
−	наличие научной основы для правильного восприятия и понимания терминов и понятий;
−	определение и установление взаимоотношений между учащимся, учебником и учителем и задачи 

каждого из них;
−	повышение познавательной активности учащихся, пробуждение интереса к овладению 

содержанием и научными основами информации, освоению необходимых знаний;
−	развитие способности учащихся к применению освоенных знаний в практических, творческих 

действиях;
−	поощрение к поиску и работе с необходимой дополнительной информацией помимо учебника и 

гармоничной организации такой поисковой деятельности;
−	коррелятивность учебника и учебно-методического комплекса;
−	сохранение информационной коррелятивности системы научных понятий, основных положений и 

теорий. 
Работы по повышению качества учебников необходимо проводить в двух основных направлениях: 

первое направление – повышение компетентности авторов учебников, второе направление – осуществление 
мониторинга качества учебников. 

Академией педагогических наук совместно с сотрудниками РНПЦ «Учебник», опираясь на 
дидактические основы учебниковедения, создана новая система критериев определения качества 
отечественных учебников. 

Теперь качество учебника определяется на основе оценки дидактического аппарата учебника и 
реализуемой им функциями. 

Оценка качества дидактического аппарата определяется на основе оценки соответствия учебника 
ГОСО, ТУП, ТУПр, структуры учебника, содержания учебника, аппарата восприятия, аппарата 
организации усвоения, иллюстративного материала, аппарата ориентирования, эргономики учебника, 
качества электронного приложения, т.е. по 9 позициям. 

Дидактический  аппарат учебника оценивается на основе оценки содержания следующих 
подразделов:  

Основные требования – это соответствие учебника требованиям ГОСО, Типового учебного плана и 
Типовой учебной программы. 

Структура учебника – это компоненты, обеспечивающие раскрытие основного содержания учебника, 
размещённые в логической последовательности в соответствии с дидактическими требованиями.

Содержание учебника – это текстовые и внетекстовые части учебника, изложенные в соответствии с 
типовой учебной программой, положениями дидактики, психологии и методики обучения.

Аппарат организации усвоения  - это система задач, заданий, упражнений, наглядно-иллюстративных 
материалов, обеспечивающих эффективное усвоение учебного содержания.

Аппарат восприятия, в этом подразделе оценивают текст, стиль, язык содержания учебника – 
обеспечивающих доступность, понятность учебных материалов, изложенных с соблюдением  норм 
современного литературного языка, возрастных особенностей учащихся.

Аппарат ориентирования – это условные обозначения, рубрикация, шрифтовые и цветовые 
выделения, сигналы-символы, библиография, колонтитул, специальные инструкции, предметные и 
именные указатели.

Иллюстративный материал – это комплекс наглядно-иллюстративных и графических материалов 
учебника, способствующих изучению учебного содержания и облегчающая его усвоение. 

Электронное приложение учебника  - это интерактивное приложение к учебнику, соответствующее 
его структуре и содержанию.

Эргономика учебника, оценивается в соответствие  исполнения и оформления учебника с точки 
зрения методической целесообразности и пользовательской удобности для обучающихся.
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Оценка качества выполняемых учебником функций определяется на основе оценки координирующей, 
систематизирующей, информативной, мотивационной, развивающей, трансформационной, ценностно-
ориентационной и воспитательной функций, функции самообразования и навигации, интегрирующей, 
контрольно-корректирующей функций учебника, т.е. по 10 позициям.

Координирующая функция способствует привлечению в процессе работы над учебным материалом 
разнообразных средств обучения (справочников, практикумов, иллюстраций, электронных ресурсов и 
т.п.) в целях их эффективного функционального использования. Желательно, чтобы учебник и другие 
составляющие УМК одной линии были написаны одним авторским коллективом, благодаря чему будет 
сохранена единая концепция написания всех учебных материалов для всех классов. Это обеспечивает 
качественное освоение  предмета обучающимися.

Систематизирующая функция реализует требование систематического и последовательного 
изложения материала в логике учебного предмета и четкость его изложения, способствует обучению 
школьников приемам и методам научной систематизации материала. Все термины, единицы измерения и 
аббревиатуры должны соответствовать международной системе единиц. 

Информативная функция представляет учебник как носителя словесно и наглядно выраженного 
предметного содержания образования. Определяя обязательный объем освоенной во время изучения 
предмета информации, учебник должен формировать способность у учащихся применять в жизненных 
ситуациях знания, полученные во время изучения предмета. Эта функция направлена на достижение 
эффективности в образовании в процессе обучения и на достижение положительных изменений в развитии 
учеников. 

Мотивационная функция стимулирует у обучающихся учебно-познавательную потребность в 
познании, желание и умение самостоятельного приобретения знаний, побуждает к достижению ожидаемых 
результатов. Формирует через содержание учебника научный интерес к углубленному изучению предмета, 
способствующего выбору профиля обучения. 

Развивающая функция содействует развитию интеллектуальных способностей, личностных качеств, 
практических и коммуникационных навыков. Реализует научный и проблемный подходы в изложении 
учебного материала, представляет возможности применения стратегий и технологий критического 
мышления, активного и интерактивного обучения. Стимулирует учебные, творческие, практические, 
проектные, исследовательские навыки. 

Трансформационная функция представляет педагогическую переработку научных знаний, 
подлежащих усвоению, адаптацию материала в соответствии с дидактическими принципами. Осуществляет 
систематизацию научно-теоретических, мировоззренческих, технико-технологических знаний на основе 
дидактических принципов и положений (с учетом возможностей учащихся).

Ценностно-ориентационная и воспитательная функция способствует развитию социально и 
личностно значимых качеств обучающихся на основе духовно-нравственных ценностей. Материалы 
учебника должны быть ориентированы на духовные ценности в освоении научных знаний и формировании 
мировоззрения, направлены на воспитание нравственных качеств, целостного гуманистического 
мировоззрения, формирования у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 
межконфессиональному диалогу. 

Функция самообразования и навигации выражается в ориентировании в образовательном 
пространстве в целях освоения знаний, организации самостоятельной учебной деятельности. Учебник 
должен формировать у учеников желание и склонность к самообразованию, потребность к получению 
знаний, побуждение интереса на научные исследования. Он должен дать возможность для размышления и 
применения полученных знаний в жизненных ситуациях. 

Интегрирующая функция помогает обучающимся в присоединении к изложенным в нем знаниям 
дополнительной информации из смежных наук.

В учебнике должны быть реализованы внутрипредметные и межпредметные связи, предусмотрены 
возможности присоединения к изложенным в учебных материалах знаниям дополнительной информации 
из смежных наук. Предусмотрены задания, решаемые с использованием знаний из других отраслей наук, 
а также интегративные творческие задания.

Контрольно-корректирующая функция способствует закреплению материала и осуществления 
самоконтроля. В учебнике должны быть тестовые, творческие, лабораторные и практические задания. 
Эти задания должны предоставлять возможность повторного изучения материала и способствовать 
самообразованию. 

В настоящее время, для определения уровня качества образования  проводятся такие международные 
исследования, как РІSА, TIMSS, PIRLS и т.д. Их показатели определяют уровень качества образования в 
странах и отражают их конкурентоспособность. Поэтому материалы учебника должны быть направлены 
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на получение учащимися высоких результатов в этих международных исследованиях. 
Все функции учебника должны быть естественно организованы в учебнике и должны быть 

реализованы на высоком уровне и необходимом объеме. 
Таким образом, на основе разработанной системы качество учебника оценивается по 19 позициям. 

Оценка каждой из этих позиций в отдельности дает возможность определить сильные и слабые стороны 
каждого учебника, что, несомненно, будет способствовать повышению качества этих позиций, и, в 
конечном счете, повышению качества учебника. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Калдыбаева А.Т. – д.п.н., профессор, 
Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева, Бишкек, Кыргызская Республика

В настоящее время в педагогике происходит замена парадигмы человека знающего, (т.е. человека, 
вооруженного системой знаний, умений и навыков) на парадигму «человека, подготовленного к 
жизнедеятельности»,человека, способного активно и творчески мыслить и действовать, саморазвиваться, 
интеллектуально, нравственно и физически самосовершенствоваться. Соответственно, и «человек 
образованный» с этой точки зрения – это вовсе не «человек обученный», (т.е. не человек, которому 
учебным образом транслирована та или иная порция знаний, умений и навыков), а человек, состоявшийся 
как личность и способный к дальнейшему саморазвитию и самосовершенствованию. Отсюда и новые 
подходы к осуществлению педагогических исследований, важное место среди которых в последние годы 
начал занимать компетентностный подход.

Компетентностный подход как фактор повышения качества подготовки учителей актуализирует 
проблему управления качеством данной подготовки, развития и совершенствования профессиональной 
компетентности педагогических кадров.

В Республике был принят целый ряд постановлений, определяющих на уровне государства 
компетентностный вектор развития системы образования, в том числе педагогического. Среди таких 
документов целесообразно назвать, в первую очередь, «Стратегию развития образования в Кыргызской 
Республике на 2012-2020-гг.», предопределивший компетентностный подход в определении качества 
образования [7].

Оживилась проектная деятельность в данном направлении, руководимая и финансируемая такими 
международными организациями как ЮНИСЕФ, ЮСАИД, Всемирный банк, Азиатский банк развития 
и т.д. Так, к примеру, проект Tuning «Настройка образовательных структур в Европе» одним из первых 
в республике осуществил классификацию компетенций и разработал модель выпускника вуза на 
компетентностной основе. В современной педагогической науке проблема компетентностного подхода в 
педагогике рассматривается, как правило, в следующих позициях: требования к специалисту и разработка 
Государственных образовательных стандартов.

Мы считаем, что компетентностный подход может предусматривать соединение в единое целое 
образовательного процесса и его результата как личностного становления будущего учителяшколы, его 
отношения к будущей профессиональной деятельности  и согласны с теми исследователями, которые 
определяют различия между компетентностным и знаниевым подходами в подготовке педагогических 
кадров. Отличительные особенности компетентностного подхода заключаются, на наш взгляд, в 
следующем:

−	 соответствие целей – компетентностный подход позволяет готовить будущих учителейшколы к 
профессиональной адаптации, к выбору адекватной профессиональной позиции, применению полученных 
знаний на практике;

−	 направленность – это соединение теоретической и эмпирической составляющих педагогического 
образования;

−	 интегративность – это методологически выверенное объединение не только знаниевой 
составляющей выпускника педагогического вуза, но и его способностей, а также личностных качеств.
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Отсюда основная идея компетентностного подхода – развивать у будущих учителейшколы 
способность и готовность выполнять свои профессиональные обязанности на высоком уровне в различных 
социально-экономических условиях.

В нашем исследовании целесообразность применения компетентностного подхода обусловлена, с 
одной стороны, нехваткой учителейшколы, с другой – достаточно низким уровнем качества их подготовки.

Компетентностный подход предполагает значимость результатов образования не только в рамках 
системы образования, но и за ее пределами, позволяя включить в образовательную траекторию практико-
ориентированную подготовку учителяшколы, без чего он не может состояться как профессионал. Развитие 
способностей применять полученные знания на практике – важная составляющая компетентностного 
подхода.

Потребность общества в учителяхшколы эффективно действовать не только в рамках учебных 
задач, но и за их пределами, актуализирует необходимость поиска новых подходов к решению данной 
проблемы, что и обусловило исследование и включение в систему решения исследовательских задач 
компетентностного подхода.

Компетентностный подход к управлению качеством подготовки учителей потребовал выбора 
позиции в понимании понятий «компетентность» и «компетенция», т.к. и то и другое понятие в течение 
длительного времени вплоть до сегодняшнего дня трактуется по-разному.

Компетенция – это знания + умения + опыт + способность решать практические задачи в различных 
сферах жизни и деятельности на базе теоретических знаний и практического опыта [5, с. 34].

Компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств личности, ее способностей, ее знаний, 
способов деятельности, относящихся к определенному кругу дисциплин или процессов и необходимых, 
чтобы продуктивно действовать по отношению к ним [8, с. 60].

Наряду с понятием «компетенция» в научно-педагогической литературе используется категория 
«компетентность». Компетентность – это способность к осуществлению практических деятельностей, 
требующих наличия понятийной системы и, следовательно, соответствующего типа мышления, 
позволяющего оперативно решать возникающие проблемы и задачи [3; 73].

Компетентность – это овладение личностью определенной компетенцией, показывающее его 
личностное отношение к ней и к будущей профессиональной деятельности.

Учитывая некоторую сложность определения категориального аппарата компетентностного 
подхода, наличия разных определений, понятий «компетенция» и «компетентность» мы остановились на 
следующих определениях.

Компетентность – это способность осуществлять деятельность с качеством, обеспечивающим 
достижение целей, получение результатов. Компетенция – это способность выполнять действие с 
качеством, соответствующим стандартам и общественным ожиданиям. И компетенция, и компетентность 
основываются на знаниях, умениях, навыках и способностях, но и компетентность включает еще и 
отношение к результатам, субъекту, объекту, процессу деятельности и орудиям труда. В изучаемом 
контексте имеет значение рассмотрение вопроса о классификации компетенций. Но, говоря о качестве 
подготовки учителейшколы, надо ориентироваться на те традиционные варианты и ту классификацию 
компетенций, которые обозначены в Государственных образовательных стандартах и на формирование 
которых ориентируемся как на результат данной подготовки. Об этом речь пойдет в последующих разделах.

Отмечая важность компетентностного подхода в решении задач управления качеством подготовки 
учителейшколы, обращаем внимание на следующие сущностные его характеристики, позволяющие 
сделать наше исследование более эффективным:

−	 оптимальное использование способностей личности будущего учителяшколы, позволяющее 
плодотворно и креативно осуществлять деятельность учителяшколы:

−	 овладение способностями, необходимыми для работы вшколе при определенной 
самостоятельности в решении задач профессионального характера;

−	 богатства социальных связей, активное сотрудничество и взаимодействие с коллегами;
−	 оптимальное сочетание знаний, способностей, личностных качеств, необходимых для 

профессиональной деятельности в современнойшколе;
−	 способность осуществлять полноценно профессиональную деятельность в широком смысле 

этого слова с высоким уровнем саморефлексии;
−	 обладание динамичностью, мобильностью, способностью адаптироваться к различным 

условиям социальной среды.
Вместе с тем, то есть ряд проблем в системе управления качеством подготовки учителейшколы на 

основе компетентностного подхода, когда в целом не затрагиваются основные сущностные характеристики 
компетентностного подхода, но влияют на формат его применения. А.Г. Бордовский выделяет следующие 
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проблемы: проблемы учебников, созданных на основе компетентностного подхода, проблемы 
Государственных стандартов, создаваемых на основе компетентностного подхода и др. [3]. Мы считаем 
необходимым добавить к данному перечню проблему измерения уровня сформированности компетенций, 
разработки соответствующего инструментария. Очень важна, на наш взгляд, проблема организации 
стажерства выпускников, позволяющий отследить сформированность общих и специальных компетенций 
в реальных условиях профессиональной деятельности.

Сказанное позволяет нам выделить определенные условия эффективного использования 
компетентностного подхода. К ним необходимо отнести следующие:

−	 активизация самостоятельной познавательной деятельности студентов, возможность 
использования технологий, направленных на оптимизацию обозначенной деятельности;

−	 использование различных форм учебной деятельности (индивидуальной, групповой, 
коллективной), презентация полученных результатов;

−	 учет субъективного жизненного и учебного опыта студентов при выборе траектории обучения;
−	 целенаправленное развитие саморефлексии, способности самостоятельно анализировать свои 

пробелы и достижения. 
Данные методы и технологии ориентированы на формирование деятельностной части компетенций, 

обеспечивающих, в первую очередь, саморазвитие и саморефлексию будущего учителя школы. 
Компетентностный подход вносит инновационный вектор развития в управление качеством подготовки 
учителейшколы. Сказанное касается, в первую очередь, методического обеспечения образовательного 
процесса в вузе, обновления содержания педагогического образования, модернизации структуры, 
технологизации учебного процесса. При этом инновации в образовании – это не результат применения 
новых образовательных технологий, а результат стратегического развития системы образования, которое 
прошло путь от знаний, умений и навыков до сформированности компетенций к результату подготовки 
педагогических кадров дляшколы.

Как было отмечено выше, проблема компетентности современного педагога, в том числе, 
учителяшколы, стала исследоваться относительно недавно. Её сущностные характеристики 
определялись на основе противоречия между возрастающей потребностью в оценке качества подготовки 
педагогических кадров и недостаточной разработанностью критериальных показателей результативности 
данной подготовки. Первые подходы к разрешению данного противоречия были намечены в 50-60-
е гг. XX века зарубежными учеными. Однако, результаты данных исследований в определенной мере 
устарели, и современная педагогическая наука не всегда может их рассматривать как основной вектор 
решения проблем педагогического образования. Попытки определения понятия «качество образования» 
предпринимались и в советский период времени в педагогической деятельности, в основе которой лежала 
классическая теория познания. Как известно, ее основными сущностными характеристиками были 
объективность, абсолютность, линейность, законченность и другие параметры. Прав С.В. Кульневичем, 
который обозначил принципы, характеризующие качество подготовки учителя, его профессиональную 
пригодность [6, с. 21]. Среди данных принципов целесообразно, на наш взгляд, обозначить следующие. 
Принцип рационализма, позволяющий человеку познать ценности жизни, в том числе, ценности своей 
профессиональной педагогической деятельности. Принцип детерминизма отражает зависимость человека 
от многих объективных условий, что не всегда позволяет ему быть свободным и самостоятельным. 
Принцип редуцирования, позволяющий сводить жизнедеятельность человека к набору функций,видов 
действий, в том числе, профессиональных, которые он должен выполнить. В целом, если рассматривать 
методологию образования, то к ней могут подойти принципы классического материализма. Они позволяли 
рассматривать и выстраивать получаемые студентами знания в контексте совершенствования содержания 
педагогического образования и учебного процесса, с ориентацией на будущую профессиональную 
деятельность. Данные характеристики содержания знаний требовали и понимания средств их трансляции. 
Они предполагали умение преподавателя организовать изучение, закрепление и воспроизведение 
получаемых знаний. Отсюда сформировались и основные требования к качеству профессиональной 
деятельности учителяшколы: научить учащихся воспроизводить полученные знания.

В научно-педагогической литературе можно встретить определения профессиональных 
(профессионально-ориентированных); общих (ключевых, базовых, универсальных, транспредметных, 
мега-профессиональных и т.д.); академических и других компетенций. Если предметные компетенции 
опираются на специфические атрибуты области обучения, то базовые (ключевые и т.д.) определяют 
атрибуты, которые приобретаются во всех типах образовательной практики: формальной и неформальной 
[2, с. 68].

Как было отмечено выше, классификацию компетенций осуществляли различные ученые. Одним из 
первых набор компетенций осуществил А.В. Хуторской, который условно разделил их на четыре группы: 
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1) как средство мировоззренческой ориентировки (ценностно-смысловая компетенция); 
2) как знания и умения в определенной форме (учебно-познавательные, социально-коммуникативные 

компетенции); 
3) круг вопросов, по которым студент или педагог должны быть осведомленными (информационные 

компетенции); 
4) как основание для освоения способов саморазвития [8, с. 64].
В Кыргызстане также целый ряд ученых занялись вопросами классификации компетенций 

и внедрения компетентностного подхода в подготовку учительских кадров В наборе компетенций, 
представленных вышеназванными учеными, были определены ориентиры качества педагогического 
образования.

Так, к примеру, Е.В. Бондаревская определила содержание ключевых компетенций, выделив при 
этом когнитивный, деятельностный и личностный компонент. Когнитивный компонент отражает в 
содержании образования знания, характеризующие человека, в том числе педагога как компетентную 
личность в решении жизненных, познавательных и учебных задач. Деятельностный компонент нацелен на 
выработку умений, необходимых для самореализации личности в любой сфере деятельности. Это – умение 
изучать и использовать опыт, способность решать проблемы, организовывать свою жизнедеятельность, 
заниматься самообразованием, организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий, способность 
развивать критическое мышление, умение участвовать в дискуссиях, отстаивать собственное мнение и т.д. 
Личностный компонент компетенций связан, прежде всего, с гуманизацией образования. 

Выводя сказанное на траекторию качества педагогического образования, данное качество условно 
разделить на три составляющих, определяющих качество изучаемых знаний. Это духовно-нравственная, 
гражданская и индивидуальная зрелость личности педагогашколы. Духовно-нравственная составляющая 
характеризует будущего учителяшколы как субъекта культуры, формирует его духовность и культурную 
идентичность. Гражданская составляющая показывает будущего учителя как зрелую в гражданском 
отношении личность, имеющую свою мировоззренческую позицию, выполняющую свои гражданские 
права и обязанности. Индивидуально-личностная зрелость педагога объединяет в себе качества, 
характеризующие будущего педагога как субъекта организации своей жизнедеятельности, способность к 
социализации, к адаптации к новым условиям и т.д.

Конкретизируя содержание ключевых компетенций, обращаем внимание на определения, 
описывающие личность педагога как субъекта высоконравственной деятельности и индивидуального 
сознания, активно проявляющую свою индивидуальность и самостоятельность. Настоящему педагогу 
свойственно утверждать себя в своей профессиональной деятельности.

Таким образом, подводя итог сказанному, можно сделать следующий вывод: содержание 
рассмотренных ключевых компетенций, определяющихкачество подготовки учителяшколы, как имеющую 
личностныйсмысл систему знаний, умений, способностей должно выстраиваться на основе объединения 
всех вышеобозначенных компонентов.

В современных условиях возникает необходимость понимания качества подготовки учителейшколы, 
как перехода от традиционного способа и поиску смысла обучения (трансляция знаний) к взаимодействию 
с преподавателем, поиску смысла данных знаний и ценностей. Это является возможным при обновлении 
содержания знаний и при ознакомлении будущих учителей с данным содержанием. Таким образом, 
ключевые компетенции становятся средством лично значимых целей и смыслов подготовки будущего 
учителя школы к будущей профессиональной деятельности.

В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования (550000 –  педагогическое направление, профиль «ПиМНО») например, будущий учитель 
начальной школы должен овладеть следующими компетенциями:

а) универсальными: общенаучными; инструментальными; социально-личностными и 
общекультурными;б) профессиональными: общепрофессиональными. 

В Госстандарте обозначены и специальные компетенции по профилю, например«ПиМНО», отражено 
их содержание, а именно, учительшколы:

−	 умеет создавать и поддерживать благоприятную образовательную среду, способствующую 
достижению целей обучения/учения, воспитания и развития детей;

−	 владеет теоретическими знаниями и практическими навыками для организации и осуществления 
учебного процесса вшколе;

−	 согласно требованиям куррикулума, Государственного стандарта школы для достижения цели 
может использовать разные пути, средства, методы обучения при преподавании дисциплиншколы;

−	 знает и умеет использовать эффективные способы обучения грамоте, письму, развития 
словарного запаса, связной речи и логического мышления в школе;
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−	 в целях улучшения интересов и учебных достижений учеников усваивает новые технологии 
образования и использует их в процессе обучения вшколе;

−	 знает и умеет осуществлять анализ, контроль и оценивание учебных достижений учеников, 
учитывая их индивидуальные особенности;

−	 организовывает по предметамшколы различные формы внеклассных работ с учетом 
познавательных интересов учеников;

−	 усиливает программу подготовительных курсов школы и согласно требованиям умеет 
осуществить дошкольную подготовку;

−	 способен самостоятельно подобрать и разработать наглядный дидактический материал для 
каждого класса школы и целесообразно использовать его в учебно-воспитательном процессе;

−	 понимает необходимость дисциплин, включенных в программу школы для развития у ученика 
мелкой моторики, здоровья, эстетического и нравственного воспитания и по мере необходимости 
приобретая дополнительные навыки, организовывает учебные дисциплины;

−	 овладеет теорией и методикой работы с детьми с ограниченными возможностями и 
организовывает инклюзивное образование вшколе;

−	 способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы научного 
исследования;

−	 готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для определения 
и решения исследовательских задач в области образования;

−	 способен проектировать курсовые и дипломные проекты с учетом задач воспитания и развития 
личности, особенностей образовательного процессашколы;

−	 способен анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования и повышения 
квалификации [4]. 

Естественно, что формирование обозначенных компетенций должно стать результатом управления 
качеством подготовки учителейшколы. Как было отмечено выше, данное управление осуществляется 
как на уровне управления персоналом (членами кафедры), так и на уровне управления образовательным 
процессом.

Профессиональная подготовка будущих учителейшколы зависит от оптимизации обучения с 
целесообразным построением учебного процесса и от правильного отбора учебного материала. Имеется 
также в виду необходимость создания благоприятных условий для обучения и формирования у будущих 
учителей установки на опору на новые подходы к процессу обучения, готовность принимать решения и 
нести ответственность за их реализацию.

Названные объективные факты в определенной мере вынуждают высшую школу воспитывать 
принципиально новое поколение студентов, будущих учителейшколы, которые компетентны и личностно-
ориентированы на будущую профессиональную деятельность. Они самостоятельно вступают в 
профессиональную жизнь и легко адаптируются к постоянно меняющимся социально-экономическим 
условиям [1]. 
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НОВЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

Жампеисова К.К. – д.п.н., профессор, заведующая кафедрой педагогики КазНПУ им. Абая

В усло ви ях современного, динамически развивающегося общества, образование должно быть 
ориентировано на формирование  конкурентоспособной,  интеллектуально развитой и фун кци ональ но 
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грамотной личности будущего учителя, способной к раз нос то рон не му  анализу сложных  профессиональных 
и личностных проблем, в том числе   общества и при ро ды.

Вместе с тем, практика  сегодняшнего дня убеждает, что существующая система высшего 
педагогического образования в  Республике Казахстан,  не вполне решает выше обозначенные задачи. 
Ее содержание значительно отстает от научно-технического прогресса. Традиционные образовательные 
модели чаще всего оказываются в недостаточной степени адаптированными к стремительным переменам 
общественно-экономической жизни страны в силу неадекватности содержания образования потребностям 
общества. Все это свидетельствует о наличии кризиса в системе    образования вообще,  высшего 
педагогического в частности.

В изучаемых источниках отмечается: кризис современного образования (является составной 
частью общего кризиса науки и общества конца ХХ- начала XXI века)   связан не только с социально-
экономическими процессами в обществе и мировыми тенденциями в высшем образовании, но и 
внутринаучными причинами, связанными с фундаментальными основами образования. В частности: 

−	преобладанием в современной системе образования подготовки узких
специалистов. Узкая специализация приводит к перепроизводству информации. Чрезмерно большое 

количество частных результатов приводит к информационному голоду в разных областях знания,  как 
единого эволюционного процесса;

−	отчуждением естественно-научной, технической и гуманитарной составляющих
образования. Неизбежным следствием этого является фрагментарность в понимании окружающего 

мира, неадекватность реакции на разрушительные тенденции в современном мире [1].      
Вместе с тем, как отмечает А.А. Колесников, современный взгляд на проблему образования 

состоит в глубоком понимании целостности фундаментального естественно-научного, технического и 
гуманитарного образования.   

Наличие вышеуказанных методологических проблем позволило ученым прийти к следующим 
закономерным выводам.

1. Миру необходимо новое модернизированное образование, направленное на  перестройку сознания 
и деятельности человека в соответствии с законами природы (Колесников А. А.); на создание оптимальной 
структуры образования, адекватно отражающая  состояние современного общества [2].

2. Базовыми постулатами высшего образования являются универсальность и фундаментальность. Это 
означает, что для преодоления кризиса в образовании, следует опираться на нечто более фундаментальное, 
а именно на единые универсальные закономерности современного естествознания  [1].

3. Единой научной базой, способной формировать у будущих специалистов   целостный взгляд 
на окружающий  мир является  синергетика –   новая интегральная наука, изучающая коллективные 
вопросы самоорганизации; охватывающая  практически все современные отрасли знаний;  основанная на 
нелинейной динамике и теории самоорганизации.

4. Синергетическая концепция, синергетический подход,  синергетическое видение мира отражает 
единство и целостность образования,  дает шанс современному университету, педагогическому в том 
числе, коренным образом изменить содержание учебного процесса,   построенного на кооперативном 
взаимосодействии многих учебных дисциплин,  тесного сотрудничества ученых и специалистов разных 
областей знания;  выдвинуться в число действительно элитарных вузов международного уровня, готовящих 
специалистов новой генерации [1].

5. Синергетика  призвана  решать психологические, дидактические, культурологические и 
мировоззренческие проблемы образования, возникшие в результате усложнения окружающего духовного, 
социального и природного мира [2, С.44-48].           

Сегодня синергетика стала качественно новым методологическим подходом в поз на нии и ме ха низ мом 
оптимального управления педагогическими процессами. В целях актуализации синергетического подхода 
в профессиональной подготовке будущих учителей, коротко остановимся на сущности основных понятий, 
таких как синергетика, самоорганизация и синергия (по Китаеву Д.Ф., Макарову А.А., Смольникову С.Д.) 
в контексте целостного педагогического процесса, как объекта деятельности будущего учителя. 

Если исходить из того, что синергетика изучает открытые системы, в которых принципиальным 
моментом является взаимодействие, обмен энергией и информацией между объектами и подсистемами, 
а педагогический процесс представляет собой специальным образом организованное взаимодействие 
обучающего и обучаемого, то использования ключевых понятий  синергетики в высшем педагогическом 
образовании с общетеоретической позиции, по мнению исследователей, вполне логично. Такими ключевыми 
положениями синергетики являются понятия: самоорганизация, синергия, нелинейность и хаос [3].   

 Самоорганизация  применительно к образованию будет означать самообразование. В самообразовании 
акцент переносится с передачи (трансляции) знаний и умений от обучающего к обучающемуся на обучение 
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способам самостоятельного поиска и усвоения нужной информации, интерпретацию этой информации в 
собственном контексте [3].   

Второе ключевое слово синергия (согласованное взаимодействие) в  аспекте образования  приобретает 
черты диалога или даже «полилога», а не монолога, как в традиционной научно-технологической 
парадигме образования. В этом случае, как отмечают авторы,   образовательная среда формируется не по 
типу «объект-субъект», а по типу «субъект-субъект». В такой среде преподаватель не транслирует некие 
образцы «объективного» знания  или  готовые истины как в традиционной парадигме, а  совместно с 
обучаемым  вырабатывает формы учебной деятельности, её содержание и критерии оценок. Последнее 
очень важно, поскольку в подобной обучающей среде пространство критериев оценок в значительной мере 
перемещается в область личных взаимоотношений преподавателя и обучающегося, которые находятся 
в состоянии сотрудничества и даже сотворчества. Таким образом, задачей преподавателя становится 
организация процесса самообучения учащегося [3]. 

Для эффективного использования синергетического подхода в практике профессиональной 
подготовки будущих учителей следует взять на вооружение следующие положения исследователей данной 
проблемы [1;2]. 

Синергетическое образование реализуется в образовательном пространстве в плоскостях 
гуманитаризации и экологизации содержания образования, интеграции естественнонаучной и 
гуманитарной культур и дисциплин средней и высшей школы, воспитания у обучающих ценностных 
отношений к окружающему миру и формирования нового стиля научного мышления — нелинейного 
мышления.

С позиции синергетики целью образования является развитие и воспитание активной, 
конструктивной, культуротворческой, толерантной, нравственной и самостоятельной личности, способной 
к самореализации, самовоспитанию и самообразованию, а также нестандартно мыслящей экологическими, 
государственными и планетарными категориями.  

1 Целенаправленное и систематическое овладение будущими учителями основами синергетики 
осуществляется при обучении естественно-научным, гуманитарным, психолого-педагогическим 
дисциплинам;

2 Актуализация синергетического подхода в профессиональной подготовке будущего учителя 
создаст предпосылки для гуманитаризации и экологизации образования в целом. Важным условием 
гуманитаризации образования является включение в его содержание идей самоорганизации природы 
и общества, культурных общечеловеческих ценностей, органически вплетенных в ткань предметных 
знаний.

3 Учение о самоорганизации, являясь междисциплинарной теорией, обеспечивает целостность и 
фундаментальность научного мировоззрения, формируемого у личности; обучение идеям синергетики 
более продуктивно и оптимально реализуется при интеграции предметов естественнонаучного и 
гуманитарного циклов.

4 Конечная цель синергетического образования — формирование синергетической культуры 
личности. Такая цель требует обновления содержания образования, совершенствования технологии 
формирования синергетической культуры и определения его развивающего потенциала. 

5 Синергетическую культуру следует понимать как совокупность материальных и духовных 
ценностей, связанных с жизнью, живой и неживой природой, обществом, вселенной, созданных 
человечеством в процессе исторического развития.  

6 В основе формирования синергетической культуры учащейся молодежи лежит учение о 
самоорганизации, которое является универсальной теорией, отражающей принципы и закономерности 
эволюции социоприродного и духовного мира в целом.

7 Модернизация образования, являющаяся одним из важных условий общественного развития, 
понимается как обновление новыми идеями содержания учебных дисциплин, их переструктуризация и 
обеспечение образовательного процесса передовыми технологиями обучения  [2].     

В заключении приведем слова Ко лина К.[4]:«Человечество, как никогда ранее, нуждается в но вом 
миропонимании и но вом мировоззрении, которые могут стать основой формирования новой цивилизации, 
способной противостоять глобальным разрушительным процессам, которые ведут человечество к са мо-
унич то же нию. Ядром такого миропонимания, безусловно, должна стать новая парадигма. Причем эта 
парадигма уже формируется».  
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РОЛЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ НА ОСНОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

Тажиев М.–  д.п.н., профессор, Центр внедрения исследований и передовых технологий по развитию высшего 
образования при МВССО Республики Узбекистан

Зиёмухаммедов Б. – д.п.н., , профессор, Центр внедрения исследований и передовых технологий по развитию 
высшего образования при МВССО Республики Узбекистан
Кодиров М. – д. физ-мат. н., старший научный сотрудник,

Самаркандский государственный университет

На сегодняшний день в результате осуществления вышеуказанных задач, повысилось требование к 
подготовке выпускников высших учебных заведений, что в свою очередь, с учетом требований в высшему 
учебному заведению, требует совершенствования учебного процесса [1].

Для совершенствования данного процесса считается важным организация учебных занятий на 
основании инновационного подхода и модульной технологии образования, являющейся его составной 
частью, и повышение качества и эффективности образования данным путем. 

Модульное образование появилось как альтернатива классическому образованию, оно привело е 
единому знаменателю все передовые идеи, накопленные теорией и практикой современной педагогики. 
Основной цнлью модульного образования является освоение студентами системы знаний по конкретной 
учебной теме, и превращение их в навыки. 

Может возникнуть вопрос, в чем же сущность организации модульной технологии образования, 
широкого применяемой в процессе обучения и являющейся одной из актуальных проблем современности.

Значение слова МОДУЛЬ   -  “Модель ” (франц. мodele – образец, с латинского – modulus - ИЗМЕРЕНИЕ) 
условный образ (схема, выставочный образец и т.д.) то есть, означает  объект или объектную систему. 

МОДУЛЬ – “Целевой функциональный: методическая система и технология ее усвоения”. То есть, 
модуль содержит в своем составе целевой план действий - “функциональность”, банк данных – “сущность 
обучения”, МЕТОДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ для достижения поставленных дидактических целей  
–  “технология”. Если в данном описании акцент поставлен на разделении на определенные блоки, и 
методы их усвоения, не приведены такие важные его особенности как построение модуля на основании 
определенной цели. 

По нашему мнению, модуль является международным понятием, которое отражает разделы учебного 
материала или структурные части педагогической технологии, разделенные на этапы по иерархии, исходя 
из объема учебного материала в образовательно-воспитательном процессе, поставленных перед ним целей, 
логичной взаимосвязи знаний и законченности мысли, и данные структурные части, то есть модули, состоят из 
малых модулей. При этом малая структурная часть называется малым модулем, а остальные, в зависимости от 
входящего в них количества малых модулей называются средними или большими модулями. Модульная система 
образования подразумевает под собой системный (комплексный) подход [2].

Перспективность модульного обучения основывается на приспособленности к системе усвоения 
головного мозга человека и модульное строение тканей головного мозга человека. 

Формы модульного обучения. Модульное обучение (законченные блоки информации) разделяется 
на лекционные занятия 3-6 часов и связанные с ними практические занятия,  семинары, лабораторные 
работы (целесообразно планировать их на 16-18 часов).  Основой для формирования модулей служит 
рабочая программа предмета. Зачастую модуль может состоять из темы предмета или взаимосвязанных 
тем. Однако в отличие от темы,  в модуле все измеряется, все оценивается 

В модульной технологии обучения последовательность учебного материала разделяется на 
следующие блоки:  

информационный блок (информация, которую необходимо усвоить);
блок применения (решение задач, выполнение заданий на основании усвоенного материала); 

блок коррекции информации (дополнительное разъяснение неправильных ответов, помощь, разработка 
упражнений);

тестовый информационный блок (проверка усвоенного материала); блоки проверки и исправлений.
Учебный элемент модуля может состоять из следующих частей : 
– этапы учебного занятия и распределение времени; 
– четкая постановка учебной цели: общие цели, цели педагоги, цели студента; 
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– форма учебного занятия; учебные методы и технологии, которые можно использовать во время 
урока: метод, способ проведения занятия – проблемный; 

Средства, необходимые для учебного процесса: 
Для педагога. Методические пособия, разработки, учебная программа, план урока, текст лекции. 
Для студента. Учебник, таблицы, раздаточный материал, технологическая карта, лист заданий. 
Оборудование для проведения учбеного занятия. 
Список глаголов, используемых для облегчения разработки задачи урока. 
Процесс изложения темы. 
Разъяснение основных понятий и терминов.
Введение. 
Основной этап. 
Тесты: 
Проблемные вопросы. 
Заключительный этап. 
Технический диктант. 
Задания для самостоятельной работы. 
Домашнее задание. 
Учитывая вышеизложенное, в модульной технологии обучения процесс обучения проектируется на 

основании модулей. При этом особое внимание уделяется самостоятельному образованию студентов на 
основе учебной программы, механизм его организации осуществляется на основе проблемного подхода. 

При создании нового поколения Государственных образовательных стандартов и учебных планов, 
по направлениям (специальностям) образования, особое внимание уделяется введению новых предметов, 
касающихся проектирования учебного процесса в учебных планах с учетом иностранного опыта. 

Например, если в университетет штата Джорджия, США введен предмет  (Valdosta State University) 
EDAT 6000: Professional Decision Making. 3*36=108 hours EDAT 7132: Framework for Teaching. 3*36=108 
hours, то в системе образования России введен предмет «Педагогическое проектирование. Проектирование 
образовательной среды». Исходя из этого в специальности магистратуры высших технических учебных 
заведений Узбекистана введен предмет «Проектирование процесса образования предметов технического 
направления».

Следовательно, перед профессорско-преподавательским составом стоит задача формирования у 
студентов навыков по проектированию учебных занятий на модульной основе. 

Внедрение в практику модульной технологии обучения, являющейся составной частью 
педагогической технологии.   На сновании модульной технологии 
обучения учебный процесс проектируется на основании модулей. 

При этом, на основании программы предмета отдельное внимание уделяется самостоятельному 
образованию студентов, механизм его организации осуществляется на основании проблемного подхода. 

Главной отличительной чертой педагогической технологии от традиционных методик преподавания, 
как это было отмечено и ранее, является то, что она предусматривает заранее, на основе системного 
подхода, проектировать образовательный процесс. Где учитываются, следующие действия:

разбивка всего учебного материала на иерархически взаимообусловлено взаимосвязанные части 
(модули);

выборка из учебного материала каждой модули ключевых слов и на их основе составление вопросов 
для контроля знаний воспитуемых; 

определение видов обучения и типов уроков; 
подбор и расстановка по местам, применяемых педагогических методов, видов технических средств 

обучения и дидактических материалов.
Исходя из сказанного, авторы этого труда разработали алгоритм действий при проектировании 

учебных занятий.
Алгоритм действий при проектировании учебных занятий:
1. Этапы проектирования и задачи предстоящие выполнять проектировщику.
2. Представив все знания учебной дисциплины, как целостность и с учетом объема знаний и 

логической законченности мыслей, разбивка учебного материала на крупные и средние модули, а также 
определения цели крупных модулей.

3. Определения наименований средних модулей и их образовательных целей.
4. Подбор глаголов предстоящих действий в конце учебных целей.
5. Определение в средних модулях малых модулей и выявления их цели, а также назначение время 

для осуществления этих целей.
6. Выявление ключевых слов и на их основе составления вопросника.
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7. Установления форм и критерий оценки знаний  воспитуемых.
8. Определения видов и типов занятий, а также педагогических методов и их место применения в 

учебном процессе.
9. Отбор и определение места применения технических средств и дидактических материалов.
10. Написание текста отображающего ход ведения занятий[3].
Инструкция по проектированию учебных занятий на основании принципов педагогических 

технологий
ПЕРВОЕ − составление общих таблиц, отражающих общие цели учебного предмета, а также цели 

больших и малых частей (блоков) данного предмета, служащих в дальнейшем для составления проектов 
всех учебных занятий: 

Первое, осознав определенный предмет как нечто целое, он воспринимается как наивысший в 
иерархии «Самый большой модуль». Затем определяются общие образовательные цели, поставленные 
перед данным предметом и количество часов, выделенных на данный предмет, что отражается в виде 
таблицы. Общие цели учебного предмета должны отвечать ГОС, разработанным для данного предмета, а 
также требованиям к социальным качествам общества и граждан независимого Узбекистана.

Второе, исходя из логической связи знаний в данном предмете, то есть самом большом модуле и 
завершенности мысли, учебный материал разделяется на большие разделы или главы, которые именуются 
«Большие модули». После этого определяются цели каждого большого модуля, указываются выделенные 
на них часы, и составляется соответствующая таблица. Цели больших модулей должны исходить из 
целей самого большого модуля и являться их неотъемлемой частью. Сумма часов выделенных на каждый 
большой модуль должна равняться общему количеству часов, выделенных на данный предмет. 

Третье, из каждого большого модуля (главы) выделяются логически связанные, а также равные 
по объему одной паре учебных часов знания, которые должны быть донесены до студентов, и им 
присваивается наименование «Средний модуль» и указываются образовательные и воспитательные цели, 
после чего составляется соответствующая таблица.

Тем самым на основании принципов национальной педагогической технологии составляется общая 
таблица проектирования учебного занятия. 

ВТОРОЕ. Составление частного графика каждой пары учебных часов учебного занятия, то есть 
«Среднего» модуля: 

Первое, учитывая логическую связь знаний и завершенности мысли в каждой паре учебных часов 
учебного занятия, то есть в  среднем модуле он разделяется на несколько «Малых» модулей. Затем, 
исходя из вышеуказанных общих целей, определяются  образовательные цели каждого малого модуля, 
и указывается время, выделенное на каждый малый модуль. После этого определяются задания, которые 
должны выполнить студенты по окончании малого модуля и составляется таблица. 

Второе, из знаний, передаваемых каждым малым модулем выделяются основные понятия, на их 
основании составляются контрольные вопросы для оценки знаний и навыков студентов и определяются 
критерии и способы оценки, после чего составляется таблица. 

Третье, определяется тип занятий, применяемый в каждом малом модуле, указываются педагогичес-
кие методы и способы применяемые в каждом малом модуле, составляется таблица с указанием 
информационно-коммуникационных технологий, применяемых при выполнении учебных занятий в 
каждом малом модуле в зависимости от имеющихся в данном учебном заведении информационно-
коммуникационных технологий, а также дидактического материала исходя из характера учебного 
материала.  Тем самым на основании принципов педагогических технологий выполняется задача по 
составлению частных таблиц при проектировании каждого учебного занятия. 

ТРЕТЬЕ. В порядке, указанном в частных таблицах проектирования учебного занятия, пишется 
типовой сценарий осуществления процесса учебного занятия. В нем последовательно отражаются знания 
каждого среднего модуля, указывается применяемый для донесения знаний слушателям тип урока, 
педагогические методы, информационно-коммуникационные технологии и дидактический материал. 

Текст сценария пишется в качестве диалога «Педагог» − «Студент» и исходит из общих и частных 
методологических основ. Выделенные в тексте полужирным шрифтом и курсивом места рекомендуются 
студентам для конспектирования. 

Дорогие преподаватели, педагогическая (образовательная) технология не очередная модная вещь в 
образовательно-воспитательной сфере, данный способ осуществления педагогического процесса исходит 
из необходимости, не овладев им и не внедрив его в образовательный процесс, невозможно развивать в 
Республике не только образовательно-воспитательную сферу, но и науку. 
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БОЛМЫСЫ БИІК, ҒАЛЫМ-ҰСТАЗ

Құлбаев А.Б. – Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ө.ғ.к.,
Т.Жүргенов атындағы ҚҰӨА-ның ЖАК профессоры, «Сахна пластикасы» кафедрасының  кафедра меңгерушісі

Адам өмірінің ғұмырлы болуы саналы тыныс тіршілігінде еңбегінің ұлттық болмысты ұлықтауында 
болса керек...

Болмысымыздың биік, рухымыздың асқақ болуына ата-бабадан келе жатқан тамыры терең 
тәрбиенің, мәні мен мағанасының санағы сіңір сәулелік суретін салушы-тәрбиеші ұстаздың орны ерекше 
екені дау туғызбауы хақ. Осы ойды әрі қазықтай түссек, ұстазыңыз білікті де  білімді ғалым болса ше? 
Ондай тұлғаны асыл тасқа, теңіз түбіндегі гауһарға теңеп әр үйдің төріндегі орынды  ұстаздың орны деп 
бағалаған...

Саналы өмірін ұлттық ұлы да қасиетті рухани жан азығын жетілдіруге, жастарға өз ісімен, өнерімен, 
ғалымдық парасаттылығымен үлгі-өнеге көрсете білген – Сақыпжамал Асқарқызының өмір болмысын 
үш-төрт параққа сыйдыру тіпті мүмкін де емес...

Дей тұрғанмен, қолға қалам алған соң өз пікірімді айта кеткенім жөн болар...
Ауыл деген қазақтың «генофоны» болса,  қазақтың қасиетті қарашаңырағында дүние есігін ашып, 

ауылда есейіп, тәлім-тәрбие алған Сақыпжамал Асқарқызының білімге деген құштарлығы, өнерге деген 
қиялы әр қазақтың «өскен  ұясы» «Алтын бесігі» ауылдан басталады. Есейе келе бойына біткен ұлттық 
болмыс, жігерлі талпыныс, оқуға, білімге, өнерге деген талпыныс жастар қаласы, студенттер қаласы-
қазақтың астанасы Алматыға әкеледі. Талшыбықтай бұрылған өрімдей жас қыздың бойынан ғылымға, 
өнерге деген қасиеттерін байқаған ұстаздар қауымы Сақыпжамал Асқарқызын студенттер қатарына алып 
оқу-білім шәрбәтінан сусындауына жол ашады.

Сақыпжамал Асқарқызының бойына біткен өнері, тіліне біткен шешендігі, жастардың ортасындағы 
ұйымдастыру қабілеттілігі, еңбекқорлығы, жақсылыққа, жаңалыққа деген құлшынысын білім ордасы 
шет қалдырған емес, өзі де ол ортадан шеттеген емес. Қабілетті қарымдылықтың нәтижесінде өмірлік 
мақсаты сатылап іске аса бастады. Ғылым кандидаты, ғылым докторы, профессор лауазымдарын жоғары 
оқу орындарында ұстаздық еңбекпен қатар иеленіп, ұйымдастырушылық қабілеттілігі жылдан-жылға 
нығая түсті. Бірнеше ғылыми еңбектердің авторы, ұлттық, халықаралық академиялардың академигі, 
«Айгүл» ансамблінің белді мүшесі, «Тамыры терең тәрбие» оқулығының авторы Сақыпжамал Асқарқызы 
Ұзақбаева туралы қазақтың ғалымдары, зиялы қауым мүшелерімен бірге өнер сүйер қауымның, әріптестері 
мен шәкірттерінің халықаралық деңгейде өтетін ғылыми-тәжірибелік конференцияда жүрекжарды ойлары 
талай еңбекке арқау болды және болашақта бола да береді.

... Сақыпжамал Асқарқызының сонау студенттік шағынан өнерге, ғылымға талпынысы, оқуға деген 
зеректілігін ұстаздар қауымы ерте кезден баға беріп курстың алға ұмтылар, ұйтқы болар, белсендісі ретінде 
үлкен сенім артқан. Ол сенімін Сақыпжамал Асқарқызы санасымен терең ұғынып бір сәтке де естен 
шығарған емес. Қандай да студенттік – қоғамдық іс-шаралар болсын алдыңғылардың қатарында болды. 
Осылай өнер өресіндегі дербес талантына жол тауып, талантымен тамсандырды. «Айгүл» ансамблінің 
белді мүшесі болып, жүрсе де, қаншама ел араласа да, шет елдердің «қол жетпес сахнасында» ұлттық 
өнерді ұлықтаса да, Сақыпжамал Асқарқызының  қолынан кітап түскен емес, ұстаздық пен ғылымнан  
тайған емес. Ол өмірлік кредосына айналды. Қазақ ұлтының өмір болмысындағы тәрбие мен өнердің 
асыл діңгегі болып саналатын жастар тәрбиесіне өзінің фәлсәпалық үнін қосты. «Қазақтың  халық 
педагогикасындағы эстетикалық тәрбие мәселесінде 1995 жылы Алматы «Білім» баспанасынан «Тамыры 
терең тәрбие» атты кітабын шығарды. Бұл студенттер мен ұстаздар қауымына арналған құнды еңбектер 
қатарынан орын алғаны жоғарғы оқу орындарының ұстаздар қауымына мәлім. Сонау Кеңес дәуірінен 
тәлім тәрбие алған, қоғамның үрдісіндегі саясаттың ағымына деген қөзқарастағы ұлттық  болмыс, ұлттық 
тәрбиенің мәні мен мағынасы (этно-педагогикасы) тұрғысынан қарағанда Сақыпжамал Асқарқызының 
озық ойлы, терең білімділігі, ұлт жаңашыры екендігі айдай анық. Оның: «Адамдардың рухани байлығының 
өзі ең алдымен олардың білімділігі, ана тілін білуі және мәдени деңгейі, адамгершілік сезімталдығы, 
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эстетикалық жағынан дамыған жеке дүние, танымдық ой-өрісі. Олардың негіздері, біздің сенімімізше, 
ең алдымен өз халқының ұлттық әдет ғұрыптары мен дәстүрлерін игеру және оларға тікелей іс жүзінде 
қатысу процесінде қалыптасуға тиіс. Ұлттық әдет-ғұрыптар мен дәстүрлер оның үстіне ұлттық санамен, 
ұлттық намыспен, отансүйгіштік және интернационализммен байланысты ұлттық сезімдерді дамытуға 
да жәрдемдесуге тиіс»... халықтық педагогиканың мақсаты- «жас ұрпақты ата-бабалар тәжірибесінің ең 
жақсы мұраттарына сай тәрбиелеу» - деген пікірімен толық келісуге болады. 

Сондай-ақ, болашақ ұстаз – ғалымның ой-өрісіне ұлтымыздың ұраны болған Мағжан 
Жұмабаевтың: «Халықтық музыка жақсы көңіл-күйге, адамгершілік тәрбиеге жәрдемдеседі, тепе-теңдікті 
жоғалтқандардың мінез-құлқын сабасына түсіреді және әрі кемеліне келтіреді.... Бұл музыкада тән 
сұлулығы үшін де пайдалы, өйткені тән ауырған кезде жан да сөнеді. Сондықтан тән сауықса жан да 
сауығады, осындай ықпал жасайтын дыбыстардың арқасында оның күш-қайраты қалыпқа келіп, оның 
субстанциясына бейімделеді» деген зерделі пайымдаулары қанат бітіріп, жігеріне жігер қосып еңбегіне 
талпыныс бергені сөзсіз. Өйткені оның Мағжан еңбегін басты назарға алуы, ондағы дене, ақыл-ой, 
эстетикалық тәрбие және жан (рухани) тәрбиесі туралы, оқушыға тбілімді ана тілінде меігерту туралы 
айтқан ой-пікірлерін баса көрсетуі бекер емес. Бұл ой-пікірлердің бала ұстанымын, ерік-жігерін, мінез-
құлқын шыңдауда, әсемдікке, мейірімділікке тәрбиелеуде,  жалпы адамзаттық мұраттарға жетелеуде берері 
мол екенін жақсы түсінгенінің айғағы.

Жоғарыда айтылған жолдар Ғалым-ұстаз Сақыпжамал Асқарқызының  өмірлік ұстанымына 
айналған құбылыстар. Ал келесі бір қырына тоқталуым –әріптес ретіндегі Сақыпжамал Асқарқызының 
оқу-шығармашылық қызметіндегі білімділігі мен біліктілігі. Ол Республикамыздың Егемендік алған 
алғашқы жылдардағы қиыншылықтарды бастан өткеру жылдарына тұспа-тұс келді.

Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясына бірінші проректор болып тағайындалған 
соң оқу-әдістемелік, шығармашылық, ғылыми-зерттеу, тәрбие жұмыстарының барлығына жауапты әрине, 
Ректор Т.Қышқашбаев пен С.Асқарқызы  жаңа ғана тәй-тәй басқан Егеменді еліміздің жоғары өнер оқу 
орнының ұлттық қадрлар мен кәсіби мамандықтардың мамандандырулары жүйесін жетілдіріп бірізділікке 
алып келу, шеттен келген басшыларға оңай тимесі анық қой. Дей тұрғанмен, Сақыпжамал Асқарқызы, 
өзінің іскерлік-ұйымдастырушылық білімі мен біліктілігінің, мол тәжірибесінің арқасында академия 
ұжымымен тез тіл табысып өзекті мәселелерге өріс беріп, шет-елдегі шығармашылық мектептермен 
қарым-қатынасқа түсіп, ұстаздар еңбектеріне жаңаша үрдіс әкеліп талпыныс берді.

Оқу үдерісіндегі әр мамандық бойынша мемлекеттік стандарттар, типтік оқу бағдарламалары, 
ұстаздардың оқу-әдістемелік жұмыстарындағы ұлттық ерекшеліктер сынды үлкен бағдарламаларды іске 
асырды. Халық артистері мен өнерге еңбек сіңірген артистердің оқулықтар жазуына, Жоғары Аттестациялық 
Комитеттің профессоры, доценті атағына ие болуына, бірқатар педагогтардың кандидаттық диссертация 
қорғауына көмектесті. Осы жылдар аралығында (7 жыл ішінде) тікелей оның жетекшілігінде 2 докторлық 
диссертация, 6 кандидаттық диссертация қорғалды. Ал мамандықтарды халықаралық аттестатциялау 
мен аккредитациялаудан өту бағдарламасынан академияның сүрінбей жақсы жетістіктермен өтуіне 
Сақыпжамал Асқарқызының үлесі зор екенін айта кеткеніміз лазым. Өнер академиясының оқу, оқу-
әдістемелік жұмыстары жөніндегі бірінші проректоры болып қызмет атқарған, академия профессоры, 
орасан еңбегімен есте қалған тәлімі мол, адамгершілігі биік Ұстаз - Ғалымға деген ілтипат –құрметімді 
осы жолдарға түсірген жазбамды қабыл алар деген ниетпен ұсынамын.
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В настоящее время без повышения квалификации и переподготовки кадров невозможно 
модернизировать систему образования, где качество образования должно соответствовать потребностям 
современного развивающегося общества.

Инновационные процессы, происходящие в системе образования, обуславливают необходимость 
подготовки специалистов нового типа, способного работать в изменившихся социально-экономических 
условиях. Образовательные организации нуждаются в таких кадрах, которые обладают принципиально 
новым стилем мышления, владеющими новой методологией, с высоким уровнем общей культуры, с 
новой структурой психолого-педагогической компетентности, умеющими работать в современном 
образовательном пространстве, нетрадиционно подходить к решению различных педагогических ситуаций, 
проектировать и планировать процесс обучения в целом, а также конструировать его на разных уровнях 
и этапах, прогнозировать и анализировать результаты работы с последующей рефлексией и коррекцией 
своей педагогической деятельности. [2,-54]

В развивающихся условиях системы образования большое значение придается поиску новых 
теоретических и практических подходов к процессу повышения профессиональной компетентности 
педагогов и механизмов их внедрения. Современная система повышения квалификации и переподготовки 
кадров  находится в поиске наиболее эффективных форм обучения педагогов. 

Анализ факторов, влияющих на эффективность обучения педагогов предполагает понимание ее 
специфики, так как система повышения квалификации по своей сути является социально-педагогической 
системой и представляет собой совместную образовательную деятельность преподавателя и студентов, а 
также слушателей и построена с учетом принципа профессиональной направленности. 

Пути развития системы образования тесно связаны с тенденциями современного этапа общественного 
развития. Системе образования, в реалиях современности, требуются высококвалифицированные 
педагогические кадры, а принципы открытости и непрерывности становятся основополагающими 
принципами развития образования.
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В настоящее время идет процесс информатизации общества, внедрение новых информационных 
технологий во все сферы деятельности человека и это отражается так же и на изменениях, происходящих 
в системе повышения квалификации и переподготовки кадров.

Сфера образования существенно пересекается в информационном обществе с экономической 
сферой жизни общества, а образовательная деятельность становится важнейшим компонентом его 
экономического развития.

В условиях постоянно меняющейся жизни общества, развивающейся системы образования педагог 
должен быть готов к непрерывному совершенствованию и повышению своей квалификации. В то же время, 
должны быть созданы условия, при которых педагог может реализовать свою потребность в постоянном 
обучении и развитии. 

Студентами переподготовки и слушателями повышения квалификации, являются специалисты, 
имеющие различный уровень квалификации, определенный опыт работы, ориентированные на потребность 
в совершенствовании своих знаний, умений и навыков и профессионального опыта. 

В системе дополнительного образования внедрены новые образовательные технологии, одной из 
таких технологий является дистанционное обучение, которое позволяет получить образование даже в 
отдаленных районах, без отрыва от основной работы и имеют доступ к обучению лица с ограниченными 
возможностями в здоровье, а так же снижаются финансовые расходы на получение образования.

Необходимо отметить, что дистанционное образование имеет следующие отличительные черты: 
гибкость, экономичная эффективность, новая роль преподавателя, специализированный контроль 
качества образования, использование инновационных технологий и средств обучения, параллельность, 
дальнодействие, охват, диалогичность, возможность интеграции, вариативность, асинхронность, 
непрерывность, открытость, доступность и фиксируемость. 

− Остановимся на некоторых из них, которые используются в образовательном процессе:
− параллельность: обучение может проводиться при совмещении основной профессиональной 

деятельности с учебой, т. е. «без отрыва от производства»;
− дальнодействие: расстояние от места нахождения обучающегося, до образовательной организации 

(при условии качественной работы связи) не является препятствием для эффективного образовательного 
процесса;

− асинхронность: в процессе обучения обучающий и обучаемый работают по удобному для каждого 
расписанию;

− диалогичность - обратная связь между преподавателем и обучаемым. Возможность интеграции, 
как с другими образовательными организациями, так и выход на международный уровень (международная 
интеграция);

− непрерывность - возможность непрерывного получения образования;
− открытость - обучение посредством дистанционных технологий открыто для всех категорий 

населения;
− доступность всего процесса обучения для всех участников;
− фиксируемость промежуточных и конечных результатов обучения на материальных носителях 

информации в цифровом виде.
Перечисленные особенности определяют, и преимущества дистанционного обучения перед другими 

формами обучения и позволяют систему повышения квалификации кадров более усовершенствовать, что 
в дальнейшем будет способствовать качественной подготовке специалистов. [2, с-21]

Институтом повышения квалификации и переподготовки кадров им. М. Р. Рахимовой (Институт) 
осуществляется программа дополнительного профессионального образования которая, согласно 
лицензии,дает право ведения образовательной деятельности в сфере полного высшего образования 
по педагогическим направлениям и предоставляет дополнительное профессиональное образование: 
профессиональная переподготовка на базе средне - профессионального (срок обучения - 3 г.) и на базе 
высшего профессионального образования (срок обучения - 2 г.), а также осуществляет повышение 
квалификации, как учителей общеобразовательных школ, так и преподавателей вузов: 

- профессиональная переподготовка осуществляется для расширения квалификации специалистов 
в целях их адаптации к новым экономическим и социальным условиям и ведения новой профессиональной 
деятельности в образовательной сфере.

- повышение квалификации осуществляется с целью повышения профессиональных знаний, 
совершенствования деловых качеств, а также обновлении профессиональных компетенций в связи с 
повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 
решения профессиональных задач. 

В Институте форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий, которая имеет 
следующие положительныестороны: 
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− обучаются сложившиеся специалисты, которые привносят свой жизненный и профессиональный 
опыт в содержание обучения; 

− преимуществом заочно-дистанционного обучения является возможность получения высшего 
образования без отрыва от работы;

− при совмещении работы с учебой студент получает возможность соотносить теорию с 
практикой, дополняя одно другим;

− реже сталкиваются с проблемой поиска свободных вакансий - большинство из них либо уже 
трудятся, либо имеют опыт работы по специальности, а значит - лучшие перспективы на будущее;

− возможность обучения в привычной комфортной обстановке, не выходя из дома или офиса;
− установление индивидуальных сроков и темпов обучения с учетом особенностей студента;
− развитие способности к самоорганизации и самостоятельности, необходимой для обучения, при 

этом есть возможность связаться с преподавателем и получить необходимую консультацию;
− заочное-дистанционное обучение экономит денежные средства, время и силы, необходимые для 

преодоления расстояний, например, когда студент постоянно проживает в другом городе и вынужден 
либо переезжать в город, в котором располагается университет, либо ездить на консультации и сессии по 
заочной форме обучения.

Таким образом, заочное образование получило новые возможности за счет применения 
информационно - дистанционных технологий обучения без потери места работы с ориентацией на 
улучшение личностного роста и повышения оплаты труда.

В период своей деятельности с 1998 года по настоящий момент ИПК и ПК им. М. Р. Рахимовой КГУ 
им. И. Арабаева выпустил более 10 тысяч специалистов разного уровня и квалификации, из них более 500 
магистрантов по направлениям менеджмент и социальная работа, а также за этот период прошли курсы 
повышения квалификации около 10000 педагогов. 

Результаты нашего Института показывают приоритетность задач образования в потребности 
получения новейших знаний, а так же в приобретении опыта организации учебного процесса в соответствии 
с современными тенденциями модернизации образования, в освоении современных способов решения 
профессиональных задач, поставленных перед образовательными организациями общества.

Постоянно расширяющийся диапазон функций Института способствуют закреплению его 
позиций на образовательном рынке республики. Институт актуализирует проблему кадровой политики, 
обеспечивает непрерывное совершенствование профессиональной переподготовки в течение всей жизни 
и осуществляет подготовку кадров по психолого-педагогическому, гуманитарному и естественнонаучному 
направлениям, используя различные современные технологии обучения.

Таким образом, институты повышения квалификации и переподготовки кадров на сегодняшний день 
являются ведущим звеном, способствующим повышению профессионализма и компетентности наших 
педагогов, росту педагогического мастерства, внедрению нового содержания образования с помощью 
инновационных технологий и современных подходов в обучении. Как развивающаяся инновационная 
среда для непрерывного образования взрослых, система повышения квалификации и переподготовки 
кадров обязана идти на шаг впереди существующих тенденций в образовании. 
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БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЖӘНЕ МАМАНДАРДЫ ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЖҮЙЕСІНДЕ
ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒЫТТАРДЫ ҚОЛДАНУ

Акиева Г.С.1 п.ғ.д., М.Р.Рахимова ат. БАжМҚДИ директоры, 
Суходубова Н.А.2 п.ғ.к., М.Р.Рахимова ат. БАжМҚДИ психол.-пед. және гуманитарлық пәндер кафедрасы доценті, 

1,2 Арабаев ат. КМУ, Бішкек, Қырғызстан

Мақала білім берудің өзекті мәселесіне - кадрлардың біліктілігін арттыруға және қайта даярлауға арналған. 
Мұнда кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау институттары үлкен рөл атқарады. И.Р. Арабаева 
атындағы КМУ М.Р.Рахимова атындағы ҚМУ және ПК мысалында авторлар заманауи технологияларды оқу үрдісіне 
енгізудің тиімділігін көрсетеді.

Тірек сөздер: білім, қашықтықтан оқыту, білімге қол жетімділік, құзыреттілікке негізделген тәсіл, біліктілікті 
арттыру, кадрларды қайта даярлау.
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The article deals with the pedagogical justification of the formation of methodological training of future teachers 
of Informatics. Professional training of future teachers of Informatics is carried out on subjects and practice of modern 
bachelor. Educational programs of higher professional education should ensure the formation of students ‘ General cultural 
and professional competencies in disciplines and practice. Methodical training of future teachers of Informatics is carried out 
in the study of special methodological disciplines, the development of methods and technologies of education.
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БОЛАШАҚ ИНФОРМАТИКА МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ДАЙЫНДЫҒЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Беркимбаев К.М. п. ғ.д, профессор, Қ.А.Ясауи атындағы ҚХТУ
Түркістан, Қазақстан

Мақалада болашақ информатика мұғалімдерінің әдістемелік дайындығын қалыптастырудың педагогикалық 
негіздемелері қарастырылған. Болашақ информатика пәні мұғалімінің кәсіби дайындығы бұрынғы мамандану 
жүйесінде де, қазіргі заманғы бакалавриат жүйесінде де студенттердің пәндерді оқып-үйренуі және практикадан 
өтуі арқылы жүзеге асырылады. Жоғары кәсіптік білім беруге арналған білім беру бағдарламалары пәндер мен 
практикаларда студенттердің жалпы мәдени және кәсіби құзыреттіліктерін меңгеруін қамтамасыз етуі тиіс. Болашақ 
информатика мұғалімінің әдістемелік дайындығы арнайы әдістемелік пәндерді меңгеруде, оқытудың әдістері мен 
технологияларын меңгеруі аясында қарастырылған. 

Тірек сөздер: жоғары білім беру, информатика мұғалімі, әдістеме, әдістемелік даярлық, оқыту пәндері.

Н.Назарбаевтың 2018 жылдың 10 қаңтарында жарияланған “Төртінші өнеркәсіптік революция 
жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері” атты Жолдауының «Адами капитал – жаңғыру негізі» атты 
7-ші тармағында «Барлық жастағы азаматтарды қамтитын білім беру ісінде өзіміздің озық жүйемізді 
құруды жеделдету қажет. Білім беру бағдарламаларының негізгі басымдығы өзгерістерге үнемі бейім болу 
және жаңа білімді меңгеру қабілетін дамыту болуға тиіс» деп білім беру жүйесіне қойылатын талаптардың 
кешенді әрі жаңашылдықты қажет ететіндігіне баса назар аударады (akorda.kz).

2017 жылы елiмiзде бекiтiлген Педагогтiң кәсiби стандартында педагогикалық кәсiби құндылықтар 
«...бiлiм алушының тұлғасын, оның құқығы мен бостандығын құрметтеу; басқа сенiмдерге, әлем мен 
дәстүрлерге деген көзқарастарына - толеранттiлiк бiлдiру; мәдени алуан түрлiлiгiне ашықтығы; икемдiлiгi, 
бейiмделу қабiлетi, эмпатияға деген қабiлетi ... өз бетiмен бiлiм алу, талдамалық және сыни ойлау 
дағдылары ... ынтымақтастық дағдылары, дауларды шешу қабiлетi» деп анықталған [1].

Сондықтан, барлық сатыдағы білім беру саласы қызметкерлерінің алдында үлкен міндеттер 
тұр.  Себебі білім беру жүйесі мен ғылым заман талабына толық жауап беруі тиіс. Елiміздің зияткерлік 
капиталы шоғарланған ерекше орта ретінде, Қазақстан жоғары оқу орындарына қоғамда орын алып 
отырған өзгерістер мен жаңғыртулардың жетекші күшіне айналуына тура келеді.

Сондай-ақ, негізгі  мақсат білім алып, білік пен дағды-машыққа қол жеткізу ғана емес, солардың 
негізінде дербес, әлеуметтік және кәсіби біліктілікке ақпаратты өзі іздеп табу, талдау және ұтымды 
пайдалану, жылдам өзгеріп жатқан бүгінгі дүниеде лайықты өмір сүру және  жұмыс істеуге даярлық, 
бәсекеге қабілеттілік болып табылады. 

Бәсекеге қабілетті мұғалім – бұл кәсіби қызметті барынша мүмкін деңгейде жүзеге асыратын маман. 
Педагогикалық жоғары оқу орнының бәсекеге қабілетті түлегі кәсіби салада озық кәсіби қызмет етуге 
дайын болуы тиіс, бұл оның қызығушылығы мен ең үздік кәсіби нәтижелер алуға ұмтылуымен байланысты. 

Жоғары білім берудің қазіргі заманғы жүйесі түлектің білім алу сапасының негізгі өлшемі оның 
кәсіби әлеуеті болып табылатындығымен сипатталады. ЖОО түлектерінің негізгі ерекшеліктері келесідей 
мазмұнда қарастырылады: 

“Біріншіден, одан табысты қызметке дайындық ғана емес, технологиялар әлемінде да, қоғамдық 
өмірде де қарқынды өзгерістер жағдайында да қазіргі заманғы қызметке дайындық қажет. Жоғары білімі 
бар маман өзінің кәсіби қызметі саласында жаңа маманға айналуға дайын болуы тиіс. Ол сондай-ақ өзінің 
білім базасында дайын алгоритмдер болмаған жағдайда да шығармашылық, жасампаздық ойлауды көрсете 
отырып, табысты әрекет етуге қабілетті болуы тиіс

Кәсіби маман ретінде ол өзінің кәсіби қызметінің әлеуметтік маңыздылығы туралы, сондай-ақ 
табиғат, қоғам және жердегі әлем үшін оның ықтимал теріс салдарлары туралы өзіне толық есеп бергенде 
ғана аталуы мүмкін. 

Үшіншіден, қоғам жоғары білімді маманнан демократиялық сенімнің еркін рухын және әлеуметтік 
саладағы табысты қызметтің гуманистік құндылықтарын тасымалдаушы сапасын күтеді” [2]. 
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Бүгінгі күні орта білім беру мазмұнының түбегейлі жаңартылуы жаңдайында болашақ информатика 
мұғалімдерінің жаңартылған мазмұнда білім беруге әдістемелік дайындығын жетілдірудің маңызы зор. 
Осы орайда, болашақ информатика мұғалімдерін оқыту мақсатын айқындаудың маңызы зор. Оқытудың 
мақсаты педагогикалық қызметтің болашақ мінсіз нәтижесін ойластыру қызметін реттейтін, бағыттаушы, 
реттеуші функциясы бар оқытуды анықтайтын дидактиканың негізгі санаты болып табылатындықтан, 
оқыту технологиясын жобалаудың және құрастырудың аса маңызды кезеңі болып табылады, оған барлық 
дидактикалық үдерістің нәтижелілігі байланысты. 

Оқыту мақсаттарын қоюға келесідей талаптар тұжырымдалған: - мақсаттар қоғамның әлеуметтік 
тапсырысын көрсетуі тиіс; - мақсат қою кезінде білім алушылардың танымдық қабілеттерін дамыту 
деңгейін, психологиялық ерекшеліктерін, білім алушылардың іс-қимылға адамгершілік-интеллектуалдық 
дайындығын ескеру қажет; - мақсаттар иерархиялық, жүйелі, үздіксіз сипатта болуы тиіс; - мақсаттарды 
нақтылауға білім алушылардың болашақ іс-әрекеттерінің нақты сипаттамасымен қол жеткізіледі [3]. 

Болашақ информатика мұғалімдерінің әдістемелік дайындығын жетілдіруді зерттеуде оқыту 
мақсатын құраушы ретінде өзіне біріктіретін әдістеме «әдістеме» түсінігінің мәні зор. 

“Әдістеме” сөзі ежелгі грек тілінен аударғанда “таным тәсілі”, “зерттеу жолы” дегенді білдіреді. Ал, 
оқыту әдістемесі ретінде бұл оқытудың міндеттері, мазмұны мен әдістері туралы педагогикалық ғылым 
екендігі белгілі. Ал, оқу пәнін оқытудың міндеттері, мазмұны, әдіснамалық негіздері, заңдылықтары мен 
ұстанымдарын, сондай-ақ оқу орнының түрі мен деңгейіне қойылатын нормативтік талаптарға сәйкес 
оқытудың нысандары, әдістері мен құралдарын ғылыми баяндау мен негіздеуді жеке әдістеме ретінде 
түсінеміз.

Жеке мәселелер бойынша әр сабақтың әдістемелік әзірлемесі оқытудың әртүрлі әдістемелік 
тәсілдерінің артықшылықтарын жан-жақты талқылаудың және оларды өткізуге бірыңғай көзқарасты 
әзірлеудің нәтижесі болып табылады.   Әдістемелік әзірлемелерді жасау және жетілдіру процесі 
ғылыми және әдістемелік жұмыс пен оқу бағдарламалары мен оқу жоспарларының сапасы арасындағы 
диалектикалық өзара байланысты бейнелейді.

Жеке әдістемеге кіретін ақпараттық-жоспарлаушы құжаттар келесілерді қамтиды: 
а) пәнді оқытудың жоспарлары мен құрылымдық-логикалық сұлбалары; 
б) пәнді оқыту бойынша ұйымдастыру-әдістемелік нұсқаулар.
Оқытудың негізгі факторлары:
1) мемлекет пен қоғам айқындайтын мақсаттар; 
2) стандарттар мен бағдарламаларда бекітілген және білім берудің мазмұны мен құрылымы; 
3) оқыту процесін ғылыми-әдістемелік ұйымдастыру (оқыту және оқу-жаттығу формалары, әдістері, 

әдістемелік тәсілдері, құралдары); 
4) білімгерлердің танымдық мүмкіндіктері; 
5) оқыту нәтижелері.
Болашақ информатика мұғалімінің әдістемелік дайындығы әдістемелік білім мен іскерліктің 

жиынтығы, сондай-ақ әдістемелік қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз 
ететін жеке тұлғаның қасиеттері ретінде айқындалады. Болашақ мұғалімнің әдістемелік дайындығының 
теориялық және практикалық жақтары белгілі. Әдістемелік дайындықтың теориялық жағы - бұл тиісті 
пәнді оқытудың жалпы заңдылықтарын білу, оқу пәнін оқытудың тұжырымдамалары мен теорияларын 
білу,оқу пәнінің мазмұнын базалық білімнің белгілі бір деңгейі. Демек, теориялық дайындық - бұл 
мұғалімнің аналитикалық, болжамдық, жобалық және рефлексиялық біліктерінің болуын болжайтын 
және әдістемелік ойлау ұғымымен сәйкес келетін педагогикалық ойлаудың жалпылама білігінде көрінетін 
теориялық іс-әрекет.

Болашақ мұғалімнің әдістемелік дайындығының құрылымы: 
- мотивациялық-тұлғалық дайындық мамандыққа қарым-қатынасты, кәсіби қызметтің мақсаттарын, 

дүниетанымдық ұстанымдарды, принциптерді, сондай-ақ мұғалімнің жеке-типологиялық қасиеттерін 
(қарым-қатынас стилі, эмоционалдық, өзін-өзі талдау, рефлексия және т.б.) білдіретін тұлғаның 
сипаттамасын; 

- пәндік-мазмұнды дайындық әдістемелік ойлаудың пәндік аспектісін құрайтын психологиялық-
педагогикалық, әдістемелік және білім жүйесін;

- операциялық-іс-әрекет дайындығы мұғалімнің әдістемелік іс – әрекеті-танымдық, жобалау-
конструкторлық, оқыту, бағалау және зерттеу үшін қажетті дағдылар мен дағдылар жүйесінің қалыптасуын; 

- теориялық-әдіснамалық дайындық ғылыми таным әдістері туралы білімді, сондай-ақ оқушы 
тұлғасын қалыптастырудағы информатиканың рөлі мен мәнін ұғуды қамтиды. 

Әдістемелік дайындық құрылымын негізге ала отырып, болашақ информатика мұғалімін 
әдістемелік даярлау негізінде психологиялық-педагогикалық білім базистік болып табылады, ал кәсіби-
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бағытталған – әдістемелік, жиынтығында информатиканы оқыту әдістемесінің кешенін ұсынатын 
болады деп айтуға болады. Әдістемелік білім: оқыту технологиясы туралы білім; оқытудың әртүрлі 
түрлерін ұйымдастыру ерекшеліктерін білу; оқыту, тәрбиелеу құралдарын тиімді пайдалану туралы 
білім; оқытудың әртүрлі түрлеріне сәйкес оқушылардың оқу қызметін басқару туралы білім; мұғалімнің 
аудиторияға коммуникативтік әсер ету құралдарын тиімді пайдалану туралы білім; ұжымдық зерттеу 
қызметін ұйымдастыру туралы білім және т. б. қамтиды. 

Демек, болашақ информатика пәнінің әдістемелік дайындығы әдістемелік білім мен іскерліктің 
жиынтығы, сондай-ақ ақпараттандыру және жаһандық коммуникация жағдайында мектептегі әдістемелік 
қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз ететін жеке тұлғаның қасиеттері ретінде 
түсіндіріледі.

Болашақ мұғалімнің практикалық дайындығы - бұл  «педагогикалық қызмет компоненттерін 
практикалық меңгеруді, педагогикалық білім беру бейініне сәйкес оқу-тәрбие процесінің нақты жағдайында 
педагогикалық міндеттерді шешуге дайындығын” қамтамасыз ететін» дайындық. Практикалық дайындық 
пәндік іскерліктерде (конструктивтік, ұйымдастырушылық және коммуникативтік) көрініс табады және 
әдістемелік іскерліктермен сәйкес келеді  [4].

Болашақ информатика мұғалімінің әдістемелік дайындығын іске асыруда жүйелі оқытылатын оқу 
пәндерінің рөлі зор. Әрбір оқу пәніне қатысты оқытудың ғылыми-негізделген процесін құру үш іргелі 
проблеманы шешуді көздейді: 

оқытудың мақсатын нақты анықтау - бұл пәнге не үшін үйрету керек; 
негізгі мазмұнды тұжырымдау - берілген мақсаттарға жету үшін нені үйрету қажет; 
қойылған мақсаттарға сәйкес қажетті мазмұнды меңгеру үшін оқу-тәрбие үдерісін қалай 

ұйымдастыру керек.
Осы орайда, 6B015 – Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау   бағыты бойынша 

болашақ информатика мұғалімдерін әдістемелік даярлауды жетілдірудің маңызы зор. Аталған бағыт 
бойынша Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті, Компьютерлік ғылымдар 
кафедрасында болашақ информатика мұғалімдерінің әдістемелік дайындығын қалыптастыруда дәстүрлі 
психология, педагогика, Информатиканы оқыту әдістемесі пәндері оқытылады. Ал олардың әдістемелік 
дайындықтарын жетілдіру бейіндеуіш пәндер циклының модулі мен мамандандырудың білім траекториясы 
аясында жалғасын табады.   Білім беру бағдарламасында болашақ информатика мұғалімдерінің әдістемелік 
дайындығын жетілдіру мақсатында  Орта мектепте  робототехника негіздерін оқыту әдістемесі, Жаңа 
ақпараттық педагогикалық технологиялар, Электронды оқытуды ұйымдастыру, Цифрлық білім беру 
қорларын құру технологиялары, Білім берудегі бұлттық технологиялар, Информатикадағы педагогикалық 
технологиялар, Электронды оқыту үшін бағдарламалық өнімдер және стандарттар пәндері оқытылады.

Аталған пәндерді оқытуда дәстүрлі әдістермен қатар (түсіндірмелі-иллюстративті, репродуктивті, 
проблемалық баяндау, эвристикалық және т.б.) белсенді оқыту әдістері қолданылады. 

Белсенді оқыту әдістері — оқу процесін ұйымдастыруға бағытталған және арнайы құралдармен 
білім алушыларды танымдық іс-әрекет процесінде оқу материалын өзіндік, бастамашылық және 
шығармашылық игеруге ынталандыратын педагогикалық іс-әрекеттер мен тәсілдер жиынтығы. 

Белсенді оқыту әдістері білім алушылардың оқу үдерісіне жоғары дәрежеде атсалысуымен 
сипатталатын, қойылған оқыту міндеттерін шешу кезінде олардың танымдық және шығармашылық 
қызметін белсендіретін әдістер, олардың келесі ерекшеліктері айқындалды:  

-білімгердің қалауына қарамастан белсенді болуға мәжбүр болған кезде ойлауды мақсатты түрде 
белсендендіру;  

- білім алушыларды оқу процесіне тартудың жеткілікті ұзақ уақыты, өйткені олардың белсенділігі 
қысқа мерзімді немесе эпизодтық емес, едәуір дәрежеде тұрақты және ұзақ (яғни сабақ барысында) болуы 
тиіс); 

 - шешімдерді дербес шығармашылық әзірлеу, білімгерлердің мотивациясы мен эмоционалдық 
деңгейінің жоғарылауы; 

- интерактивті сипаты (ағылш. interaction-өзара іс-қимыл), яғни тікелей және кері байланыс арқылы 
оқу қызметі субъектілерінің (білім алушылар мен оқытушылардың) тұрақты өзара іс-қимылы, қандай да 
бір мәселені шешу жолдары туралы еркін пікір алмасу.

Мысалы, модельдеу әдісі модельделетін шындықты түсінуге, кәсіби процесс кезеңдерінің бірізділігі 
мен мазмұнын меңгеруге, интуицияны, конструктивті ойлауды дамытуға, ситуациялық жағдайды терең 
талдауға қабілеттілікке ықпал етеді. 

Шағын топтар арқылы оқыту әдісі оқу тапсырмаларын орындау бойынша шағын топтар құрамындағы 
жұмысты білдіреді: идеялармен алмасу, ережелерді әзірлеу, талқылау, пікірталас үшін сұрақтар қою. 
Пікірталастың өзі белгілі бір мәселе бойынша пікір алмасуға негізделген тиімді әдіс болып табылады. 
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Белсенді оқыту әдістерін таңдау білім берудің жаңа мақсаттары мен міндеттерін, жаңа 
технологияларды және үнемі жаңартылып отыратын ақпаратты ескере отырып жүзеге асырылуы тиіс, 
ол ең алдымен мақсатты аудиторияның сипаттамаларына негізделуі тиіс, сондай-ақ оған бейімделген 
болуы тиіс. Белсенді оқыту әдістерін жекелей немесе бірнешеуін үйлестіре кешенді пайдалану сабақтың 
мақсатына байланысты болады және қосымша шектеулермен реттелмейді. Қазіргі уақытта ЖОО алдында 
студенттерге білім беру ғана емес, сонымен қатар, өз бетінше, шығармашылық және бастамашылдықты 
қалыптастыру мен дамытуды қамтамасыз ету міндеті тұр. 

Студент әсер ету нысаны емес, өзара іс-қимыл субъектісі ретінде әрекет ететін оқу үдерісіне 
белсенді қатысушы. Осы мақсаттарға қол жеткізу кешенді белсенді оқыту әдістерін, оның ішінде 
олардың үйлестіріле біріктірілген түрлерін қолдану білім беру үдерісінің әртүрлі деңгейлеріне сәйкес 
іске асырылады. Белсенді әдістерін кешенді пайдалану жоғары оқу орнында оқыту дербестіктің және 
танымдық белсенділіктің дамуына ықпал етеді. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ

Беркимбаев К.М. д.п.н., профессор,
МКТУ имени К.А.Ясауи. Туркестан, Казахстан 

В статье рассматриваются педагогические обоснования формирования методической подготовки будущих 
учителей информатики. Профессиональная подготовка будущих учителей информатики осуществляется по 
предметам и пратикам современного бакалавриата. Образовательные программы высшего професионального 
образования должны обеспечивать формирование студентов. Общекультурные и профессиональные компетенции в 
дисциплинах и практике. Методическая подготовка будущих учителей информатики осуществляется при изучении 
специальных методических дисциплин, разработке методов и технологий обучения. 

Ключевые слова: высшее образование, учитель информатики, методология, методическая подготовка, 
преподаваемые дисципины. 

CONTENTS OF PREPARATION OF A FUTURE TEACHER AIMED AT THE DEVELOPMENT OF ITS 
INFORMATION COMPETENCE

Abdullaeva B.S.  d.p.s., professor, Tashkent Pedagogical University named after Nizami, Tashkent, Uzbekistan

The formation of information competence of a future subject teacher is possible within the framework of a system of 
training courses, including: the course “Mathematics and Informatics”, the course “Use of information and communication 
technologies in the educational process” and a number of courses depending on the specialty of the future teacher.

Keywords: competence, informational competence, future specialist, primary education, information technology.

СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ, НАПРАВЛЕННОЙ НА РАЗВИТИЕ ЕГО 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Абдуллаева Б.С. д.п.н., профессор, Ташкентский пед. университет
им. Низами,Ташкент,Узбекистан

Формирование информационной компетентности будущего учителя-предметника возможно в рамках 
системы учебных курсов, включающей: курс «Математика и информатика», курс «Использование информационных 
и коммуникационных технологий в учебном процессе» и ряд курсов в зависимости от специальности будущего 
учителя.

Ключевые слова: компетентность, информационная компетентность, будущий специалист, начальное 
образование, информационная технология

Инструментом целенаправленного развития информационной компетентности учителя 
обычно является отдельный учебный курс или система учебных курсов. Так в исследовании развитие 
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информационной и коммуникативной компетентности будущих учителей осуществляется в рамках 
специального курса «Информационные технологии в начальном образование».

Е.В. Достовалова рассматривает информационную компетентность социального педагога и 
предлагает формировать ее путем включения в учебный план специальности «Социальная педагогика» 
курса «Основы издательской деятельности», построенного по блочно-модульной технологии. 
Предлагаемый курс основывается на использовании графических пакетов Adobe PhotoShop и CorelDraw, 
настольной издательской системы Adobe PageMaker [5].

И.В. Щукинав в своем исследовании доказывает, что сформировать информационную компетентность 
студентов филологических факультетов, необходимую для их профессиональной деятельности в условиях 
информационного общества, позволяет система следующих курсов по выбору в области информатизации 
образования: «Введение в педагогическую информатику», «Информационное моделирование», 
«Методология современной информатики и социальная информатика», «Информационная культура 
личности», «Компьютерная лингвистика и машинный перевод», «Основы работы в Интернет. Интернет 
и филологическое образование», «Основы правовой информатики и информационной безопасности» [9].

О.Б. Зайцева, рассматривая развитие информационной компетентности будущего учителя, 
отмечает что этот процесс должен быть естественным и осуществляться на протяжении всего периода 
обучения в ВУЗе. Развитие информационной компетентности осуществляется посредством изучения 
учебных дисциплин «Информатика» и «Информационные технологии», а также за счет внедрения 
новых информационных технологий в учебный процесс при изучении дисциплин общей и специальной 
подготовки. Автор отмечает, что при таком подходе студенты не просто изучают предметы с использованием 
развивающихся современных средств на более высоком дидактическом уровне, но и глубже понимают 
прикладное значение информационных технологий. Знания и умения по использованию компьютерных 
технологий в любых прикладных областях позволят студентам применять компьютерные технологии при 
изучении других учебных предметов и создавать в своей профессиональной деятельности собственные 
интегрированные курсы с использованием новых информационных технологий [6].

Формирование информационной компетентности будущего учителя-предметника возможно в 
рамках системы учебных курсов, включающей: курс «Математика и информатика», курс «Использование 
информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе» и ряд курсов в зависимости от 
специальности будущего учителя.

В работе Л.Б. Сенкевич рассматриваются вопросы формирования информационной компетентности 
студентов - будущих учителей математики. В качестве исходного принципа, лежащего в основе предлагаемой 
автором системы формирования информационной компетентности будущего учителя математики, выдвигается 
положение о том, что эффективная подготовка студентов по формированию информационной компетентности 
может быть осуществлена в рамках технологии, включающей три взаимосвязанных блока: содержательно-
методический; организационно-методический и инструментальный. Методическая система формирования 
информационной компетентности будущего учителя математики включает в себя специализированный курс 
«ИКТ в профессиональной деятельности учителя математики», педагогическую практику и выполнение 
квалификационных работ. В основу проектирования учебного курса положен модульный принцип, при этом 
были выделены следующие модули: операционная система Windows и офисное программное обеспечение, 
прикладное программное обеспечение предметной области математика, графические средства, средства ИКТ в 
учебно-воспитательном процессе, средства Интернет [8]. 

Рассмотрим методы и организационные формы подготовки будущего учителя, направленной на 
развитие его информационной компетентности

 При формирования информационной компетентности будущего учителя-предметника предлагается 
использовать традиционные, основанные на классно-урочной системе в очном обучении и дистанционные 
формы организации обучения. В качестве методов обучения выступают преимущественно инновационные, 
активные методы: проблемный метод, «который состоит в организации получения знаний обучающимися 
в процессе разрешения учебных проблем», проблемная ситуация создается преподавателем, который 
выступает «в качестве организатора сотрудничества, консультанта, управляющего поисковой работой 
учащихся. … Именно преподаватель проектирует возникновение противоречий, учебных конфликтов, 
столкновение позиций участников обучения»; метод проектов, который предполагает способ достижения 
дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. В проектном обучении 
проблема намечена неявно, учащиеся должны самостоятельно и совместными усилиями разрешить ее, 
применив знания из разных областей. Вся работа над проблемой приобретает, таким образом, контуры 
проектной деятельности.

Естественной средой для формирования информационной компетентности считаем мультимедиа-
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технологии, а наиболее адекватной методикой их формирования – активные методы обучения, такие 
как метод управляемого открытия, кейс-метод, метод проектов и портфельный метод. «Отличительной 
особенностью метода кейс-стади (CaseStudy) является создание проблемной ситуации на основе 
фактов из реальной жизни. Case – не просто правдивое описание событий, а единый информационно-
коммуникативный комплекс, позволяющий понять ситуацию, выдвинуть гипотезу решения, уметь найти 
недостающую информацию, провести дискуссию и в конечном итоге принять правильное решение. Любая 
кейс-ситуация многозначна (не имеет единственно верного решения). Обучение на основе кейс-метода 
базируется в условиях недостатка или избыточности информации».

 Портфельный метод позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах 
деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной. «Портфель ученика» - это комплект 
документов, разрабатываемых учителем, и самостоятельных работ ученика. Это инструмент самооценки 
собственного познавательного, творческого труда ученика, рефлексии его собственной деятельности 

В качестве средств обучения при формировании информационной компетентности учителя 
используются как традиционные, так и инновационные: мультимедиа, средства телекоммуникаций и 
ресурсы сети Интернет, И.Я .Злотникова, О.Н. Крылова, Т.Г. Галактионова, педагогические программные 
средства, прикладные программы общего назначения, такие как текстовые и графические редакторы, 
электронные таблицы, базы данных и т.п. 

При анализе возможных путей становления информационной компетентности необходимо 
определить, что включает в себя информационная компетентность того или иного специалиста. 
Рассмотрим, какие составляющие в структуре информационной компетентности учителя выделяют 
различные исследователи.

Диссертационное исследование О.Б.Зайцевой посвящено вопросам формирования информационной 
компетентности будущих учителей технологии и предпринимательства. Информационную компетентность 
учителя технологии автор рассматривает как «сложное индивидуально-психологическое образование, 
функционирующее на основе интеграции теоретических знаний, практических умений в области новых 
информационных технологий и определенного набора личностных качеств, обусловливающих готовность 
учителя к профессиональной деятельности в условиях информатизации общества» [6; С.9].

В качестве понятий, формирующих и уточняющих трактовку информационной компетентности 
учителя автор выделяет следующие:

−	Алгоритмическая грамотность - совокупность специфических представлений, умений и навы ков, 
связанных с овладением наиболее общими компонентами алго ритмизации.

−	Компьютерная грамотность - овладение первоначальными навыками общения с ПК и оргтехникой, 
знакомство с базовым программным обеспечением.

−	Информационная грамотность - умение создавать, перерабатывать, хранить и потреблять, искать 
необходимую информацию, в том числе по компьютерным сетям связи.

−	Пользовательская и технологическая грамотность - устойчивые навыки использования 
информационных систем и пакетов прикладных программ в своей предметной области (текстовые 
процессоры, электронные таблицы, базы данных, семантические сети, экспертные системы, системы 
автоматизиро ванного проектирования, Интернет и т.п.), умение грамотно подго товить публикацию и 
презентацию.

−	Информационное поведение - образ действия, совокупность усилий, предпринимаемых для 
получения, переработки и усвоения имеющейся информации, создания нового знания и пере дачи его 
профессиональному сообществу.

−	Компьютерное общение - целесообразное взаимодействие субъектов и объектов общения, 
компенсирующее ограниченные возможности человека, направленное на регулирование всех сфер 
общественной жизни во имя сохранения единства и целостности человека, общества и всего человечества.

Под информационной компетентностью учителя понимает особый тип органи зации предметно-
специфических знаний, позволяющий принимать эффектив ные решения в профессионально-
педагогической деятельности и указывающий на уровень овладения и использования информационных 
технологий в образо вательном процессе. Структура информационной компетентности учителя состоит 
из способностей и готовности работать с различными базами данных, имеющихся в школе, получать и 
трансформировать их в учебно-воспитательные цели; способности и готовности систематизировать 
полученные данные и организовывать собственные приемы обучения; включаться в деятельность, 
сотрудничать, работая с коллективом класса; использовать новые технологии усвоения информации и 
коммуникации.

Состав информационной компетентности учителя составляют знания, умения и навыки в области 
использования средств и методов:
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− сбора (использование аппаратных средств ввода информации (сканеры, цифровые фотокамеры и 
видеокамеры, MIDI-устройства, микрофон и т.п.) и поиска информации (использование информационно-
поисковых систем и ресурсов Интернет для поиска необходимой информации);

− хранения информации (использование систем управления базами данных, визуальных 
средств для создания электронных документов, интегрирующих текстовую, графическую, звуковую и 
видеоинформацию, информационных ресурсов Интернет для отбора информации учебного назначения);

− обработки информации (использование готовых программных средств для автоматизации 
управления учебным заведением; оценка и использование мультимедийных программ на уроке; разработка 
сценариев фрагментов мультимедийных учебных программ; использование ресурсов обработки 
информации в Интернет на учебных занятиях);

− передачи информации (использование в учебных целях базовых возможностей компьютерных 
сетей, систем типа «Виртуальный класс», коммуникативных ресурсов Интернет (электронная почта, 
конференции, чаты), технологий распределенных систем обработки информации) 

Ряд исследователей отмечает, что структура информационной компетентности включает в себя две 
составляющие: базовые знания и умения, единые для специалистов любой профессии, и профессионально-
ориентированные, специфические для той или иной профессии.

структура профессиональной информационной компетентности включает в себя как базовые знания 
и умения, единые для всех компьютерных пользователей, так и профессионально ориентированные, 
обеспечивающие профессиональную мобильность и высокую конкурентоспособность человека в 
профессиональной деятельности 

М.Р. Раянов также рассматривает информационную компетентность учителя в двух аспектах: 
общекультурном – в контексте повседневной жизни педагога в обществе и профессиональном – в контексте 
специфики преподавательской деятельности. При этом автор отмечает, что первый аспект является 
необходимым, но не достаточным условием формирования второго (необходимо обладать еще и прочным 
педагогическим фундаментом) [7]. 

Этой же точки зрения придерживается Т.А. Гудкова: информационная компетентность учителя «не 
сводится к знаниям и умениям работать с компьютером, но и предполагает известную компетентность 
учителя в области дидактики и теории воспитания, благодаря которой учитель окажется способным 
реализовать развивающую и воспитывающую функции обучения» [4].

Информационно-педагогическую компетентность преподавателя вуза и определяет ее как 
совокупность профессиональных, коммуникативных, личностных качеств преподавателя, позволяющих 
ему осуществлять свою профессионально-педагогическую деятельность и достигать высоких результатов 
в учебно-воспитательном процессе в условиях быстрого изменения информационной среды. В составе 
информационно-педагогической компетентности выделяем базовую составляющую (активное знание 
способов получения и передачи разнообразной информации) и профессионально-ориентированную 
(владение современными информационными технологиями в образовании).

информационно-компьютерную компетентность специалиста, выделяет в ее структуре две основные 
части, включающие:

1) базовые компьютерные знания и умения - единый для всех категорий пользователей комплекс 
знаний и умений, образующих своеобразный «компьютерный минимум», необходимый для успешного 
освоения и практического использования любого прикладного программного обеспечения;

2) профессионально ориентированные компьютерные знания и умения - специфически 
определенный для каждой профессиональной категории пользователей комплекс знаний и умений, 
соответствующий уровню компьютеризации их профессиональной среды 

Информационно-компьютерную компетентность учителя определяет как «интеграционное 
образование, основанное на совокупности специальных знаний, умений и навыков в области новых 
информационных технологий и их использования в профессиональной педагогической деятельности, 
позволяющее успешно осуществлять эту деятельность в условиях информатизации и компьютеризации 
образования и способствовать развитию информационно-компьютерной культуры детей» В структуре 
информационно-компьютерной компетентности будущего учителя начальных классов выделяется два 
основных модуля: знание основ НИТ (базовые компьютерные знания и умения) и умения и навыки 
использования НИТ в образовании, которые включают:

− знание возможностей использования компьютера для обучения и развития;
− владение методами использования компьютера в организации обучения младших школьников 

различным дисциплинам;
− умение использовать компьютер для организации контроля и самоконтроля освоения школьниками 

пройденного материала;
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− умение оптимально сочетать компьютерные и традиционные технологии обучения;
− умение использовать новые информационные технологии для организации творческой 

деятельности учащихся 
 При этом отмечаем, что выявленная структура не может быть полной и соответствовать сегодняшним 

требованиям к компетентным специалистам без включения в нее такого компонента как готовность 
учителя к педагогической деятельности в условиях информатизации образования.

Рассматривая в нашей работе компонентный состав информационной и коммуникативной 
компетентности учителя, выделяет в составе информационной компетентности учителя 3 блока (слоя): 
общеобразовательный, психолого-педагогический и мировоззренческий. Общеобразовательный аспект 
связывается с готовностью учителя использовать информационно-коммуникативные тех нологии в 
различных видах деятельности, а психолого-педагогический - с готов ностью применения данных 
технологий в учебном процессе. 

Следует отметить, что информационную компетентность рассматривается как знание основных 
типов современных мультимодальных информационных систем и владение навыками работы с этими 
системами, а к коммуникативной компетентности относит умение общения в широком смысле, в 
частности с помощью электронных средств. Поэтому такие умения учителя как передача и прием 
информации по телекоммуникационным каналам, организация индивидуальной и групповой Интернет-
коммуникации школьников (чаты, телеконференции, электронная почта и т.п.), поиск информации с 
помощью сети Интернет, организация работы над сетевыми проектами, соблюдение этических норм 
поведения в телекоммуникационной сети, использование коммуникационных технологий для реализации 
профессиональных образовательных целей (обмен информацией с коллегами, экспертами, консультантами), 
оценка доступности и качества информационных ресурсов относят к коммуникативной компетентности. 

Становление информационной компетентности учителя осуществляется поэтапно. На первом этапе 
подготовки учителей в вузе закладываются основы базовой информационной компетентности. На данном 
этапе в рамках общепрофессиональных дисциплин и дисциплин предметной подготовки приобретаются 
знания, умения и навыки, формируемые в процессе обучения и самообучения информатике и 
информационным технологиям. На втором этапе происходит развитие информационной компетентности, 
где формируется способность к выполнению педагогической деятельности с помощью информационных 
технологий. В этой связи в учебный план педвуза предлагается ввести такие элективные курсы, которые 
ориентируют студентов на применение информационных технологий в своей предметной области. 
Каждый курс должен иметь практическую направленность и носить предметно-ориентированный и 
междисциплинарный характер 

Важной тенденцией последних лет является выделение в структуре информационной подготовки 
современного человека в качестве особых знаний и умений грамотности в области информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). «При этом грамотность в области ИКТ чаще всего рассматривается 
изолированно, вне общего контекста культуры личности и его общей информационной подготовки, как 
своего рода панацея, универсальное средство для решения всех проблем жизни современного человека. 
Гипертрофированная вера в возможности компьютера и ИКТ наводит на мысль об имеющемся перекосе в 
сторону технократического развития современного информационного общества.».

На основании анализа программы «Основы информационной культуры» для учителей 
общеобразовательных школ и требований к составу знаний и умений учителей по данному курсу можно 
выделить следующий компонентный состав информационной подготовки учителя:

1. Знание информационных ресурсов в сфере образования и педагогики.
2. Умение выражать свою информационную потребность, формулировать информационные 

запросы.
3. Умение вести информационный поиск в различных системах педагогической информации и 

документации (общероссийских центрах научно-технической информации, системах информационных изданий 
для учителей, библиотеках, предоставляющих информационные продукты и услуги учителям и т.п.).

4. Знание возможностей библиотеки и умения их использовать. 
5. Умения в области аналитико-синтетическая переработки источников информации в 

профессиональной деятельности учителя. 
6. Умения в области подготовки и оформления результатов учебно-методической и научно-

исследовательской деятельности учителя (технология подготовки учебных и научных текстов: учебной 
программы, методических рекомендаций по изучению учебной дисциплины, научной статьи, отзыва, 
рецензии, тезисов доклада, выступления и т. п.).

7. Умение пользоваться современными ИКТ в профессиональной деятельности учителя 
(подготавливать учебную информацию для создания электронных учебных документов, использовать 
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обучающие информационные системы, работать в локальной и глобальной компьютерной сети, 
осуществлять обучающий диалог в системе дистанционного обучения и т.п.).

Заметим, что большинство авторов рассматривает структуру информационной компетентности 
учителя лишь в связи с новыми информационными технологиями. Такой подход представляется нам 
неправомерным, поскольку, на наш взгляд, информационная компетентность связана не только с 
умениями использовать новые информационные технологии для работы с информацией, но и с умениями 
осуществлять информационную деятельность с использованием традиционных (бумажных) технологий.

Нам импонирует подход, в котором представлен анализ спектрального состава информационной 
компетентности учащихся профессионального лицея, что является, с нашей точки зрения, условием 
обоснованного определения путей формирования информационной компетентности. вводится понятие 
критериев отбора компонентов информационной компетентности и выделяет следующие критерии отбора 
компонентов информационной компетентности учащихся профессионального лицея:

− критерий востребованности - отбор только тех компонентов, которые необходимы для освоения 
учащимися тех или иных учебных дисциплин.

− критерий принадлежности - принадлежность компонента информационной компетентности к 
одной из двух групп: обеспечивающих субъект-субъектную либо субъект-ресурсную деятельность.

− критерий зеркальности - нахождение для каждого компонента информационной компетентности, 
обеспечивающего тот или иной вид деятельности с применением традиционных технологий, «зеркальный 
аналог», обеспечивающий близкий по сути вид деятельности с применением новых информационных 
технологий 

Руководствуясь выделенными критериями и проведенным анализом дидактических возможностей 
средств обучения на базе традиционных и новых информационных технологий, определяется компонентный 
состав информационной компетентности учащихся профессионального лицея. Полный спектр компонент 
дифференцирован по основанию используемых технологий – традиционных либо новых информационных 
и виду деятельности - субъект - субъектной либо субъект - ресурсной и охватывает виды информационной 
деятельности различной степени сложности.

Выделенные в соответствии с критериями виды информационной деятельности наглядно 
представляется в виде следующей таблицы 

Субъект - ресурсная деятельность
Виды информационной деятельности с использованием 

средств традиционных (бумажных) технологий
Виды информационной деятельности с 

использованием средств новых информационных 
(электронных) технологий

Субъект - субъектная деятельность
Виды информационной деятельности с использованием 

средств традиционных (бумажных) технологий
Виды информационной деятельности с исполь-

зо ванием средств новых информационных 
(электронных) технологий

Таблица 1. 
Структура информационной компетентности студентов 
Таким образом, на основании анализа ряда исследований можно сделать вывод, что в структуре 

информационной компетентности учителя выделяют инвариантную (общую для всех возможных 
квалификаций) и вариативную (профессионально-ориентированную) составляющие (последняя 
связывается рядом исследователей с умениями и навыками использования новых информационных 
технологий в образовании). Поэтому инструментом целенаправленного развития информационной 
компетентности учителя обычно является базовый курс «Информатика» и специализированные 
(профессионально-ориентированные) курсы, содержание которых определяется специальностью 
будущего учителя.
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БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМНІҢ АҚПАРАТТЫҚ БІЛІКТІЛІГІН ДАМЫТУҒА БАҒЫТТАЛҒАН 
ДАЯРЛЫҚ МАЗМҰНЫ

Абдуллаева Б.С. п.ғ.д., профессор, Низами атындағы Ташкент ПУ, Ташкент, Өзбекстан

Болашақ пән мұғалімінің ақпараттық біліктілігін қалыптастыру «Математика және информатика», «Оқу 
процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану»  оқу курстарының және болашақ мұғалімнің 
мамандығына байланысты бірқатар пәндердің негізінде жүзеге асырылады.

Тірек сөздер: біліктілік, ақпараттық біліктілік, болашақ маман, бастауыш білім, ақпараттық технологиялар.

PEDAGOGICAL SUPPORT OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE
SYSTEM OF TWO-LEVEL EDUCATION

Isakova Zh .Zh. c.p.s., Senior Lecturer Kyrgyz State Academy of 
Physical Culture and Sports, Bishkek, Kyrgyz Republic 

This article discusses the issues of education at the present stage of development of the Kyrgyz Republic, which are 
determined by the tasks of its transition to a democratic and legal state, to a market economy, the need to overcome the danger 
of the country lagging behind global trends in economic and social development, and the problem of pedagogical support for 
students at the university.

Keywords: modernization of education, pedagogical support, competency-based approach, pedagogical management, 
professional training

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ ВУЗОВ В СИСТЕМЕ
ДВУХУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Исакова Ж.Ж. к.п.н., ст.преподаватель, Кыргызская гос. академия физической культуры и спорта, 
Бишкек, Кыргызская Республика 

В данной статье рассматриваются вопросы образования на современном этапе развития Кыргызской 
Республики, которые определяются задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к рыночной 
экономике, необходимостью преодоления опасности отставания страны от мировых тенденций экономического и 
общественного развития и проблемы педагогической под держки студентов в вузе.

Ключевые слова: модернизация образования, педагогическая поддержкакомпетентностный подход, 
педагогическое управление, профессиональная подготовка.

Ключевым звеном всех преобразований в связи с переходом на уровневое образование является 
преподаватель. Готовность преподавателя перейти на образовательные технологии, реализующие 
компетентностный формат, требует формирования положительного отношения к Болонскому процессу, 
наличия мотивации к реализации новой цели – формированию профессиональных компетенций, а 
также соответствующей подготовки к организации УВП, ориентированного на обеспечение требований 
стандартов третьего поколения [3].

Педагогическая деятельность по своей сущности априори является аналитической и проектной. 
Педагог, не обладающий навыками и умениями проектной и аналитической деятельности (по мнению 
ряда современных исследователей) не способен осуществлять методическую работу по планированию и 
разработке уроков, анализировать и учитывать индивидуальные особенности учащихся [4].

Педагогическая деятельность так же является научно-исследовательской. Педагог может реализовать 
образовательный процесс только на основе результатов психолого-педагогических исследований, как 
учебного коллектива в целом, так и отдельных учащихся.

Анализируя феномен педагогической поддержки и педагогического управления с использованием 
методологии системного и культурологического подходов, выясним содержание базовых понятий объекта 
и субъекта управления в педагогической системе, определим, что научное направление управления в 
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педагогической системе имеет объект – организованную деятельность педагогов (преподавателей) и 
учащихся (студентов) в этой системе, и предмет – механизм процесса обучения, который заключается в 
управлении учебной деятельностьюв системе двухуровневого образования. 

Педагогическая поддержка может выступать как одна из основных образовательных форм наряду с 
обучением и воспитанием[5]. Только если обучение и воспитание в большей мере связаны с социализацией, 
идут к студенту извне, соотнося его с социальными нормами и ценностями, то педагогическая поддержка 
нацелена на процессы индивидуализации и интериоризации.

Педагогическая поддержка – система и стратегия педагогической деятельности, особого способа 
взаимодействия преподавателя и студентов, содействующего актуализации личностного потенциала 
человека, включая помощь субъектам образовательного процесса в преодолении социальных (включая 
учебные) и личностных трудностей и нацеленного на их личностный рост [5].

Педагогическая поддержка направлена на то, чтобы помочь студенту познать самого себя, уловить 
свою уникальность и неповторимость, реализовать собственную индивидуальность, построить присущую 
ему одному траекторию образования и жизненного пути [1].

Педагогическая поддержка– относительно самостоятельное явление образования в целом, особая 
сфера педагогической деятельности – превентивная и оперативная помощь в развитии и содействии 
саморазвитию студента, которая направлена на решение его индивидуальных проблем, связанных 
со здоровьем, общением, жизненным самоопределением и продвижением в обучении[2]. Так как 
мотивационный компонент входит в структуру профессионального самоопределения студентов[1], то 
можно предположить, что педагогическая поддержка, наполненная соответствующим содержанием, 
сможет воздействовать на процесс формирования мотивов.

Целью педагогической поддержки будет смещение доминирования прагматических мотивов в 
сторону профессиональных мотивов студента[2].

Педагогическое управление рассматривается как управление всей совокупностью педагогических 
процессов (обучение, воспитание, социализация личности). Средствами педагогического управления 
являются компоненты педагогической системы: цели, педагогические принципы, содержание, методы и 
формы совместной деятельности студентов. В педагогической системе вуза действует два вида управления: 
социальное и педагогическое. Социальное управление рассматривается учеными как внешнее влияние 
на систему, а педагогическое– как внутреннее. Социальное управление, осуществляя влияние через 
определенный компонент, находится в тесной взаимосвязи с педагогическим управлением в системе вуза.

Под педагогическим управлением понимают совокупность целеустремленных действий (операций) 
субъектов педагогического управления, направленных на создание условий (социально-прогностических, 
педагогических, психологических, организационных, кадровых, правового обеспечения, эргономичных и 
медицинских, материально-финансовых) для организации эффективного УВП и реализации целей вуза (в 
частности, профессионального, личностного развития и самореализации студентов). Теория управления 
учебным заведением, в т.ч. педагогического управления профессиональной подготовкой специалистов в 
вузе, достигла уровня обобщения и систематизации теоретических и эмпирических положений и фактов 
сравнительно недавно.

Обоснование научных принципов педагогического управления осуществляется адаптацией 
личности в условиях двухуровневого образования. 

Адаптация – это не только приспособление к успешному функционированию в вузовской среде, но 
и выработка способности к дальнейшему психологическому, личностному, социальному развитию [2].

Под педагогическим управлением процесса адаптации студентов к системе двухуровневого 
образования следует понимать совокупность целеустремленных действий (операций) субъектов 
педагогического управления с целью развития адаптивных способностей студента к обучению и новым 
условиям жизнедеятельности, которые являются основой его успешного профессионального становления и 
личностной самореализации в будущем. Эффективность педагогического управления процессом адаптации 
зависит от активного взаимодействия субъектов управления со студентами. Управленческие влияния 
должны направляться на предотвращение и устранение дезадаптационных явлений в процессе обучения 
и профессионального становления будущих специалистов. С целью обеспечения целеустремленных 
эффективных управленческих влияний на процесс адаптации студентов необходимо обеспечить научный 
системный подход: разработать научные принципы педагогического управления процессом адаптации 
личности, научно обосновать и экспериментально проверить соответствующую теоретическую модель 
структуры педагогического управления процессом адаптации студентов в системе двухуровневого 
образования, создать научно-методический центр, который обеспечит внедрение организационно-
педагогической системы вуза (научная, учебная, организационная и методико-практическая работа) по 
исследуемой проблеме.
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Под научными принципами исследуемой проблемы понимаем теоретически обоснованные 
и объективно предопределенные цель, задание, закономерности, принципы, функции, структуру, 
содержание и методическое обеспечение педагогического управления адаптацией будущих педагогов 
в системе двухуровневого образования. При рассмотрении особенностей педагогического управления 
образовательными процессами больше всего акцентируют внимание на таких подходах:

– конкретно-исторический – предусматривает анализ педагогического управления с точки зрения 
его возникновения, этапов развития, современного и будущего состояния;

– системно-структурный – позволяет выделять определенные системотворческие свойства, которые 
объединяют элементы системы работы вуза с педагогическим управлением процессом адаптации в единое 
целое, в систему связей, в структуру; учитываются связи и отношения со средой;

– комплексный – делает возможным учет всех составляющих педагогического управления; 
реализация этого подхода означает необходимость развития междисциплинарных связей, использования 
при анализе процесса адаптации будущих педагогов знаний из других наук (педагогики, психологии, 
социологии, философии, экономики, медицины, биологии и т.д.);

– аспектный – дает возможность анализировать педагогическое управление с точки зрения его 
отдельных аспектов (научно-концептуального, смыслового, технологического), которые являются 
актуальными, значимыми на определенном этапе или в конкретной ситуации;

– взаимодействия – отображает прямые связи (влияние), обратные (опосредствованные) связи 
(получение информации), субординационные (вертикальные связи), координационные (горизонтальные 
связи) в процессе педагогического управления адаптацией будущих педагогов;

– целевой – характеризует единство целей образовательного заведения и личности через процесс 
педагогического управления; цели педагогического управления процессами у вуза являются объективными, 
потому что предопределены объективными законами функционирования заведения как сложной системы.
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ЕКІ ДЕҢГЕЙЛІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ЖОО СТУДЕНТТЕРІН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ
Исакова Ж.Ж.1  п.ғ.к., аға оқытушы Қырғыз мемлекеттік дене шынықтыру және

спорт академиясы, Бішкек, Қырғыз Республикасы 

Бұл мақалада Қырғыз Республикасының демократиялық және құқықтық мемлекетке, нарықтық экономикаға 
өту міндеттерімен айқындалатын ҚР қазіргі даму кезеңіндегі білім беру мәселелері, экономикалық және әлеуметтік 
дамудық жаһандық тенденцияларынан артта қалған елдің қаіп-қатерін жеңу қажеттілігі және университеттегі 
студенттерді педагогикалық қолдау проблемалары қарастырылады.

Тірек сөздер: білім беруді модернизациялау, педагогикалық қолдау, құзыреттілікке негізделген әдіс, 
педагогикалық менеджмент, кәсіби дайындық.

THEORETICAL KNOWLEDGE OF THE THEORY OF THEORETICAL AND
PRACTICAL PROBLEMS OF POSTGRADUATE STUDY

Bahodirova G.K. teacher of pedagogics and psychology Uzbek SU of WL, Tashkent, Uzbekistan 

Currently, there is an acute shortage of young specialists with well-formed cognitive activity, who, having a high level 
of general education and higher professional training, act rationally and make the right decisions in unusual situations. Modern 
labor markets pose rather stringent requirements for young professionals - graduates of higher educational institutions. In 
order to meet these requirements, higher educational institutions must provide high-quality education to students and engage 
in highly qualified training of their personnel. Cognitive activity is the main source of all of the above personal qualities. This 
article is devoted to these issues

Keywords: highly qualified specialist, higher educational institution (HEU), professionalism, educational process, 
cognitive activity, innovation, innovative approach, innovations, applicant, information, intelligence, motivation, 
determination
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К ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ОСНОВАМ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Баходирова Г.К. преподаватель кафедры «Педагогика и психология»
Узбекского ГУ мировых языков, Ташкент, Республика Узбекистан 

В настоящее время ощущается острый дефицит в молодых специалистах обладающих сформированной 
познавательной деятельностью, которые имея высокий уровень общеобразовательной и высшей профессиональной 
подготовкидействуют рационально, принимают правильные решения в нестандартных ситуациях. Современные 
рынки труда, ставят довольно жёсткие требования к молодым специалистам – выпускникам высших образовательных 
учреждений. Для того, чтобы отвечать этим требованиям, высшие образовательные учреждения, должны 
давать качественное образование студентам, заниматься высококвалифицированной подготовкой своих кадров. 
Познавательная деятельность – главный источник всех вышеперечисленных личностных качеств. Этим вопросам 
посвящена данная статья.

Ключевые слова: высококвалифицированный специалист, высшее образовательное учреждение (ВОУ), 
профессионализм, учебно-воспитательный процесс, познавательная деятельность, инновации, инновационный 
подход, нововведения, абитуриент, информация, интеллект, мотивация, целеустремлённость..

Социальный заказ на современного высококвалифицированного специалиста во многом 
определяется возросшими объективными требованиями к качественным характеристикам личности и 
деятельности. Поэтому, в условиях реформирования системы образования, социально-экономических 
преобразований в республике Узбекистан, большое значение придается повышению качества подготовки 
специалистов. Именно совершенствование качества образования оказывает существенное влияние на 
темпы, качество и способы реализации социальной и экономической политики общества. Современный 
высококвалифицированный специалист характеризуется высоким профессионализмом, компетентностью, 
мобильностью, социальной зрелостью, творческим началом, инициативностью и деятельностью. 

Для решения всех этих поставленных задач, основным критерием является формирование у студентов 
познавательной деятельности. Познавательная деятельность – главный источник всех вышеперечисленных 
личностных качеств.

Учебно – воспитательный процесс в педагогике, направлен на получение новых знаний, 
формирование умений и преобразование умений в навыки. Современные требования к учебно – 
воспитательному процессу обязывают применение инноваций. Эти требования продиктованы временем, 
изменением отношения к воспитанию и обучению. Поэтому, без модернизации учебного процесса, 
внедрение педагогических инноваций невозможно получить качественное образование. Педагогические 
инновации — это нововведения в области педагогики, направленные на эволюционные изменение, 
вносящие в образовательную среду определённые элементы (новшества), которые улучшают как саму 
образовательную систему в целом, так и отдельные ее составляющие. В современном образовании 
различают несколько видов нововведений:

технологические – нововведения с использованием технических средств обучения, использование 
компьютерных технологий в учебном процессе, использование гаджетов, интернет-технологий, введение 
информационной среды и т.д.

Организационные – нововведения касающиеся форм и методов организации учебного процесса.
Юридические – нововведения в нормативно – правовой документации
Методические – нововведения в методике преподавания и организации учебно – воспитательного 

процесса. 
Педагогические инновации, как известно, осуществляются и реализуются по определённому 

алгоритму действий. Этими вопросами занимались многие учёные педагоги, поэтому, перейдём к вопросам 
внедрения прогрессивных методических инноваций, способствующих эффективное продвижение 
обучения, формирование познавательной деятельности обучающихся на практике. Инновационные 
подходы к обучению являются основой качества образования, в котором заинтересованы как специалисты 
так и сами обучающиеся. Инновационные подходы в обучении всегда спускались «на тормоза» по разным 
причинам. Всё новое, любые нововведения, всегда воспринимаются отрицательно. Вывод масс из обычного 
состояния, всегда приводит к болезненным явлениям, дискомфорту, безопасности и сильно мешает 
обновлению всех видов обучения. Не все готовы к изменениям, а также готовы меняться ради инноваций. 
Преподаватели привыкшие работать по старым методам, не хотят что-либо менять, развиваться, работать 
над собой. Они не стремятся к приобретению новых знаний, усовершенствованию новых методик и 
разработок, отрицательно относятся к новым педагогическим идеям.

В высших образовательных учреждениях инновационный подход состоит из нескольких 
составляющих: 

1. цель обучения;
2. мотивация и средства преподавания;
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3. содержание обучения;
4. участники процесса обучения;
5. результат деятельности;
В традиционном обучении, у обучающихся доминирует перегрузка учебных дисциплин большим 

количеством ненужной информацией. Преподаватель выступает в роли доминанта. Педагоги старой 
закалки, считают своё мнение единственно правильным и не подлежащим пересмотру, окончательным. 
В связи с этим, у большинства студентов проявляется третий тип (ТСА) познавательной деятельности. 
Студенты учатся потому, что нужно «закрыть» предмет, не остаться на повторный курс и тд., но интереса 
как такового к обучению нет. Такие студенты боятся высказывать своё мнение, неуверенные в своих силах и 
знаниях, у них формируется заниженная самооценка. Они не стремятся самостоятельно приобретать новые 
знания, в студентах развивается приспособленческая зависимость от мнения педагогов. Такие студенты 
в будущем становятся специалистами без нужных сегодня нашему государству профессиональных 
качеств, таких как конкурентноспособность, амбициозность и креативность, формирование критического 
мышления. Инновационные подходы в обучении, наоборот, не предполагают приспособления, а 
формируют собственную отличную от других индивидуальность, самовоспитание и саморазвитие. 
Это основной способ воспитания и формирования гармоничной и высокопрофессиональной личности. 
Воспитать гармонично развитую конкурентноспособную личность – это и есть главная цель поставленная 
нашим государством перед системой образования. 

В инновационных подходах к обучению, преподаватель выступает не в роли преподавателя, а в 
роли наставника «тьютора». Самообучение построено, не на выдаче новых знаний и новой информации, 
а на формирование новых знаний, применяя их на практике. То есть, новой информацией, сегодня в 
век глобальных информационных технологий никого не удивишь. Ту информацию, которая интересует 
студентов, преподавателей сегодня можно найти в любом формате и в любом виде. Но, где и как 
использовать ту или иную информацию, этому должен учить педагог. 

Поступление абитуриентов в высшее учебное заведение играет огромную роль в дальнейшем 
становлении личности. Окружающая среда в ВОУ влияет на психику студента, на развитие его в дальнейшем 
как специалиста. Процесс формирования познавательной деятельности невозможно рассматривать без 
учета возрастных и социально-психологических особенностей студентов. При благоприятных условиях 
обучения в ВОУ, у студентов активно формируется познавательная деятельность. Для более успешного 
обучения в высшем образовательном учреждении студентам необходимо, развивать высокий уровень 
интеллекта, который заключается в сильной памяти, во внимании, в умении анализировать и синтезировать 
информацию, в мышлении, в широком кругозоре и умении успешно решать логические задания.

Для того, чтобы все эти процессы были успешно задействованы, студенты должны научиться 
осваивать новую среду в ВОУ, для устранения внутреннего дискомфорта. Во время адаптации, связанной 
с привыканием к условиям ВОУ, у студентов просматривается сравнительно низкая успеваемость, а также 
трудности в общении с однокурсниками. Всё это связано с социально – психологическими особенностями 
каждого студента. Знание индивидуальных особенностей студента, на основе которого строится система 
включения его в новые виды деятельности и новый круг общения, дает возможность избежать дезадаптации, 
сделать процесс включения в среду ровным и психологически комфортным. Успешность обучения также, 
во многом зависит от индивидуальных особенностей протекания биологического, психологического и 
социального процессов развития.

На период поступления и обучения в ВОУ приходится период юности (17 –20 лет). Этот период 
связан не только с адаптацией студента в новом коллективе и новым условиям, но и самое главное, 
направленностью на будущее, связанное с выбором профессии, образом жизни, с построением карьеры. 
Поэтому, именно в этот период основное значение имеет ценностная ориентация направленная на саму 
личность, на право быть самим собой. Успешное формирование познавательной деятельности зависит от 
личностных качественных особенностей, таких как деятельность, мотивированность, адаптивность, от 
интересов и мотивов, особенностей характера, темперамента, направлености личности, ее самосознания. 

Студент ВОУ – это уже сформировавшаяся на определенном этапе своего развития личность. В связи 
с этим необходимо указать на ряд особенностей развития личности, характерных именно для контингента 
ВОУ:

–  большое стремлением к самостоятельности, независимости от родителей, социальная деятельность, 
выражаемая в желании получить как можно быстрее профессию и начать работать самостоятельно, быть 
равноправным членом общества;

– готовность к личностному самоопределению в профессиональной деятельности;
– повышенная интеллектуальная деятельность, связанная с желанием развиваться, 

продемонстрировать окружающим свои способности, получить высокую оценку с их стороны;
– обеспокоенность, эмоциональная напряженность, неумение приспосабливаться к учебному ритму;
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– некоторые отклонения в поведении, слабая успеваемость, недостатки волевого развития, 
неспособность к длительным волевым усилиям, к самостоятельности, выдержке, настойчивости в учебной 
деятельности, неустойчивое внимание;

– отрицательное отношение к учению, знаниям, несформированность познавательной деятельности;
– важнейшей специфической особенностью образовательного процесса в высшем учебном заведении 

является практическая направленность обучения, составляющая его главную характеристику. 
К.А.Абульханова, Н.В.Васина и др., считают, что для профессионального мастерства характерна 

развитая способность быстро переключаться с одних условий на другие, приспосабливаться к новым 
требованиям и перестраивать свою деятельность, сообразно меняющимся педагогическим ситуациям 
[1]. Эти особенности учебного процесса в высших учебных заведениях позволяют вычленить специфику 
познавательной деятельности студентов как способность ставить реальные, достижимые данной 
личностью в данной ситуации цели, способность ученика проводить в жизнь свою программу через 
цепь внешне не связанных обстоятельств, которые могут препятствовать достижению этих целей. То 
есть, необходимость формирования профессиональной мобильности будущего специалиста – педагога 
определяет «надситуативный» характер его познавательной деятельности, понимаемой как способность 
субъекта подниматься над уровнем требований ситуации, ставить цели, избыточные с точки зрения 
исходной задачи», считает В.Маркеева [2].

Обобщение различных подходов к характеристике познавательной деятельности студентов 
позволяет определить «познавательную деятельность студентов» как прижизненно развивающееся 
сложное личностное образование, обусловливающее такие качественные характеристики познавательной 
деятельности как:

- надситуативность, целенаправленность; позитивное отношение обучаемого к процессу и результату 
познания, которое проявляется в стремлении человека учиться, преодолевая на пути приобретения знаний 
определенные трудности, прилагая максимум волевых усилий, с целью повышения качества подготовки в 
области избранной профессии;

- формирование личностного смысла обретаемой профессии и развитие эмоционально-ценностных 
отношений к самому себе, другим людям, к обществу, к окружающей природе.

Рассмотрев и проанализировав теоретические подходы и направления в области изучения 
познавательной деятельности, в диссертации впервые даны названия 3 типам познавательной деятельности 
студентов. 

Первыйтип – WCA (Wide cognitive activity). К данному типу относятся студенты, с широкой 
познавательной деятельностью, у которых мотивация и сосредоточение на получение знаний, умений, 
навыков более обширное. Обучение проходит у них, не только по своей специальности, но и выходит 
за рамки профессионального обучения. Они работают над расширением своего мировоззрения, 
профессионального роста, а новизна их увлекает. Их желание всесторонне познавать, обучаться выходит 
за рамки учебной программы.

Второйтип – ACA (Averagecognitiveactivity).К этому типу относятся студенты с познавательной 
деятельностью среднего уровня. То есть, студент профессионально углубленно обучается в рамках своей 
специальности. Вне своей профессиональной направленности, студент ничем не интересуется. «Узкая» 
специализированная профессиональная познавательная деятельность.

Третийтип – TCA (Typical cognitive activity). К этому типу относятся студенты с познавательной 
деятельностью, которая предполагает усвоение знаний и приобретения навыков в рамках учебной 
программы. По Е.Шиянову, “этот тип деятельности наименее активный, наименее творческий” [3].

Огромное влияние на формирование познавательной деятельности, становление личности у 
студентов, оказывает отношение преподавателей, родителей и самих студентов. Построение добрых 
отношений и благоприятной атмосферы преподавателями, отношения сотрудничества, отношения 
взаимопонимания и уважения способствует развитию познавательной, когнитивной деятельности, 
гностических, творческих, организаторских способностей студентов.

Немаловажно и то, что эффективность формирования познавательной деятельности студентов 
зависит от таких факторов, как внешние и внутренние. 

Внешние факторы формирования познавательной деятельности – это особенности педагогической 
среды и самого процесса (образовательные учреждения, информационно-коммуникационные технологии, 
педагогические технологии т.д.). Внутренние факторы – индивидуальные психофизиологические 
особенности студентов, преподавателей, родителей и взаимоотношения между ними.

Если, отношения между родителями, детьми и преподавателем построены на единстве целей, 
дружеском понимании и поддержке, а также, заинтересованности родителей в получении качественных 
ЗУНов у обучающихся, то при помощи поддержки компетентного и грамотного мотивирования 
преподавателя, у обучающегося формируется первый – WCA (Widecognitiveactivity) тип познавательной 
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деятельности. У студентов, родители которых осознанно и целенаправленно подходили к вопросам 
воспитания, правильно прививая ценности, развивая широкое мировоззрение, хорошо развито 
самообразование. Студент обучающийся без принуждения – обладает первым типом (WCA) познавательной 
деятельности.

При авторитарном и недостаточно эмоциональном контакте со студентами во время 
педагогического процесса, педагог, загружает студентов слишком большим объёмом информации по 
преподаваемому предмету, формируя «узкую квалификацию», применяя средства и методы загруженности 
самостоятельной и домашней работой, то соответственно у студентов формируется второй тип – ACA 
(Averagecognitiveactivity)познавательной деятельности. У студентов со вторым типом познавательной 
деятельности, самообразование, также развито хорошо, но обучается студент по принуждению. При 
пассивном эмоциональном общении со студентами, некомпетентный, неграмотный педагог, у которого 
одна цель – проводить обучение без интереса, с минимальным набором информации, формировать систему 
знаний, а студенты рассматривающие общение с педагогом как средство получения, например, оценки, 
зачета, или каких-либо других целей, формирует, в этом случае, третий тип – TCA (Typicalcognitiveactivity) 
познавательной деятельности. К такому мнению, мы пришли в результате исследований, проводимых со 
студентами ВОУ.
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ТАНЫМДЫҚ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕР

Баходирова Г.К. Өзбек МемӘТУ оқытушысы, Ташкент, Өзбекстан Республикасы 

Қазіргі уақытта танымдық белсенділігі жоғары, жалпы білімі мен жоғары кәсіби дайындығы бар, ерекше 
жағдайларда ұтымды әрекет ететін және ерекше жағдайларда дұрыс шешім қабылдайтын жас мамандардың 
тапшылығы байқалуда. Қазіргі еңбек нарығы жас мамандарға - жоғары оқу орындарының түлектеріне өте қатаң 
талаптар қояды. Осы талаптарды орындау үшін жоғары оқу орындары студенттерге сапалы білім беріп, кадрларды 
жоғары білікті даярлаумен айналысуы керек. Танымдық белсенділік жоғарыда аталған барлық жеке қасиеттердің 
негізгі көзі болып табылады. Бұл мақала осы мәселелерге арналған.

Тірек сөздер: жоғары білікті маман, жоғары оқу орны (ЖОО), кәсібилік, оқу процесі, танымдық іс-әрекет, 
жаңашылдық, жаңашыл көзқарас, инновациялар, ізденуші, ақпарат, ақылдылық, мотивация, анықтама ..

ROLE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN INCREASING PEDAGOGICAL SKILL
Tazhieva Sh.M.  researcher, Samarkand SU, Samarkand, Uzbekistan

The role and importance in enhancing the pedagogical mastery of educational technology are discussed, the historical 
roots of pedagogical technology and the technology currently accepted in science and technology are considered. Three types 
of teacher status are considered in relation to pedagogical technology and, accordingly, three types of pedagogical activity, 
determined by the level of development and the way pedagogical technology is applied.

Keywords: pedagogical technology, pedagogical skills, pedagogical experience, problem training, problem situations, 
designing, master teacher, teacher-functionary, teacher-craftsman.

РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВО
Тажиева Ш.М. научный сотрудник, Самаркандский ГУ, Самарканд,Узбекистан, 

Обсуждаются роль и значение в повышение педагогического мастерство образовательной технологии, 
рассматриваются исторические корни педагогической технологии и технологии принятой в настоящее время в 
науки и технологии. Рассматриваются три вида статуса преподавателяпо отношению к педагогической технологии 
и соответственно три вида педагогической деятельности, определяемых уровнем развития и способом применения 
педагогической технологии.

Ключевые слова: Педагогическая технология, педагогическое мастерство, педагогический опыт, проблемное 
обучение, проблемные ситуации, проектирование, мастер-педагог, педагог-функционер, педагог-ремесленник.

Изменения, происходящие как в общественной жизни, так и в сознании, способствуют появлению 
в сфере образования идей и концепций, в которых отражается понимание радикального характера 
происходящих перемен: смена образовательной парадигмы, новые образовательные ценности и т.п. 
Выражением такого рода перемен в образовательной практике и педагогическом менталитете следует 
признать понятие педагогической или, в более широком смысле, образовательной технологии. При 
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этом соединение устоявшихся понятий, вроде педагогического мастерства с новыми, каким является 
педагогическая технология, создает смесь если и не взрывоопасную, то достаточно спорную. Одни 
исследователи видят в педагогических технологиях решение проблем современного образования, другие 
— игнорируют самое понятие «технология образования».

Обстоятельный анализ данного понятия и обзор зарубежных исследований, освобождают нас от 
необходимости рассматривать различные его толкования и дают возможность непосредственно перейти 
к исследованию отношения педагогической технологии и педагогического мастерства в педагогической 
практике.

Этимологически древнегреческое слово «техно» означает «искусство», то есть искусство, которым 
владел мастер-ремесленник в изготовлении вещей, достигая его под руководством наставника, благодаря 
своему усердию и природным данным. Следовательно, если исходить из этимологического значения этого 
слова, педагогическая технология означает науку о педагогическом мастерстве, которым владеет мастер-
педагог и которое является его личным достоянием, будучи уникальным сплавом опыта и личностных 
особенностей.

Однако в наше время с технологией связывают едва ли не противоположное понятие. Технология в 
современном понимании - это наука о способах, прежде всего, механического, машинного производства 
вещей, иначе говоря, искусство работы машин. Если исходить из этого понимания технологии, то 
педагогическая технология предстает как искусство обучения посредством машин, как инженерное 
искусство имитации педагогической деятельности.

В основе последнего понимания лежит представление о том, что понятия, приемы и навыки 
педагогической работы, составляющие педагогическое искусство, не только могут быть переданы 
мастером своим ученикам, но и существуют отдельно, независимо и от педагога, и от его учеников, 
как объективные логические возможности реализации учебного процесса. Искусство педагога-мастера 
предстает как успешное освоение и развитие существующей возможности, которая в принципе может 
быть реализована и другим способом.

Заслуга педагога-мастера состоит в том, что он сумел выявить и разработать эту возможность, 
но, будучи реализованной, она уже не требует тех усилий, которые были затрачены при ее выявлении и 
реализации. Чем более разработаны педагогические методы и методики, чем более они объективированы, 
тем меньшие педагогические способности требуются от использующих их педагогов-последователей. 
Овладев такой разработанной методикой, педагогом может стать каждый - этот, на первый взгляд, 
обидный для педагогов тезис подтверждается всей практикой массового образования, которое иначе было 
бы невозможным.

Более того, методически разработанная и соответствующим образом представленная система 
приемов и способов обучения может осуществляться и без непосредственного участия человека - через 
обучающие машины, что и произошло в практике программированного и компьютерного обучения.

Важно видеть, что в основе понимания техники обучения как объективного процесса лежит 
естественнонаучное представление о мире: существуют объективные закономерности процесса 
обучения, их следует изучить и использовать необходимым образом в соответствии с целями обучения. 
Как объективный процесс, технология обучения не зависит от воли, желаний и, в известной мере, даже 
способностей людей — педагогов и учащихся. Именно поэтому в идеале каждый может стать педагогом и 
каждого можно обучить всему.

Определяя специфику деятельности человека в технической системе, подчеркнем такие моменты как 
способность к рефлексии, понимание целей функционирования системы и социальную нормированность 
человеческой деятельности. Человека нельзя рассматривать вне связи с культурой.

Отстаивая необходимость новой системотехнической идеологии проектирования, отметим 
необходимость учитывать социальную нормированность систем деятельности как их существенную 
характеристику. Важность и актуальность этого предупреждения стала ясна именно сейчас, после 
Бхопала и Чернобыля, спустя четверть века, после того как оно было сделано. Стало очевидно, что 
«культура» означает, прежде всего, экологическую культуру и что недостаток подготовки специалистов, 
проектирующих технические системы, вызывающие техногенные катастрофы, определяется именно ее 
отсутствием.

Может показаться, что данный вывод носит частный характер и касается только технических 
систем и устройств, выполненных в металле. В действительности этот вывод имеет гораздо более 
общий характер и охватывает не только социотехнические системы, но и системы организационные и 
социально-экономические, одной из которых является образование. Развитие педагогических технологий 
в образовании не только следует тенденциям развития проектирования системотехнических комплексов, - 
педагогическая технология выступает основным средством того социального и культурного нормирования 
в их проектировании.
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Однако проектирование педагогической технологии на принципах системы деятельности 
предполагает отказ от самого главного принципа ныне существующей и доминирующей индустриальной 
педагогической технологии, порождения индустриального общества - принципа поточной системы. 
Возможно ли это? Если и можно говорить о более перспективных педагогических технологиях, имеющих 
шансы на выживание, то только там и тогда, где и когда появляются и развиваются элементы нового 
общества, отличного от индустриального, хотя и возникающего на его основе, общества, получившего 
название постиндустриального или информационного.

Напомним, что развитие нового общества предполагает, прежде всего, революцию в процессах 
организации и обработки знаний, в которых центральную роль играет компьютер, включенный в 
систему телекоммуникаций. В новом обществе именно информация становится главным товарным 
продуктом, а способность производить информацию - стратегическим ресурсом страны. Появляются 
новые высокотехнологичные отрасли производства, старые отрасли также переживают значительные 
технологические изменения.

Изменения в производстве рождают новые требования к работникам - возникает тип работника, 
значительно отличающийся по своим запросам и потребностям от работника традиционного 
индустриального общества.

О.Тоффлер, видный экономист-футуролог, таким образом характеризует новый тип работника: он 
более независим, более изобретателен и не является более придатком машины. Подобно ремесленнику 
доиндустриальной эпохи, обладавшему набором ручных инструментов, новые интеллектуальные рабочие 
обладают мастерством и информацией, которые и составляют их набор духовных инструментов.

Новые рабочие значительно более похожи на независимых ремесленников, чем на взаимозаменяемых 
рабочих конвейера. Они моложе, лучше образованны. Они предпочитают работать бесконтрольно для 
того, чтобы выполнять свою работу так, как они это считают нужным. Они хотят иметь право слова. Они 
привыкли к изменениям, неясности ситуации, гибкой организации.

Можно возразить, что этот тип работника существовал всегда, хотя и не составлял основную массу. 
Это верно, однако сейчас развитие производства ведет к тому, что именно этот тип работника становится 
если не самым массовым, то во всяком случае определяющим характер производственных отношений. 
Смена ведущего типа работника обусловлена изменением характера производства.

Именно те производства и те отрасли промышленности, в которых новый тип работника получает 
возможность распространения или которые нуждаются в нем, оказываются наиболее жизнеспособными 
и прибыльными. Эта прибыльность определяется не столько использованием мышечной энергии 
работника, его технической сноровки и квалификации, основанной на долгом жизненном опыте, сколько 
его компетентностью, информированностью и творческим отношением к работе.

Для формирования работников постиндустриального общества необходима новая образовательная 
технология, которая бы отвечала новым требованиям общественного производства, образовательная 
технология, в которой новому типу работника соответствует новый тип педагога-преподавателя. Поскольку 
всякое обучение и образование строится на отношении подобия обучающего и обучаемого, то нам 
нетрудно описать новый тип педагога-преподавателя на основе приведенного выше описания работника. 
Попытаемся сделать это путем сопоставления его с другими типами педагога-преподавателя.

Как и в системотехнических комплексах, в системе образования можно выделить и в историческом 
и в актуальном аспекте три вида статуса преподавателяпо отношению к педагогической технологии 
и соответственно три вида педагогической деятельности, определяемых уровнем развития и способом 
применения педагогической технологии.

Первый - положение, при котором учитель, преподаватель является ремесленником в исходном 
значении этого слова: мастером, искусником в своем деле, хранителем традиций и носителем уникальных 
знаний, умений, личного опыта. Все его педагогические инструменты - методические приемы, наглядные 
пособия и технические средства обучения - сработаны им самим или достались по наследству от его 
предшественников вместе с опытом преподавания. Его педагогическая технология сугубо конкретна, и ее 
эффективность непосредственно и существенным образом определяется местом и условиями преподавания, 
учебным материалом, особенностями учащихся и личностными особенностями самого учителя. Данный 
вид педагогической деятельности можно обозначить как ситуативное обучение по аналогии с известной 
в педагогике ситуативной речью, то есть форма и средства обучения неразрывно связаны с конкретной 
образовательной ситуацией, неотделимы и немыслимы вне ее.

Второй - положение, при котором опыт преподавания обобщается, систематизируется и обретает 
черты научного знания, относительно независимого от личных качеств преподавателя. Исторически 
этому положению предшествовало появление книгопечатания, которое способствовало отделению 
знания от живого носителя, его объективации и, соответственно, появлению «объективной истины». 
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Другим историческим обстоятельством было формирование образовательных систем, предполагающих 
разделение педагогического труда и специализацию в соответствии с запросами общественного организма, 
ведущими формами его организации: фабричной, а затем индустриальной. Педагогическая технология 
обретает черты рационально организованного процесса, существующего объективно, относительно 
независимо от преподавателя, который выполняет в ней определенную функцию, обеспечивая тем самым 
работу образовательной системы, то есть становится работником индустриального типа, элементом 
образовательной системы, определяющей предмет, цели, способы и средства его деятельности и требующей 
от него усердия в выполнении своей функции (industria означает трудолюбие, усердие, старательность). 
Данный вид педагогической деятельности можно назвать объективно-логическим обучением, то есть 
обучением по правилам, не зависимым от условий обучения, личностных особенностей учащегося и 
учащего и сферы применения знаний (подобно тому, как правила формальной логики «истинны во всех 
возможных мирах»). Такое обучение предполагает либо единую технологию, либо жесткую субординацию 
всех технологий, их построение по единым принципам.

Третий - положение преподавателя по отношению к педагогической технологии можно определить 
как положение пользователя современного компьютера, работающего в той или иной программной среде, в 
зависимости от педагогических целей и решаемых задач. «Программная среда» обеспечивается той или иной 
педагогической технологией, в образовательной среде возникает множество технологий, построенных на 
различных педагогических принципах, и выбор этой технологии остается за пользователем, определяется 
ее возможностями, адекватностью условиям применения и соответствием решаемым задачам. Логика 
обучения (и его технология) определяется профессиональным и социальным контекстом, в котором будут 
использоваться знания. В этом случае педагогической технологии возвращается ее древнее значение 
мастерства педагога, ремесленного искусства, но это искусство основывается на современных орудиях 
и технологиях интеллектуального труда. Данный вид обучения, используя имеющуюся терминологию, 
можно обозначить как контекстное обучение.

Все три вида присутствуют в сфере современного образования, свидетельствуя о его педагогической 
многоукладности.

К первому виду («педагог-ремесленник») можно отнести не только учителей сельских школ, 
вынужденных в нынешних условиях отсутствия материального обеспечения учебного процесса мастерить 
своими руками средства для своей педагогической деятельности, но и создателей авторских курсов и школ, 
педагогов-новаторов, обладающих незаурядными педагогическими способностями и выступающими 
носителями личной истины или пропагандистами подчас трудно выразимого, а следовательно, 
непередаваемого и непригодного для тиражирования личного педагогического опыта.

Ко второму виду («педагог-функционер») относится основная масса преподавателей как 
общеобразовательной, так и высшей школы, работающих по заданным учебным планам и программам и в 
соответствии с определенными методами преподавания, по заданной педагогической методике, в том числе, 
возможно, с использованием современных компьютерных программ. Возрастающая дифференциация 
профессий требует дифференциации преподавания. Разделение функций в сфере образования, как и в 
сфере производства, способствует повышению производительности педагогического труда, но оно же 
формирует частичного работника с ограниченным, неразвитым чувством социальной ответственности, 
неспособного к системному мышлению, с ослабленным творческим иммунитетом. Тем не менее именно 
эта часть педагогов и преподавателей обеспечивает массовое профессиональное образование, то есть 
несет основную социальную нагрузку, их мастерство исполнителей социальной функции обеспечивает 
решение важнейшей социальной задачи.

К третьему виду («педагог-пользователь») относятся учителя и преподаватели, не просто имеющие 
в своем распоряжении и не только применяющие новые педагогические методы в учебном процессе, но 
использующие их для решения собственных педагогических задач.

Здесь мы подошли к обещанному ранее описанию нового типа преподавателя. Как и работников 
нового типа, их отличает большее сходство с независимыми ремесленниками, чем с взаимозаменяемыми 
рабочими педагогического конвейера. Далее, как говорится, по тексту: они, в основном, моложе, лучше 
образованны (не всегда!). Они предпочитают работать бесконтрольно для того, чтобы выполнять свою 
работу так, как они это считают нужным (это точно!). Они хотят иметь право слова (кто же этого не 
хочет!). Они привыкли к изменениям, неясности ситуации, гибкой организации, они более независимы, 
более изобретательны и не желают более быть придатком, элементом образовательной системы и тем 
более - той или иной педагогического метода. Хотелось бы подчеркнуть, что педагог - пользователь совсем 
не обязательно должен создавать свою методику или улучшать существующую, но необходимо, чтобы он 
умело применял имеющиеся.

Менее всего хотелось бы, чтобы обозначенные виды педагогической деятельности в ее отношении 
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к педагогической технологии были восприняты в оценочном плане: что, этот вид лучше того, что 
одна деятельность предполагает творчество, в отличие от другой. Педагогическое мастерство и 
соответственно творчество (ремесленное, исполнительское, пользовательское) свойственно каждому 
из видов педагогической деятельности, но реализуется оно в различных социально-педагогических 
условиях, которые не всегда возможно изменить и в которых мастерство и творчество порой оказываются 
вынужденными. Творчество вовсе не высшая форма деятельности, доступная избранным, немногим, - это 
необходимый элемент выживания, присущий всем (выжившим) в разной степени и в разном качестве. 
В социальной симфонии одинаково важны мастерство, как композитора, так и аранжировщика, и 
исполнителя. Но наряду с тем, что существуют качественно различные виды педагогического мастерства, 
важно также признать, что не только педагогическая технология может быть элементом мастерства 
педагога, но и педагог - элементом педагогической технологии.

Существенность последнего утверждения выявляется в свете охватившего педагогическую 
общественность желания методического обновления, жажды новых педагогических методов, 
принимающего вид массового стремления к третьему виду преподавания. Однако основная масса 
преподавателей в силу прежней, функциональной ориентации, в новой технологии видит не средство 
педагогической деятельности, но самую деятельность и стремится занять по отношению к ней роль не 
пользователя, а функционера, квалифицированного исполнителя.

Проблема состоит в том, что многие педагогические методы разрабатываются независимо от целей 
и содержания образования, как своего рода программные оболочки, в которые может быть внесено любое 
содержание. Освоив педагогическую методику как деятельность в форме нескольких игровых примеров, 
с нею затем не знают, что и делать, либо используют цели, заложенные разработчиком, которые не всегда 
соответствуют условиям ее применения. Иначе говоря, вместо освоения многих методов, прежнюю 
единую технологию пытаются заменить другой.

Важность определения целей и содержания образования, прежде чем будут разработаны методические 
средства, подчеркивается многими авторами - исследователями проблем современного образования. При 
этом особую тревогу вызывает увлечение методической стороной образовательного процесса, в ущерб 
смысловой и целевой его направленности.

В условиях свободы определения целей, а вернее их неопределенности, возникает опасность потери 
цели обучения, подмены ее произвольными целями или абстрактными вневременными идеалами вроде 
пресловутой «гармоничной, всесторонне развитой личности». Необходима выработка согласованных 
и динамичных целей обучения и образования, отвечающих конкретным и постоянно меняющимся 
потребностям всех субъектов образовательного процесса, не только государства и министерства 
образования, но и преподавателя, обучающегося, его родителей, научного сообщества — поставщика 
знаний, наконец, конкретных потребителей образовательного процесса (предприятия, учреждения, 
организации, местных, региональных сообществ, общества в целом).

В заключение можно отметить, что это большая и трудная работа, в выполнении которой 
преподаватель, педагог, вместе со свободой определения целей, наделенный ответственностью за свои 
действия, играет ключевую роль. Эта работа необходима при любой педагогической методике и составляет 
важнейший аспект педагогического мастерства, которое, следовательно, не сводится к технологии, но 
которое без нее многое теряет. Без применений инновационной педагогической технологии достичь 
высокого качество образования и следовательно подготовить конкурентно-способного специалиста задача 
не из легких.
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БІЛІМ БЕРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІКТІ АРТТЫРУДАҒЫ РӨЛІ
Тажиева Ш.М.1 зерттеуші, Самарқанд МУ, Самарканд, Өзбекстан

Оқыту технологиясының педагогикалық шеберлігін арттырудағы рөлі мен маңызы талқыланады, педагогика-
лық технологияның тарихи тамыры және қазіргі кезде ғылым мен техникада қабылданған технология қарастырылады. 
Педагогикалық технологияға байланысты мұғалім мәртебесінің үш түрі қарастырылады және, сәйкесінше, даму 
деңгейімен және педагогикалық технологияны қолдану әдісімен анықталатын педагогикалық қызметтің үш түрі 
қарастырылады. 

Тірек сөздер: педагогикалық технология, педагогикалық шеберлік, педагогикалық тәжірибе, проблемалық 
оқыту, проблемалық жағдайлар, жобалау, шебер мұғалім, мұғалім-функционал, мұғалім-қолөнерші.
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The main problems faced by several educational institutions are to develop the measures for reforming the system of 
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Основными проблемами, с которыми сталкиваются несколько учебных заведений, являются разработка мер 
по реформированию системы высшего образования и решению глобальных проблем, стоящих перед ней, управление 
образованием, организация финансирования, повышение качества образования, развитие материально-технической 
базы учебных заведений и нахождение их решенийдают возможность создания приоритетной системы образования.

Ключевые слова: побудительные причины, дифференцированное обучение, Технологии обучения, 
проектирование технологии, стандартизацию.

В развитых странах большое внимание уделяется инвестированию в полный цикл образования, то 
есть инвестированию в образование ребенка в возрасте от 3 до 22 лет. Эти инвестиции принесут обществу 
в 15-17 раз больше прибыли. В то же время этот показатель у нас составляет всего 4 раза. Именно поэтому 
глава нашего государства подчеркнул необходимость сосредоточиться на человеческом капитале и 
приложить все усилия для этого. Действительно, в современных условиях именно развитие человеческого 
капитала является движущей силой. Сам современный мир требует инвестиций в человеческий капитал. 
Сегодня инвесторы перестали платить за дешевую работу. Причина в том, что научно-технический 
прогресс резко сокращает потребность в неквалифицированных работниках.

Также важно, что главой нашего государства поставлена задача разработки долгосрочной концепции 
государственной политики, основанной на принципах стратегического анализа, планирования и 
прогнозирования при эффективном сетевом управлении. Это связано с тем, что переход на уровень принятия 
решений, основанный на стратегическом анализе и прогнозировании, связанный с инвестированием в 
развитие человеческого капитала, может стать мощной конкурентной силой для нашей страны.

Высшие учебные заведения способствуют развитию страны. Развитие технологий, основанных на 
высоких интеллектуальных ресурсах, и конкуренция стран, стремящихся получить доступ к этим ресурсам, 
были ключевым фактором в XXI веке не только в экономическом, но и в социальном и политическом 
прогрессе. Если посмотрит на университеты с самым высоким рейтингом в мире, все они расположены 
в развитых странах, и стоит отметить, что они помогают еще больше укрепить свою роль в мировом 
сообществе.

Подготовленные ими специалисты пользуются большим спросом на рынке труда, именно эти 
учреждения имеют значительную долю открытий и исследований мирового уровня.

Анализ показывает, что высшие учебные заведения значительно расширились в последние годы, и 
что число студентов увеличилось за последние 10 лет, что дает как положительные, так и отрицательные 
результаты.

В настоящее время с целью реформирования сфере образования исследовательская и инновационная 
деятельность активизируется. Сегодня педагогическая наука отвергает идеи человека как средства 
достижения результатов и ориентируется на человеческую концепцию цели, идею гуманизации 
образования. Человечество значительно расширило познания человеческого тела с появлением рабочих 
механизмов, доказав концепцию освоения величайших достижений современной науки и техники, каждое 
из которых обладает огромными ресурсами и возможностями для самосовершенствования. «Уровень 
человеческого самосознания зависит от того, в какой степени человечество достигает материальных и 
духовных благ, спасая окружающую среду и улучшая социальные отношения».

Личные интересы включают способность приспосабливаться к новым жизненным ситуациям: 
критически оценивать и находить решения возникающих проблем, анализировать ситуацию, адекватно 
менять свою организацию, общаться, получать и использовать информацию. Таким образом, 
модернизированные высшие учебные заведения должны предоставлять студентам возможность для 
самостоятельного изучения, саморазвития и самосовершенствования в этих областях.

Система высшего образования в современном обществе как фактор культурного воспроизводства 
испытывает огромные трудности, связанные с противоречиями между производителями и потребителями 
образовательных услуг. Можно выделить следующие проблемы высшего профессионального образования: 
вузы готовят кадры по устаревшим специальностям для «уходящей» ресурсо затратной экономики; 
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коммерциализация высшего образования ставит преграды для способных молодых людей из низших 
социальных слоев; устаревшая материально-техническая база вузов не соответствует информационным 
технологиям; произошла замена ценности образования ценностью диплома о высшем образовании; 
снизился интеллектуальный потенциал молодежи, у студентов исчезли установки на труд, научную 
деятельность, общественно-политическую активность.

Модернизация системы образования не должна рассматриваться вне социально-экономических 
проблем, как отраслевая проблема. 

Одна из проблем, которая еще не была должным образом решена в секторе образования, заключается 
в том, что, несмотря на то, что некоторые специалисты в системах производства, обслуживания и 
управления все еще обеспечивают достаточную подготовку для некоторых специалистов, по-прежнему 
существует высокий спрос со стороны работодателей. Однако существующие проблемы носят давний 
характер, и проблема сосредоточена на качестве подготовки специалистов, а не на специальных знаниях.

Анализ показывает, что растет спрос на экономистов и менеджеров в сфере производства, управления 
услугами. Однако понятно, что методы подготовки специалистов по этим профессиям нуждаются в 
совершенствовании и что необходимость совершенствования методов подготовки специалистов очевидна, 
и анализ практики показывает; Во-первых, из-за того, что ежегодно появляются новые профессионалы, 
высшие учебные заведения не могут своевременно ими заниматься или опережать их. Во-вторых, в 
соответствии с современным миром и спросом на рынке труда международно-признанный работник 
меняет свою карьеру каждые 5 лет. В-третьих, успех высокого уровня статистики, когда дело доходит 
до роста рабочих мест, часто несовместим с дипломом. Можно сделать вывод, что учебное заведение 
не может обучать персонал в форме подготовленных специалистов, они формируются на рабочем месте 
после прохождения практики, стажировки, получения опыта и достижения определенных высот в 
самовыражении и карьере.

Следовательно, необходимо коренным образом изменить систему образования с учетом текущей 
ситуации в системе образования и изменений на рынке труда.

Исходя из аналитических материалов, важно отметить, что современная система высшего образования 
должна быть направлена на идеологическое воспитание молодежи, содержание и организацию обучения. 
В связи с этим следует принимать во внимание студентов, которые начали свою карьеру во время обучения 
в сфере высшего образования, поскольку они имеют возможность сравнивать свою работу и учебную 
деятельность с различными правительственными и неправительственными организациями, что приводит 
к некоторому недовольству набором дисциплин и научных программ. 

В то же время система образования должна быть интегрирована в систему непрерывного 
образования, включая школу, среднее специальное, профессиональное и высшее образование, средства 
массовой информации и дистанционное обучение. Знания, которые молодые люди получают сегодня, 
должны служить им через 10-15 лет, чтобы поддерживать их активность. Это связано с тем, что они 
предполагают использование технологий, характерных для той эпохи, для решения проблем управления 
и для инноваций.

В истории психолого-педагогической науки и опыте отечественной школы существует целый 
ряд исследований, которые направлены на преодоление наиболее значимых недостатков традиционной 
школы, на совершенствование, как содержания образования, так и самого процесса обучения. Основные 
побудительные причины этих исследований - стремление к преодолению отмеченных выше противоречий: 
потребность в мотивации и активизации самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся; 
необходимость внедрения в педагогику системно-деятельностного и личностно-деятельностного подхода 
к обучению и воспитанию; потребность в замене малоэффективного (усвоение «со слов» не более 36% 
информации) вербального способа обучения и воспитания; необходимость и возможность экспертного 
проектирования цепочки процедур, форм и методов взаимодействия учащихся и учителя, обеспечивающих 
гарантированные результаты обучения и воспитания. Однако для организации педагогического процесса, 
отвечающего новой парадигме образования, недостаточно переосмысления и преобразования отдельных 
его звеньев; необходимо совершенствование всей методической системы обучения в целом.[1 – 49 c]

За последние десятилетия отечественная педагогическая наука значительно продвинулась в 
решении задачи технологизации учебно-воспитательного процесса по разным направлениям, и в этом 
процессе есть как достижения, так и просчеты, а также неиспользованные резервы организации учебной 
деятельности учащихся в учебном процессе. Анализ с позиций настоящего исследования теоретических 
подходов к понятию педагогической технологии и возникших в педагогической практике отдельных 
частных технологий обучения позволяет, на наш взгляд, выделить следующие их общие характерные 
признаки:

Психологической основой всех технологий является (явно или неявно) теория учебной деятельности 
и деятельностный подход к обучению (выделяются виды деятельности учителя и учащихся, направленные 
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на осуществление необходимых процессов полного цикла учебно-познавательной деятельности, 
последовательность выполнения которых приводит к достижению диагностично поставленных целей).

Технологии обучения по своей сути являются личностно-ориентиро-ванными, направленными 
на развитие личности в учебном процессе, и поэтому осуществляющие в той или иной мере 
дифференцированное обучение.

Проектирование технологии содержит, как правило, следующие этапы: 1) целеполагание, 2) 
подготовка учебного материала для самостоятельной учебной деятельности учащихся (в специальных 
материалах для учащихся или учебниках - формулировка учебных целей, ориентированных на достижение 
запланированных, диагностируемых целей обучения; разработка дидактических модулей (блоков, циклов, 
пакетов), включающих в себя содержание изучаемого материала, цели и уровни его изучения, способы 
деятельности по усвоению и оценке и т.п. - т.е. укрупненные содержательные дидактические единицы и 
структуры учебного процесса с набором методов и средств обучения);

1. ориентация учащихся, цель которой - разъяснение основных принципов и способов обучения и 
контроля, мотивация учебной деятельности;

2. организация хода учебного занятия в соответствии с учебными целями, где акцент делается 
на дифференцированную самостоятельную учебную деятельность учащихся с подготовленным учебным 
материалом.

В организации учебного занятия для новых педагогических технологий характерно стремление 
к отказу от традиционной классно-урочной системы и преобладания фронтальных методов обучения - 
меняется реоюш обучения (спаренные уроки и циклы уроков, «погружение» и т.п., позволяющие создать 
лучшие временные условия для реализации полного цикла УПД), использова ние всех видов учебного 
общения, различного сочетания фронтальной, групповой, коллективной и индивидуальной форм учебной 
деятельности..[2 – 58 c]

Контроль усвоения знаний и способов деятельности осуществляется в трех видах: 1) входной - для 
информации об уровне готовности учащихся к работе и, при необходимости, коррекции этого уровня; 2) 
текущий или промежуточный - после каждого учебного элемента для выявления пробелов усвоения (как 
правило, мягкий, по цепочке - контроль, взаимоконтроль, самоконтроль), после которого следует зачет 
или коррекция; 3) итоговый, показывающий уровень достижения целей (стандартов), необходимый для 
оценки усвоения.

Для оценки уровня усвоения знаний и способов деятельности, как и для мониторинга в целом, 
наряду с традиционными контрольными работами (в том числе, разноуровневого характера) все чаще 
используется тестирование и рейтинговые шкалы оценки.

Одним из существенных признаков технологии многие авторы считают ее стандартизацию, 
унификацию процесса обучения и вытекающую отсюда возможность ее воспроизведения применительно 
к заданным условиям.

Заметим, что все характерные особенности новых технологий обучения явно или неявно 
подразумевают умение учащихся учиться самостоятельно и рассчитаны на него. Но как традиционная 
методика обучения, как правило, не ставила в явном виде цели научить учащихся учиться и использовала 
элементы деятельностного подхода для решения лишь частных задач обучения, так и большинство 
технологий, на наш взгляд, сохраняют этот недостаток. В то же время деятельностный подход к обучению 
означает, что содержанием образования являются не только специальные знания и умения, но и содержание 
различных видов учебной деятельности; более того, наиболее рациональные способы усвоения знаний 
следует в первую очередь проектировать в качестве содержания учебного предмета. Отсутствие в 
методической системе обучения в целом направленности на формирование приемов учебной деятельности, 
учащихся приводит к неготовности к обучению, отсутствию самостоятельности, организационной и 
умственной беспомощности учащихся в учебной деятельности, а новые педагогические технологии 
лишаются фундамента, на котором они строятся.

Таким образом, это связано с противоречиями между целями современного образования и 
современными достижениями педагогики и психологии, которые игнорируются способностями студента 
и ведут к снижению учебной деятельности.
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУДАҒЫ РӨЛІ 
Душабоев О.Н.Гүлистан мемлекеттік университетінің оқытушысы

Бірқатар білім беру мекемелерінің алдында тұрған негізгі проблемалар жоғары білім беру жүйесін реформалау 
және оның алдында тұрған жаһандық проблемаларды шешу жөніндегі шараларды әзірлеу, білім беруді басқару, 
қаржыландыруды ұйымдастыру, білім сапасын арттыру, білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық 
базасын дамыту болып табылады және оларды табу озық білім беру жүйесін құруға мүмкіндік бередіТірек сөздер: 
мотивациялық себептер, дифференциялық оқыту, оқыту технологиялары, технологиялық дизайн, стандарттау.

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS
Baimoldayev T.M. d.p.s., professor, KazNPU named after Abay, Almaty, Kazakhstan

In this article discusses the features of the organization of independent work of students.In modern conditions of 
updating information, it is important to teach future professionals to improve their professional skills and skills in independent 
work. Currently, vocational education is focused on the formation of key competencies of future specialists, who ensure their 
competitiveness in the labor market. In connection with this, the higher school should pay attention to the organization of 
independent activity of students, the development of skills for independent work. Preparing students for independent work 
provides an opportunity to master the skills of self-design, self-realization, reflection, and development of competence. The 
article also discloses the goal of humanizing the process of organizing students’ independent work, which is to identify their 
individual abilities and create an educational trajectory of learning for each student.

Keywords: humanization, humanitarianization, democratization, education, culture, information, critical thinking, 
independent work.

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
БаймолдаевТ.М.  п.ғ.д., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы, Қазақстан

Бұл мақалада студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастырудың ерекшеліктер қарастырылады. 
Ақпараттарды жаңартудың қазіргі заманғы жағдайында болашақ мамандардың өзіндік жұмыстарды орындауының 
кәсіби біліктілігі мен дағдысын жетілдіруге үйрету қажет. Қазіргі уақытта кәсіби білім беру болашақ мамандардың 
еңбек нарығында бәскеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін түйінді құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағдарланған. 
Осыған байланысты жоғары мектеп студенттердің өзіндік іс-әрекеттерін ұйымдастыруға, өзіндік жұмыс дағдыларын 
қалыптастыруға басты назар аударуы керек. Студенттерді өзіндік жұмыстарға дайындау өзін-өзі жобалау, өзін-өзі іс 
жүзінде көрсету, рефлексиялау, құзыреттіліктерін дамыту қабілеттерін меңгеруге мүмкіндік береді. Мақалада сонымен 
қатар студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру үрдісін гуманизациялаудың мақсаты ашып көрсетіледі, ол 
әрбір студенттің білім алу траекториясын қалыптастыруға және олардың жеке қабілеттерін айқындауға мүмкіндік 
туғызумен сипатталады. 

Тірек сөздер: ізгілендіру, гуманитаризациялау, демократизациялау, білім беру, мәдениет, ақпарат, сыни ойлау, 
өзіндік жұмыс, өзіндік жұмысты ұйымдастыру.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстандықтардың әл-ауқатының 
өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты Қазақстан халқына жолдауында (2018): «Білім беру 
ісінде 4К моделіне: креативтілікті, сыни ойлауды, коммуникативтілікті дамытуға және командада жұмыс 
істей білуге басты назар аудару қажеттілігін ерекше атап көрсетуі білім беру жүйесінің алдына көптеген 
міндеттер жүктейді [1].

Осыған байланысты білім беру саласында бұл міндеттерді іске асыру бағытында жұмыстар 
жүргізілуде. Сондықтан оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру 
қағидаларыҚазақстан Республикасы Білім және ғылыми министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы № 563 
бұйрығына қосымшасына енгізілген бірқатар ұғымдар, соның ішінде «белсенді үлестірме материал» 
анықтамаларына назар аударылды: Белсенді үлестірмелі материалдар (БҮМ) (hand-оuts) – білім 
алушының тақырыпты шығармашылықпен табысты меңгеру үшін оқу сабақтарында таратылатын көрнекі 
безендірілген материалдар (дәріс тезистері, сілтемелер, слайдтар, мысалдар, глоссарийлер, өз бетінше 
жұмыс істеуге арналған тапсырмалар) деп анықталады [2]. 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы заңнамалық жаңа нормалары 
контекстінде студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыруға ерекше мән беруді талап етеді. Сонымен 
қатар ХХІ ғасырдағы білім берудің басымды мақсатының бірі – әртүрлі пәндік білімді өз бетімен меңгерудің 
тәсілдерін игеруге және оны өмірдің сан алуан жағдаяттарында пайдалана алатын өзін-өзі дамытатын, өзін-
өзі жетілдіретін және өзін-өзі тәрбиелейтін тұлғаны қалыптастыру. Бүгінгі таңда ақпараттың қарқынды 
өсуі жағдайында білім беру сапасын арттыру студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру үрдісін 
ізгілендіру мәселесін өзектендіреді.

Жоғары оқу орнындағы білім беру үрдісін гуманизациялаудың педагогикалық-психологиялық 
аспектілері және оған ықпал ететін факторларын: білім мазмұнын гуманитаризациялау (В.П.Зинченко, 
Б.Б.Коссов, Ю.В.Сенько, В.А.Сластенин,); оқу үрдісін дифференциациялау және индивидуализациялау 



71

(Д.А.Белухин, В.И.Загвязинский, И.С.Якиманская); оқытудың компьютерлік және мультимедиялық 
технологияларын қолдану (К.К.Колин, А.Трофимов); білім беру еңістігін гуманизациялауға оқытушыларды 
дайындау (Т.И.Блинова, М.Н.Берулава, В.В.Сериков) бағыттарында қарастырған ғылыми зерттеу 
жұмыстарының маңызы зор. 

Гуманистік педагогиканың көрнекті өкілі А.Кумбс психология «мінез-құлық ғылымы» ретінде 
анықталып, мотивацияны адамның талпынысы емес, талап етуі тұрғысынан бақылау мен басқару 
әдісін айлалы әрекет жолымен ынталандырып, адам табиғаты тар көзқараспен қарастырылады», - дей 
келе, гуманистік тәрбиенің тиімділігі адамның мінез-құлқын ғана емес, оның ішкі дүниесінің маңызын 
түсінуге байланысты білім алушының ішкі дүниесінің басым мақсатын мойындау арқылы білім беру 
жүйесі жетістікке жететіндігін айқындады. Ол мектептің ең басты мақсаты дербес, шығармашылықпен 
ойлайтын, әр түрлі мәселені шеше алатын адамгершілігі мен жауапкершілігі бар азаматты тәрбиелеу 
екендігін дәлелдейді, американдық мектептегі оқытудың дәстүрлі прагматикалық бағытын мойындап, 
білім беру міндеттеріне гуманистік өзгертулер енгізді[3].

Гуманистік педагогиканың қазіргі өкілдері Дж.Холт педагогикалық деспотизмге, тұлғаны 
менсінбеушілік қарым-қатынасқа қарсы «Ашық мектепті» ұсынады, оның ерекшелігі мынада:баланың 
«табиғаты мен қажеттілігін» басшылыққа алып, оның тұлғалық дамуын қолдауы қажет;мұғалім сенімділік, 
шыдамдылық, жомарттық, тапқырлық, саналылық, білім құмарлық, жете білушілік, тілектестік, іскерлік 
пен дағды сияқты тұлғалық-психологиялық және рухани – адамгершілік қасиеттеріне бағыттап әсер етуі 
керек;осы қасиеттер тұлғаға өмірде саналы таңдау жасауына көмектесіп, бостандық пен абырой әкеледі[4].

Қазіргі қоғамда оқытуды ізгілендіру мәселесі педагогикалық және психологиялық әдебиеттерде 
кеңінен және жан-жақты қарастырылған мәселенің бірі. 

Отандық ғалым А.А.Бейсенбаеваның пікірінше, білім берудің қазіргі заманғы теориясында білім 
беруді гуманитаризациялаудың әртүрлі аспектілерін сипаттайтын тәсілдер қалыптасқан. Оның бірінші 
тәсілі әлеуметтік-гуманитарлық цикл пәндерінің маңызды әлеуетіне назар аударудың қажеттілігін көрсетеді. 
Бұл жағдайда гуманитаризация - алдымен кез келген маманды жалпы даярлаудағы гуманитарлық білімнің 
мөлшерін көбейтуді, гуманитарлық ғылым саласындағы мамандарды даярлаудың санын арттыруды 
көздейді. Екінші тәсіл пәнаралық диалог контекстінде барлық оқу пәндерінің табиғи байланыста болуын 
сипаттайтын пәнаралық байланысты жүзеге асыру үрдісін қамтиды, олардың табиғи бірлігі тұлғаның 
тұтас дүниетанымын қалыптастыруға мүмкіндік беретін тәрбиенің негізі болуы мүмкін [5]. 

Рессей зерттеушілері (А.П.Сманцер, Е.М.Рангелова) ғылыми жұмыстарында университеттік 
білім беру жағдайында педагогикалық үдерісті гуманизациялау және демократизациялаудың теориялық 
және пратикалық аспектілері қарастырылып, студенттерді оқыту үрдісін гуманизациялау және 
демократизациялаудың әдіснамалық негіздері зерттелінеді [6]. 

Сонымен бірге студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру мәселесін де көптеген ғалымдар 
зерттеген. 

Қазіргі заманғы жағдайда студенттердің өзіндік жұмысы жоғары оқу орнында болашақ маман 
ретінді кәсіби білім алу барысында өз білімін жүйелі және мақсатты деңгейде арттыруға бағыталған білім 
базасын қалыптастырудың басымды және тиімді түрі ретінде зерттелінеді.

Сондықтан студенттердің өзіндік жұмысын оны ұйымдастырудың теориялық (оқу әрекеті 
тұжырымдамасы, іс-әрекет теориясы ілімі) және әдіснамалық (міндеттік тәсіл тұрғысынан смарт мақсатты 
айқындау) негіздерін және оқытудың компьютерлік технологиясы негізінде дидактикалық мүмкіндіктерін 
айқындау қажет. 

Е.Ю.Лаптева студенттердің өз бетімен жұмысын ұйымдастыруды тұлғалық, іс-әрекеттік, 
проблемалық, модульдік, мәдениет, контекстік, дифференциация, жекелік тұрғыдан зерттейді. Ол Рессей 
және Ұлыбритания студенттерінің өз бетімен жұмысын ұйымдастырудың гуманистік тәсілдерін салыстыра 
отырып, негіздейді. Студенттердің өз бетімен жұмыстарын жетілдірудің дидактикалық шарттарын 
анықтап, осы үрдісті ұйымдастырудың басымды бағыттарын айқындайды [7].

Е.А.Михалевич студенттердің өзіндік жұмыстарын жоғары оқу орнының педагогикалық үдерісін 
гуманизациялау факторы ретінде зерттейді. Ол жоғары кәсіби білім мәселесін зерделеп, педагогикалық 
шарттарын айқындайды. Оның пікірінше, өзіндік жұмыстар педагогикалық үдерісті гуманизациялау 
факторы ретінде студенттің өзін-өзі өзектендіруіне, оның өзіндік жұмысқа, тұлғалық және пәндік тұрғыдан 
өзін-өзі реттеуіне, жалпы дайындығын дамытуына мүмкіндік туғызады. Сондай-ақ оқытушылардың 
кәсіби педагогикалық іс-әрекетінің гуманистік бағыттылығының болашақ мамандардың тұлғалық-кәсіби 
фасилитациясына негізделген рөлін анықтайды [8]. 

Н.В.Муревьеваның пікірінше, технологиялық, иструменталдық, мультимедиялық, білім 
алушылардың субъектілік тәжірибесін және жеке ерекшеліктерін ескеру, оқу әрекетін жоспалау және 
рефлексиялау, бақылау және өзін-өзі бақылау остуденттердің өзіндік жұмысының мәнді белгілері болып 
табылады [9]. 
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Мұнда рефлексияға қабілеттілікті ерекше атап көрсетуге болады, ол студенттердің субъект 
ретінде өзінің ішкі түйсігін ажырата алудан басталып, шығармашылық ойлау, өзіндік сыни көзқарасын, 
субъектілігін дамытуына мүмкіндік береді. 

Студенттердің дербестігі мен белсенділігі олардың өз бетімен орындайтын танымдық іс-әрекетіндегі 
бір-бірімен қарым-қатынасы барысында қалыптасады. Сондықтан қарым-қатынастың В.К.Дьяченко 
сипаттаған құрылымын қолдану маңызды болып табылады. Ол оқытудың қарым-қатынас үрдісінде өзіндік 
жұмыстың жұптық, топтық, ұжымдық және жекелік формаларын бөліп көрсетеді. Оның пікірінше, оқыту 
үрдісінде осы формалар оқытудың мақсатын жүзеге асыруға, сонымен бірге студенттердің оқу әрекетін 
белсендендіруге мүмкіндік береді [10]. 

Студенттердің өз бетімен танымдық іс-әрекетін белсендендіру қойылған мақсат пен міндеттерді 
жүзеге асыру, шешу тәсілдерінің күрделілік дәрежесіне қарай кеңінен қолданылады. 

А.А.Леонтьв студенттердің оқыту үрдісінде мақсаты мен жоспарлауы бойынша түрлі ерекшеліктерге 
ие өзіндік жұмыс жасауының төрт түрін бөліп көрсетеді: алдағы қызметті оқытушымен бірге жоспарлау 
көмегімен жүзеге асырылатын жұмыстар; оқытушы мақсат қойғаннан соң, студенттің өз бетімен жоспарын 
құрастырып, орындайтын жұмыстар; берілген тапсырма шеңберінде студенттің өзіндік қызметінің мақсаты 
мен жоспарын анықтауға мүмкіндік беретін жұмыстар; студенттің оқытушының көмегінсіз оқу қызметін 
автономды түрде толықтай өз бетімен жүзеге асыратын жұмыстар [11].

Сонымен студенттердің оқыту үрдерісінде осы бағыттардағы өз бетімен орынлдайтын жұмыстары 
өзінің танымдық әрекетін жоспарлау, танымдық дербестігін қалыптастыру тәжірибелерін жинақтауға 
мүмкіндік береді. Мұндағы ең маңыздысы білім алуға ізгілік қарым-қатынасын қамтамасыз ететін 
жағдайларды жасау болып табылады. 

Педагогикалық және педагогикалық әдебиеттерде жоғары оқу орнындағы өзіндік жұмыстың түрлері 
мен құрылымы, оны ұйымдастырудың дифференциацияланған тәсілі, басқару сапасы, ұйымдастыру 
технологиясы, ұйымдастыру қағидалары, оқу әрекетіне қабілеті арқылы студенттердің өзіндік жұмысының 
мәні ашып көрсетіледі. 

Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру олардың интеллектуалдық типіне сәйкес 
өзектендіріледі. Диагностиканың қазіргі заманғы деңгейі студенттердің ойлау ерекшілігін, интеллектісінің 
типін анықтауға мүмкіндік береді. 

Сондықтан өзіндік жұмыстар үшін сараланған тапсырмалар олардың интеллектуалдық типіне сәйкес 
меңгеріледі. Интеллектінің визуалды типі зерттелінетін объектінің графикалық суретіне сүйенеді. Бұл 
типтегі студенттер үшін тапсырма ретінде қазіргі заманғы әдістерді ұсынуға болады, олар: оқу кроссворды, 
педагогикалық матрица, кесте, сықбанұсқа, терминологиялық кесте, модель. Бұл интеллектуалды типтегі 
студенттерге ұғымдар, теориялар, ережелер түсініктемесін графикалық формада гистограмма, диаграмма, 
коллаж түрінде жасауды ұсынуға болады. Ал аудиальды типтегі ақпаратты тыңдау арқылы меңгеретін, 
сөйлеу дағдысы қалыптасқан студенттерге топтық жұмыстарды ұсыну қажет. Сонымен бірге студенттерге 
ұжымдық жоба дайындауды ұсынуға болады, онда топтың әрбір мүшесі мүмкіндігіне сәйкес жұмыстар 
орындайды. 

Өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру барысында қандай да бір себептермен әлі де өзін-өзі дамыта 
алмаған интеллект типіндегі студенттерді анықтауға болады. Визуалды типтегі студенттерге ақпаратты 
ауызша қабылдауына үйрету қажет. Ол үшін ауызша формадағы дидактикалық материалдарды таңдауына 
мүмкіндік туғызу керек. Сол сияқты аудиалды типтегі студенттерге белсенді үлестірме материалын ұсыну 
қажет. Интеллектінің кинестикалық типіндегі студенттерге «Сөйлемдерді аяқтау», «ранжирлеу» және 
басқа да олардың ойлануына мүмкіндік беертін дидактикалық материалдармен жұмыс жасату керек. 
Ақпаратты оқу-танымдық түрде қабылдау және түсіну мүмкіндігіне ие студенттерге іскерлік ойындарды 
ұсыну керек. 

Қорыта келгенде, студенттердің өзіндік жұмыстары үшін тапрсырмаларды саралау оқытудың 
маңызды қағидасының бірі студенттердің өз білімінің маңызды элементтерін, атап айтқанда, ой-пікірі, 
көзқарасы, мақсаты, іс-әрекет мазмұны, формасы және түрі, жұмыс тәсілі, оқу құралы, білім нәтижелерін 
бағалау критерийді өз бетімен таңдау еркіндігін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Студенттің өзінің ойлау 
стиліне сәйкес оқу ақпаратын кодтау нәтижесінде дербес өзінің білім өнімін алудағы өзінің білім алу 
жолы, траекториясы қалыптасады. Сондықтан студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру үрдісін 
ізгілендірудің мақсаты бірегей білім өнімін, білімнің мәдени-тарихи аналогын құру жолымен олардың 
жеке мүмкіндіктерін ашу болып табылады. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Баймолдаев Т.М.  д.п.н., профессор, КазНПУ имени Абая, Алматы, Казахстан

В данной статье рассматривается особенности организации самостоятельной работы студентов. В современных 
условиях обновления информации важно научить будущих специалистов совершенствовать профессиональные 
умение и навыки самостоятельной работы. В настоящее время профессиональное образование ориентировано на 
формирование ключевых компетенций будущих специалистов, которые обеспечивают их конкурентоспособность на 
рынке труда. В сязи с этим высшая школа должна обращать внимание организации самостоятельной деятельности 
студентов, выработке навыков самостоятельной работы. Подготовка студентов к самостоятельной работе 
дает возможность овладению способностями по самопроектированию, самореализации, рефлексии, развития 
компетенции. В статье также раскрыта цель гуманизации процесса организации самостоятельной работы студентов, 
которая заключается в выявлении их индивидуальных способностей и создания образовательной траектории 
обучения каждого студента. 

Ключевые слова: гуманизация, гумаиитаризация, демократизация, образование, культура, информация, 
критическое мышление, самостоятельная работа, организация самостоятельной работы. 
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This article is an important systematic approach to the biological training of future teachers in higher education, which 
implies the organization of pedagogical practice, taking into account the increasing role in the mastery of professional skills 
in the field of biological education of students, the basics of organizational and educational work
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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1,2КазНПУ имени Абая Алматы, Казахстан 

Эта статья представляет собой важную cистемный подход к биологической подготовке будущих учителей в 
условиях высшего образования предполагает организацию педагогической практики с учетом повышения ее роли в 
овладении навыками профессиональной деятельности в области биологического образования учащихся, основами 
организаторской и воспитательной работы

Ключевые слова: педагогическая практика, биология, профессиональная подготовка, методы,системный 
подход

На сегодняшний день сформулирована образовательная парадигма, сочетающая фундаментальную 
педагогическую подготовку и практико-ориентированный характер обучения будущих педагогов биологов. 
Одним из важнейших направлений в подготовке специалиста является практика.

Педагогическая практика - осуществляется на базе общеобразовательных школ. В ее ходе студенты 
занимаются организационно- воспитательной работой работой с учащимися, подготавливают и проводят 
уроки и другие формы обучения биологии в основной общеобразовательной школе. 

Педагогическая практика способствует развитию у студентов профессионально значимых 
видов деятельности и выполнению ими всех основных функций учителя биологии- информационной, 
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коррекционно-развивающей, ориентационной, конструктивной, коммуникативной, организационной, 
исследовательской, культурно- просветительной, природоохранительной.

Таким образом, перед студентами выдвигаются новые требования в профессиональной подготовке 
(компетенции):

- умение диагностировать и планировать учебный процесс;
- обучение алгоритму педагогической деятельности ориентированной на результат учебной работы;
- развитие системы знаний, умений и навыков по применению современных методов, методических 

приемов и технологий, претерпевших изменения в процессе сотрудничества учителя и учащихся;
- формирование самостоятельности и творческого подхода в педагогической деятельности.
Системный подход к биологической подготовке будущих учителей в условиях высшего образования 

предполагает организацию педагогической практики с учетом повышения ее роли в овладении 
навыками профессиональной деятельности в области биологического образования учащихся, основами 
организаторской и воспитательной работы[1].

В системе подготовки будущих учителей педагогическая практика является одной из основных 
форм их профессионального становления, которая позволяет синтезировать теоретические знания 
и практический опыт. К.Д. Ушинский писал: «Метод преподавания можно изучить из книги или со 
слов преподавателя, но приобрести навык в употреблении этого метода можно только длительной и 
долговременной практикой». Овладение педагогической деятельностью и формирование готовности к 
ней возможны только при взаимопроникновении и взаимообусловленности теоретической и практической 
подготовки будущего педагога: ни один компонент профессиональных умений и навыков нельзя 
сформировать лишь в аудиториях.

Во время прохождения педагогической практики студент может определиться, насколько правильно 
он выбрал для себя сферу деятельности, выяснить степень соотнесенности личностных качеств с будущей 
профессией. Именно в процессе деятельной и долго временной практики выявляются противоречия между 
имеющимся и необходимым запасом знаний, что выступает побуждающим фактором непрерывного 
образования. На практике педагогическая деятельность студентов совершенствуется на основе 
содержательного фактического материала, познание и результативное освоение которого возможно 
только на фоне живых впечатлений и наблюдений. Практика помогает реально формировать в условиях 
естественного педагогического процесса методическую рефлексию, когда для учителя предметом его 
размышлений становятся средства и методы собственной педагогической деятельности, процессы 
выработки и принятия педагогических решений. Анализ собственной деятельности помогает практиканту 
осознать трудности, возникающие у него в работе, и найти грамотные пути их преодоления.

В педагогической практике студентов важными факторами являются: способность студента к 
изменениям своей социально-профессиональной активности, понимаемая как важнейшее качество 
личности, которое выражает ее творческое отношение к различным сторонам жизни, в том числе и к 
самому себе. В педагогической практике определятся, какова направленность этой активности в 
профессиональной сфере; разносторонняя ориентация будущего учителя на все сферы педагогической 
деятельности: предметную, учебную деятельность обучающихся и ее методическую оснащенность, 
собственно воспитательное взаимодействие и его организацию, овладение методикой исследовательской 
работы; формирование в условиях естественного педагогического процесса рефлексивной культуры, когда 
для учителя предметом его размышлений становятся средства и методы собственной педагогической 
деятельности, процессы выработки и принятия практических решений. Анализ собственной деятельности 
помогает практиканту осознать трудности, возникающие у него в работе, и найти грамотные пути их 
преодоления[2].

Одной из главных задач педагогической практики является изучение современного состояния 
учебно-воспитательной работы в образовательных учреждениях, то есть мониторинга как постоянного 
наблюдения за каким- либо процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату. 

Педагогическая практика имеет комплексный характер и включает в себя следующие этапы: 
подготовительный, основной и завершающий. 

На подготовительном этапе идет подготовка студентов к решению задач педагогической практики, 
они знакомятся с содержанием, формой проведения, параметрами оценивания успешности прохождения 
каждого этапа. Среди форм работы можно выделить: установочная конференция, семинары. 

На основном этапе практики можно предложить студентам следующие задания: познакомиться 
с образовательным учреждением базой практики (определить тип школы, проанализировать основные 
направления работы и педагогического процесса); изучить класс, ознакомиться с работой учителей и 
классного руководителя; провести ра боту по изучению отдельных учащихся; провести нестандартный 
урок, принять участие в обсуждении и анализе нестандартных уроков; проанализировать планы 
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внеклассной работы; изучить класс с использованием основных психологических методов, составить 
психолого-педагогическую характеристику и диагностическую карту классного коллектива; принять 
участие в общешкольных воспитательных мероприятиях.

На завершающем этапе осуществляется подведение итогов педагогической практики, оформление 
отчетной документации; определяются перспективы дальнейшего профессионального роста. Подведение 
итогов проходит на итоговой конференции[3].

Методологическую основу педагогической практики составляют следующие подходы, каждый из 
которых реализует соответствующие идею и содержание: 

1. Компетентностный подход. Идея - привнесение личностного смысла в образовательный 
процесс. Содержание: живое личностное знание противопоставляется бессубъектному, отчужденному, 
транслируемому в виде информации: личностное знание, как и личностное понимание, представляет 
собой не только осознание усвоенного материала, но также и его применение в реальных жизненных 
ситуациях. 

2. Деятельностный подход. Идея - усвоение способов мышления и деятельности, развитие 
познавательных способностей и творческого потенциала студентов. Содержание: наличие актуальной 
ситуации интернализации новых форм, правил, способов и средств социально-профессионально-
коммуникативной деятельности. Основа подхода - диалогизация образовательного процесса, 
проблематизация содержания и методов обучения, креативность и рефлексивность деятельности, 
предоставление студентам педагогически обоснованной свободы выбора. 

3. Контекстный подход. Идея - последовательное моделирование с помощью всей системы форм, 
методов и средств обучения предметного и социального содержания усваиваемой профессиональной 
деятельности. Содержание: три типа взаимосвязанных обучающих моделей: семиотическая, имитационная 
и социальная, которые в совокупности представляют собой динамическую модель перехода от учебной 
к профессиональной деятельности. Усвоение знаний студентами осуществляется в контексте разрешения 
ими будущих педагогических ситуаций, что обеспечивает условия для формирования профессиональной 
мотивации, личностного смысла процесса учения. 

4. Системный подход. Идея - формирование системного мышления. Содержание: главное звено 
обучения - процесс усвоения – раскрывается как особая деятельность. От способов организации 
этой деятельности зависят все характеристики усвоенного студентом: компетенций, знаний, умений, 
способностей. 

Данная модель педагогической практики реализуется в большинстве педагогических вузов. 
Содержание педагогической практики, как правило, определяется спецификой деятельности учителя, 
требованиями стандартов и программами подготовки современного учителя. Сроки педагогической 
практики устанавливаются администрацией вуза, исходя из требований учебного плана. 

Педагогическая практика студентов является обязательной составляющей учебного процесса, 
во время которой происходят реализация усвоенных на лекциях и семинарах способов деятельности, 
образовательных технологий, воплощение в жизнь идеалов образования. Педагогическая практика 
своеобразная проверка правильности сделанного выбора, способностей, интересов, ценностей. 
Одновременно проверяются качества профессиональной подготовки студента на конкретном рабочем 
месте, в реальной ситуации. В ходе практики студентам предоставляется возможность реального 
педагогического взаимодействия с учащимися и освоения школьной действительности с позиций педагога. 

В ходе педагогической практики появляется возможность проверить правильность выбора 
профессионального пути, соответствие личностных качеств требованиям педагогической профессии, 
начинает ся целенаправленный процесс профессионального саморазвития.
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жұмыстары

Тірек сөздер: педагогикалық практика, биология, кәсіптік оқыту, әдістер, жүйелік тәсіл.
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The article addresses the problems of students adapting to the university.  In order to study the process of students’ 
adaptation to the university, studies were conducted with foreign students from the Kazakh diaspora.The results of the study 
led to the conclusion that foreign students representing the Kazakh diaspora experience certain difficulties in adapting to the 
university (most students have difficulty mastering academic disciplines, it is difficult for them to understand lecture material, 
speak in class, pass exams, they cannot show their individuality and abilities in training sessions) throughout the entire period 
of study, but most of all in the first year of study, and need additional work with them, because th adaptation, and, namely, the 
lack of motivation to educational activity affects the progress of students, representatives of the Kazakh Diaspora and their 
relation to the country.
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В статье затрагиваются проблемы адаптации студентов к вузу. С целью изучения процесса адаптации студентов 
к вузу были проведены исследования с иностранными студентами-представителями казахской диаспоры. Результаты 
проведенного исследования позволили сделать вывод о том, что иностранные студенты-представители казахской 
диаспоры испытывают определенные трудности адаптации к вузу (большинство студентов с трудом осваивают 
учебные дисциплины, им трудно понимать лекционный материал, выступать на занятиях, сдавать экзамены, они 
не могут проявить свою индивидуальность и способности на учебных занятиях) на протяжении всего периода 
обучения, но больше всего в первый год обучения, и нуждаются в дополнительной работе с ними, потому что низкая 
адаптированность, а, именно, отсутствие мотивации к учебной деятельности сказывается на успеваемости студентов-
представителей казахской диаспоры и их отношении к стране.

Ключевые слова: адаптация, диаспора, иностранные студенты- представители казахской диаспоры.

В современную эпохуглобальных преобразований тема диаспоры становится очень актуальной.
Понятие диаспора в качестве научного термина стало получать широкую известность начиная с конца 
1970-х – начала 1980-х годов. 

Согласно Т. Кондратьевой, “всплеск интереса ученых к диаспоральной тематике был вызван 
миграционными процессами, принявшими в тот период глобальный характер. В результате 
широкомасштабной миграции огромные массы людей переместились в другие страны и на другие 
континенты. Оказавшись за пределами своей родины, в новой, непривычной для них среде, они стремились 
либо влиться в уже существовавшие иммигрантские сообщества, либо создать новые” [1]. Данный процесс 
коснулся большинства государств, куда устремилось наибольшое количество мигрантов.

Термин «диаспора» образован от глагола diaspeirein (приставки dia- и глагола sperein (сеять, 
засевать, сыпать), что в переводе с греческого языка обозначает - рассеивать(ся), рассыпать, раздавать.
Рассеяние народов в этнических обществах привело к распространению использования и восприятия 
слова «диаспора» другими античными и христианскими авторами.

 Ж.Тощенко и Т.Чаптыкова предложили определение этнокультурной идентичности, относя ее ко 
второму признаку диаспор. Авторы считают, что диаспора - “это устойчивая совокупность людей единого 
этнического происхождения, живущая за пределами своей исторической родины (вне ареала расселения 
своего народа) и имеющая социальные институты для развития и функционирования данной общности»[2]. 

Кроме того, Ж. Тощенко и Т. Чаптыкова утверждают, что не каждый этнос обладает способностью 
создавать диаспору, лишь те, которые проявляют наибольшую устойчивость к ассимиляции. Для этого 
авторы указывают на обьективные факторы, в виде институтов диаспоры - органы самоуправления, 
землячества, общественные организации, политические партии и др.), а также на факторы субъективного 
характера - язык, вера, коллективная историческая память, национальная идея и др., которые способствуют 
сплочению этнических групп. 

Рассматривая казахскую диаспору, можно отметить, что она представляет собой составную часть 
казахского народа, которая имеет единую прародину – Казахстан, исповедуют ислам, относится к числу 
тюркских народностей, но в силу внутри- и внешнеполитическим обстоятельствам в прошлом, в настоящий 
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момент проживают за пределами Казахстана. 
В специальных источниках не указано точное количество представителей казахской диаспоры, 

но известно, что они зарегистрированы более чем в 40 странах мира. Опираясь на данные демографа 
М.Татимова, в 1991 г. количество этнических казахов за пределами республики составляло свыше 5 млн. 
человек. В том числе: в Китае - около 1,5 млн. чел., в Узбекистане- 1.5 млн. чел., в России -1 млн., в 
Монголии - около 157 тыс., в Туркменистане - 90 тыс., в Афганиста не - 45 тыс. чел., в Кыргызстане - 40 
тыс. чел., в Турции - 30 тыс., в Иране -15 тыс., на Украине - 15 тыс., в Таджикистане - 12 тыс., в Пакистане 
-3 тыс. чел. и т. д. [3].

В настоящее время немалое количество казахов проживают на территории Турции, Ирана и 
Афганистана. Из различных источников известно, что общая численность казахов, проживающих 
зарубежом, составила по данным Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО, 2,5 млн., историка, 
автора книги «Казахская диаспора» Г. Мендикуловой – 4,5 млн., Всемирной ассоциации казахов – более 5 
млн. человек.

По близости проживания этнических казахов, Китай мы относим к странам ближнего зарубежья 
и именно там заселено наибольшее количество респондентов. И по этой причине они составляют 
потенциал будущих переселенцев в Республику Казахстан, то есть людей, наиболее предрасположенных к 
возвращению на историческую родину.

Основная часть
После обретения независимости Казахстан активно ведет диаспоральную политику, сосредотачиваясь 

на привлечении этнических казахов на территорию исторической Родины. Эти действия направлены на 
сохранение национальной самобытности, как фактора государственной стабильности.

Так, наоткрытии IВсемирного курултая казахов Первый Президент страны А.Н. Назарбаев обратился 
ко всем казахам, проживающим на сегодняшний день в более чем сорока странах мира с призывом 
возвращения  их на историческую Родину – Казахстан. 

Со стороны государства оказывается всесторонняя поддержка репатриантам. К примеру, в Законе 
Республики Казахстан «О миграции населения» 2011 года впервые отдельно выделена глава «Иммиграция 
с целью получения образования», которая имеет прямое отношение к казахской диаспоре. «Мы должны 
создать условия для получения качественного образования  в Казахстане казахской молодежью, 
проживающей в разных странах мира», – так обозначил свою позицию перед делегатами IV Всемирного 
Курултая казахов Первый Президент Республики Казахстан, Председатель Всемирной Ассоциации казахов 
Н.А. Назарбаев [4]. Начиная с этого времени 2% государственных образовательных грантов в высшие 
учебные заведения Республики Казахстан распределяются среди иностранных студентов-представителей 
казахской диаспоры. 

Вопросы успешной интеграции иностранных студентов-представителей казахской диаспоры 
в казахстанское общество в значительной мере зависят от социокультурной адаптации. Уже на первом 
курсе студенты-представители казахской диаспоры, поступающие из стран, не входящих в состав 
СНГ, сталкиваются с языковыми проблемами. Трудности вызывает не только русский язык, в качестве 
иностранного, но также и казахский, который является средством коммуникации, а также среством учебно-
познавательной деятельности. 

Опыт работы в вузе показывает, что процесс включения в образовательный процесс студентами-
представителями казахской диаспоры происходит сравнительно медленнее. Не все студенты могут 
успешно и самостоятельно адаптироваться к новым условиям жизни, избавиться от отрицательного 
принятия действительности, а также ощутить мотивацию к обучению и профессиональному росту. Так, 
иностранным студентам - представителям казахской диаспоры на начальном этапе обучения, сложно 
адаптироваться к учебе в университете. Объясняется это отсутствием на сегодняшний день системы, 
учитывающей как образовательные, так и коммуникативные трудности студентов-представителей 
казахской диаспоры. В ВУЗах обучение представителей казахской диаспоры ведется по общепринятым 
государственным программам, которые рассчитаны на студентов с высоким уровнем владения языка, 
что, в свою очередь, приводит к формальному получению образования в силу отсутствия понимания, 
заинтересованности и плохой успеваемости.Как пример, студенты, приехавшие из Китая, в школах 
изучали тоте жазу (казахский язык на арабице), как следствие не владеют фонетикой современного 
казахского языка. Для поступления в университетыони самостоятельно (в силу различных обстоятельств 
не все студенты проходят подготовительные курсы) занимаются изучением казахского языка. Однако 
им требуется немало времени, на освоение кириллицы. Для студентов, которые не умеют читать на 
кириллице и владеют лишь разговорным языком, работа с научной литературой и адаптация к учебной 
программе вызывает большие трудности [5]. Кроме того, следует отметить, что на сегодняшний деньв 
мире используются три казахских алфавита: кириллица - в Казахстане и в странах СНГ, латиница – в 
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Турции и Западной Европе, тоте жазу – древнеказахский, основанный на арабском алфавите, применяется в 
Китае, Иране и Пакистане.Как результат, оказавшись в Казахстане, иностранные студенты-представители 
казахской диаспоры из Китая, Монголии, Ирана, Пакистана, Афганистана и Турции сталкиваются с 
языковыми проблемами.ё Наличие подобных проблем, ставит перед учеными решение задач культурной 
и социальной адаптированностиданной категории студентов.

Исследователи в качестве одного из факторов, препятствующих успешной адаптации студентов-
представителей казахской диаспоры называют дидактическийбарьер, что представляет из себя барьер, 
связанный с непривычными методами обучения и формами контроля в казахстанских вузах. У студентов, 
приехавших из Китая, наблюдается дидактический барьер в адаптации, в силу разницы систем образования в 
странах. К примеру, в китайских вузах (классах)используется традиционная коллективная форма обучения 
с большим количеством обучающихся, применяя словесные методы, которые не требуют активного 
участия. Казахстанская же система образования построена на демократическом взаимодействии студентов 
с преподавателями, с широким применением интерактивных методов обучения, за счет интеграции и 
индивидуализации образовательного процесса. Другими словами, студенты испытывают трудности в 
социокультурной адаптации к условиям обучения в местных вузах, решение которых скажется не только 
на достижении лучшей успеваемости у студентов-представителей казахской диаспоры, но и улучшит их 
отношение к Казахстану.

Понятие«социокультурная адаптация» отражает способность студентов к интеграции и принятию 
культурных особенностей общества, а также умение применять полученные знания в непривычных 
и нестандартных для них ситуациях. Социокультурная адаптация представляет собой сложный, 
многоплановый процесс взаимодействия личности в новой социокультурной среде, в ходе которого 
студенты-иностранцы, имея этнические и психологические особенности, преодолевают разного рода 
моральные, социальные, нравственные, религиозные барьеры, осваивают новые виды деятельности и 
формы поведения [6].

Наличие идентичных корней в происхождении у студентов-представителей казахской диаспоры и 
местных казахов, не исключает различия в культуре и обычаях. Это происходит потому что, этнические 
казахи, проживающие заграницей, сохранили традиции и обычаи древних казахов, в то время как казахи 
современного Казахстана адаптировались к жизни в условиях рыночной экономики, а также подверглись 
сильному влиянию советского периода.Все это сказывается на вовлечении студентов-представителей 
казахской диаспоры к образовательной, культурно-досуговой и социальной деятельности. Изменить 
свое мышление, психологические установки, усвоить новые правила поведения оказывается непросто. К 
тому же казахстанские вузы не в достаточной степени готовы к работе с такими студентами и созданию 
благоприятных и комфортных условий для их обучения и адаптации. Это касается преподавателей, 
администрации вуза, сокурсников, которые с непониманием или даже враждебностью относятся к 
иностранным студентам-представителям казахской диаспоры.

Заключение
С целью изучения процесса адаптации студентов к вузу, в конце 1 семестра обучения, нами 

было проведено анкетирование студентов, которое позволило выяснить, с какими из наиболее 
распространённых проблем сталкиваются иностранные студенты-представители казахской диаспоры в 
КАТУ им.С.Сейфуллина. Анкета содержаласледующие вопрсы: На каком курсе Вы обучаетесь? Из какой 
страны Вы приехали? Нравиться ли Вам учиться в Казахстане? Испытываете ли Вы трудности в учебе? 
Проблемы, с которыми Вывстретились в Казахстане. Что можно сделать для решения существующих 
проблем иностранных студентов-представителей казахской диаспоры?

В опросе приняло участие 26 студентов из КНР, Монголии. Согласно полученным данным, 
наибольшие затруднения у иностранных студентов-представителей казахской диаспоры вызывают 
языковые проблемы (незнание русского языка 89%, недостаточное владение современным казахским 
языком 68%). Кроме того, студенты указали на трудности установления контакта с однокурсниками - 
62%, финансовые проблемы -16% и другие - 8%. Таким образом, наиболее значимой для иностранных 
студентов-представителей казахской диаспорыявляется проблема коммуникативной адаптации. 

В конце второго семестра обучения с помощью методики «Исследование адаптированности студентов 
в вузе» [7] Т.Д.Дубовицкой проводилось исследование процесса адаптации студентов-представителей 
казахской диаспоры (1 курс), включающей две шкалы: адаптированность к учебной группе и учебной 
деятельности. Согласно данным, студенты-представители казахской диаспоры имеют трудности в общении 
с однокурсниками (54%). Это свидетельствует о том, что уровень адаптированности студентов к учебной 
группе ниже среднего, т. е. у студентов имеются проблемы с установлением контакта с окружающими.

По шкале адаптированности к учебной деятельности 78 % студентов имеют низкий уровень 
адаптированности, 22 % — ниже среднего. Полученные данные свидетельствуют о том, что большинство 
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студентов с трудом осваивают учебные дисциплины, им трудно понимать лекционный материал, выступать 
на занятиях, сдавать экзамены, они не могут проявить свою индивидуальность и способности на учебных 
занятиях, нуждаются в дополнительных консультациях. 

Результаты проведенного нами исследования (в конце 1-го и 2-го семестров) позволили сделать 
вывод о том, что иностранные студенты-представители казахской диаспоры испытывают определенные 
трудности адаптации к вузу на протяжении всего периода обучения, но больше всего в первый год обучения, 
и нуждаются в дополнительной работе с ними, потому что низкая адаптированность, а именно, отсутствие 
понимания и мотивации к учебной деятельности, сказывается на их успеваемости и отношении к стране 
в целом. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖОО БЕЙІМДЕЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ
Шалғынбаева Қ.Қ. 1 п.ғ.д. профессор 

Қажғалиева А.М. 2 докторант 
1,2Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Нұр-Сұлтан, Қазақстан 

Мақалада студенттердің ЖОО-на бейімделуі туралы мәселелер қарастырылады. Студенттердің ЖОО-на 
бейімделу үдерісін анықтау мақсатында қазақ диаспорасы өкілдері болып табылатын шетелдік студенттермен 
зерттеу жұмыстары жүргізіліп, аталмыш студенттердің ЖОО-на бейімделу барысында кездесетін қиындықтары 
анықталды. Авторлардың ойынша, осы кедергілерді болдырмау үшін қазақ диаспорасы өкілдері болып табылатын 
шетелдік студенттердің коммуникативтік ерекшеліктері ескеріліп, олармен қосымша жұмыстар жүргізу қажет, себебі 
бейімделуі төмен деңгейдегі студенттердің білім көрсеткіші де төмен.

Тірек сөздер: бейімделу, шетелдік студенттер, диаспора, қазақ диаспорасы өкілдері.

ACTUAL QUESTIONS ABOUT THE DEVELOPMENT OF THE 
ETERNAL EDUCATION IN THE 21ST CENTURY

Zhumatayeva E. d.p.s., professor, Director of the Scientific and Practical Center of Ethnological Pedagogy and Innovative 
Technologies in Education named after Aimauytov, S. Toraighyrov Pavlodar State University

It is difficult to cover all the methodological bases in this article as an thesis. However, to give students a chance to 
acquire continuous knowledge, «What should we offer?» «What complicated situations should we create in the content of 
education?». «How do we do business with self-employment?» etc. as well as textbooks that encourage good thinking, such 
as solving real problems.

Key words: methodological, thinking, self-employed

ХХІ ҒАСЫРДА ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ МЕҢГЕРТУДІҢ КӨКЕЙКЕСТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Жұматаева Е. п.ғ.к., профессор, С.Торайғыров атындағы Павлодар МУ

Ж. Аймауытов атындағы этнопедагогика және білім берудің инновациялық технологияларының ғылыми-
практикалық орталығының директоры

Бұл тезис ретіндегі құрылған мақалада барлық әдіснамалық негізді қамту қиын. Десек те, үздіксіз білім 
игеру үшін білім алушыларға «Нені ұсынуымыз керек?». «Білім мазмұнына қандай күрделі ситуациялар құруымыз 
қажет?». «Өздігінен жұмыс жүргізудің амалдарын қалай түзуіміз дұрыс?» т. б. сияқты салихалы ойлау өнеріне түрткі 
жасар оқулықтар ұсынбай, бұл көкейкесті мәселеліктер шешілмесі хақ.

Тірек сөздер: әдіснама, ойлау, өздігінен жұмыс істеу

Еліміз тәуелсіздік алып, қазіргі уақытта қоғамдық өмірдің барлық салаларында, соның ішінде, білім 
беру саласында оқыту процесін технологияландыру қажеттілігі туып отыр. 

Қазақстан егеменді ел болып, тіліміз мемлекеттік мәртебе алғаннан бері, қазақ тіліне деген талап 
та, сұраныс та күн сайын күшейіп келеді. Қоғамымызда болып жатқан инновациялық өзгерістер білім 
саласын да қамтыды. 
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Бүгінгі таңда Қазақстанда өскелең ұрпаққа өрелі білім, өнегелі тәрбие беру ісі заманына лайық 
мүлдем өзгеше, жаңаша сипат тауып отыр. Өмір заңы, бірінші кезекте, білім арқылы оқушыны, оның жеке 
тұлғасын дамытуды жоғары дәрежеге жеткізуді қатаң талап етуде. Осыған орай педагогикалық ғылым 
алдында да нақты міндет туындайды, ол – баланың жеке тұлғасын дамытуға бағытталған жаңа оқыту 
технологияларын әзірлеу, яғни оқытудың жаңа инновациялық технологияларын нәтижеге бағдарлап іс-
әректте қодану.

Білім берудің тиімділігін арттыру үшін оқу үрдісін адамды қоршаған ортадағы болып жатқан 
өзгерістерді есепке ала отырып ұйымдастыру керек. Қазіргі таңда маңызды өзгеріс – ақпараттық салада. 
Бүгінгі күні әр оқушының үйінде теледидар болса, ал мектепте компьютермен айналысуға мүмкіндігі 
бар. Олай болса, мектептегі сабақ үстінде берілетін ақпаратқа бүкіл ақпараттық ағым арнасынан аз ғана 
орын тиеді. Сабақтың тиімді өтуінің негізгі шарты сабақта шығармашылық ахуал қалыптастыру болып 
табылады. Мұғалім әр оқушының сабақта белсенді әрі қызығушылықпен жұмыс істеуіне жетуі керек. 
Сонда ғана оқу материалы терең, әрі саналы түрде меңгеріледі., білім сенімге айналады. Ал бүгінгі оқушы 
– ертеңгі студент, болашақ маман. [1]

Соңғы кезде оқытудың әр түрлі педагогикалық технологиялары жасалып, мектеп практикасында 
қолдануда. 

Жалпы, педагогика ғылымында жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудің мақсаты – жан-жақты дамыған 
жеке тұлғаны қалыптастыру болғандықтан, бұл жерде де жаңа технология бойынша әдістемелік жүйенің 
компоненті – оқыту мақсаты болып табылады. Бірақ мұндағы мақсат – өздігімен дамуға ұмтылатын жеке 
тұлғаны қалыптастыру.

Педагогикалық технологиялар оқушының дамуына, жеке тұлға ретінде қалыптасуына жағымды 
жағдайлар жиынтығын құрайды. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы бұл істі нағыз 
керекті үлгіде, шығармашылық деңгейде, шынайы ізденіспен іс жүзіне асыруға мол мүмкіндік беруде. 
Жаңа технологияның басты ерекшелігінің өзі – жеке тұлғаға баса назар аудару болса, бұл дегеніміз – 
оқытудың ең тиімді әдіс-тәсілдерін ұтымды пайдалана отырып, оқыту мазмұнын оқушының жеке басының 
ерекшелігіне бейімдей жүргізу деген сөз.

Тәуелсіздік деген алтын құс басына қонған Қазақстан Республикасының көшін болашаққа сүйреп 
апаратын негізгі күштің бірі – білім. Ал елдің ертеңі терең білімді, ой–өрісі мен таным– түсінігі биік, 
халқын ардақтай алатын, Отан – Ананың қадір–қасиетін білетін жас ұрпақтың қолында. Олай болса, 
біздің басты міндетіміз – жаңа заман үрдістеріне сәйкес экономикалық әлеуетімізді молайту үшін қажыр–
қайрат көрсете білетін, ғылымның мол жетістіктерімен қаруланған, алған білімдерін әлемдік талаптармен 
үндестіре алатын жастарды тәрбиелеу

Біз қазіргі сабақтарда оқушыларға білім дайын күйінде беріле салмауы керек дейміз. Ендеше 
бүгінгі оқушы мен студенттердің материалды білуге ынытызарын, қызығушылығын ояту – оқытушыдан 
шеберлікті талап етеді. Соның нәтижесінде, оқушылармен студенттер алдына мақсат қойып, нәтижеге 
жетудің, проблеманы шешудің өз әдіс-амалдарын белгілейді, іске кіріседі.

Бұл аумақты мәселелерді жүзеге асыруда аса маңызды, қоғамның белсенді өкілі, жетекші тұлғасы 
– мұғалім. Халыққа білім беру жүйесін өркендету мәселелері мұғалімдердің кәсіби даярлықтарының 
жоғары болу сапаларына әрдайым талаптар жүктеп отырады, себебі, білімді, білікті мұғалімсіз жақсы 
дәрігер де, ғалым да, өнер қайраткерлері де, бизнес өкілдері де шығуы мүмкін емес. 

Еліміздің ертеңі мектептен басталады. Сол себепті мектепке қойылатын мемлекеттік талап өте 
жоғары. Қазіргі оқыту теориясының көптеген мәселелерінің түпкі мақсаты – шығармашыл, белсенді 
оқушы тұлғасын қалыптастыру. Бұл заңды нәрсе. Заман талабына сай болашақта қоғам дамуының 
тұтқасын ұстар жеке тұлға дайындау – бүгінгі күннің талабы. Демек, мектептің жүрегі – мұғалімге деген 
талап та жоғары болмақ. Бұл жерде айта кетерлік жай – әр мұғалім «нені, қалай оқытам?» деген сұраққа 
жауап ізденуі тиіс. Сонда өзінен-өзі пәнді оқытудағы басты ойы туындайды. 

Салыстырмалы түрде сипаттай келсек, дәстүрлі сабақтарда мұғалімдердің міндеттері, атқарар істері 
ұшан-теңіз. Ол тыңдайды, сұрақ қояды, жазады, түсіндіреді, көрсетеді, тексереді, бағалайды. Оқушы тып-
тыныш отырып, тыңдау керек. Мұғалім «тек мен ғана дұрыс түсіндіре, ұғындыра аламын» деп есептейді. 
11 жыл бойы осылайша оқып шыққан азаматты көз алдымызға елестетіп көрелік. Әрине, ондай азамат 
қазір, өмір сүруге дайындығы шамалы адам болатындығымен келісерсіздер. 

Ендігі жағдайға басқаша қарасақ, мұғалім – ақылды, бірақ барлығын өзі айтып бере салмайды, ол 
өз пәнін өте жетік біледі, бірақ өз білімімен таңқалдыруға ынталанбайды. Демек, мұғалім мәселе қояды, 
ойлаудың жолдарын ашады, бағдар - нұсқаулық береді.

«Оқушы өздігімен ізденісті жұмысын ұйымдастыруы мүмкін бе?» – деген қарсы сұрақтар қою 
орынды. Бұған айтарымыз – дайын үлгі бойынша білім алуға үйренген баланың шығармашылық қабілеттері 
шектеліп, табиғи мүмкіндіктері жойылады. Ал әр сабақ сайын ізденуге дағдыланған бала, кез келген 
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проблеманы тез шешуге үйренеді. Ондай сыныптарда белгілі бір мәселе төңірегінде пікір алмасулар көп 
уақыт та алмайды. Қайта оқулықтан, бағдарламадан тыс дүниелер туралы хабарлар алуға ықыластанады. 

Бүгінгі таңда, үшінші мыңжылдықтың табалдырығын аттаған шақта, Тәуелсіз еліміздің келешегі, 
алар биігі саяси-әлеуметтік және экономикалық мәселелермен бірге оның мемлекеттік тілі – қазақ тілінің 
тағдырымен тығыз байланысты. Мемлекеттік тілден басқа орыс, ұйғыр, ағылшын, т.б. тілдерді оқытуға 
байланысты жыл сайын әдіскер-ғалымдардың тілді жедел, әрі саналы оқытудың жаңа әдістемесін ұсынған 
еңбектер жарық көруде. Соның ішінде қазақ тілін басқа ұлт өкілдеріне мемлекеттік тіл ретінде оқыту 
барысында жан-жақты қарастырылып, мектептерде, еліміздің барлық оқу орындарында тілді меңгертудің 
әр түрлі жолдарын ұсынуда.

Оның басты себебі «технология» ұғымы «ойлау өнері» ұғымын білдіреді. Салдарынан әу бастан 
біздер бұл аталымды өз рөлінде қолданбай келгеніміз, бірталай көкейкесті мәселелері ақиқатты 
жолмен шешілмеуіне әкелді. Бір нәрсенің байбына бармай, «реформадан» «реформаға», «жаңалықтан» 
«жаңалыққа» сырғып отыруымыз осындай тұйықтыққа апарды. Бір-екі жыл бұрын «кейс-стади» әдісін 
қолдануды босымдық деп есептедік. Оның өзі американың Гарвард университетінде «1870 жылдары 
пайда болып, Гарвард бизнес мектебінде 1920 жылы іс- әрекетте сыннан өткен. Міне, осы әдістің өзі 
Кеңес дәуірінде ситуациялық, яғни белгілі бір жағдайы шешуге арналған әдіс ретінде тәжірибеден өткені 
біздердің қаперімізден шығып кетіпті?!

Баяғы бұнда классикалық окытудың орнына проблеманы, кайшылыққа құрылған мәселеліктерді 
шешуге арналған әдіс екен?! Дәл осындай жұмыстарды толыққанды 1960-1980 жылдары бастап кешірдік. 
Біздер айтылған «Кейс-стади» ді аяғына жеткізбей, оны ұмыттық, біздер осындай жеңіл- желпі білім 
меңгерту әдістерін толыққанды меңгеруге мұмкіндік бермейміз?

Егер «технология» «ойлау өнері» дегенді білдірсе, біздер алдымызға келген білімалушының үздіксіз 
пән мазмұнын меңгеруіне қам жасаудың жүйесін құруға ынталану екенін ескерсек, сонда ғана білім 
нысаны мен оның пәні нұсқалы тұрғыда бернеленеді. Әрбір білімалушыны білім қоймасы деп есептегенде 
ғана аталған көкейкесті мәселені шешуге жол ашылады. Бұл жағдайда, өтілуге тиісті модуль, модульдың 
блоктарға жіктелуі секілді оқулық құрылымы жаңаша жасалуы тиіс. Өкінішке орай, жоғары оқу орнындағы 
негізгі әдебиеттер әлі күнге дейін ескі сарынмен, білімалушыларды толғандыратын, олардың ойлау өнерін 
келген жерінен алға ілгерілету траекториясын қамтамасыз етер тапсырмалар, тестілер құрылмай келеді. 
Біздер бар нәрсені сынаудан аулақпыз, бірақ үздіксіз білім меңгертудің ең алғашқы көкейкесті мәселесі 
олардың өздігінен ойлау өнерін кемі 60 пайызға көтеру екенін түсіну абзал. Ол үшін «Кейс-стади» 
әдісінде оқулықтарда даяр білім берілмей, бірақ оны білімалушылар өздігінен ізденісті- зерттеу амалымен 
шешетіндей оқу нысанын келтіру ғалым – авторлардың еншісі екенін түсінгені жөн.Нарықтық қоғамда, 
модернизация жүйесінде өздігінен біліми -ғылыми интеллектуалды әлеуетін ұдайы қорландырып,оны тек 
өзінің игілігіне қолданатын бірең-сараң нұсқалы тұлғалар бұл мәселені шешуге көмек бермейтінін ұғу 
қиын ба? Әрине, ондай ой көптеген зиялы қауым қаперіне келе бермейді. Сондықтан білімалушылардың 
болашақтағы кәсіби құзыретіне көмекке келетін білім мазмұнын даярлау бүгінгі үздіксіз білім меңгерудің 
мүмкіндігі болмақ. 

Оқулықта білімалушылар меңгеруге тиіс мамандыққа тікелей қатысы бар оқу нысаналары 
іріктеліп,оның өзі шешілуге тиіс жағдайлар, ситуацияларға құрылуы көзделеді. Мұндай оқулықты құру 
үшін алдымен оның субстанциясы болатын әдіснамасын анықтау, оны алгоритмге салу, түбінде кездесетін 
қиындықтарды суггестивті әдіспен матрица түрінде ұсыну көзделеді. Қиындық туғызар жағдайларды 
шешудің жолдары әрбір блоктан кейінгі берілетін негізгі,қосымша әдебиеттерде ұсынылуы тиіс. Міне, 
осындай оқулық қана білімалушылардың ойлау өнерін ілгерілетуіне іргелі ғылыми тірек көзі.

Оқулықта келтірілетін ситуацияларда білімалушылардың алдымен болашақ мамандығына деген 
қызығушылық уәжін арттырып отыратын материалдар саралануы ғана көкейкесті мәселелерді шекпек. 
Мұнымен бірге білімалушының психологиялық қарымы, соның ішінде,перцептивті және апперсепселі 
қабылдау әдістері ескеріледі. Гештальт теориясындағы білімалушының интерторизациясының қаншалықты 
межеде екені есептелуі, сөйтіп, оқытудың парадигмалық тұрғыда өтілуіне қолайлы жағдай туғызылады. 
Кейс-стади әдісін даярлау кешегі Кеңестік дәуірдегідей емес, 21 ғасырда оның мәні әлдеқайда күрделене 
түскеніне оқулық құрудың өзі қиындық келтіретініне көзіміз жетті.

 Бұл орайда, білімалушыны субьекті ретінде қарастырудан гөрі,әрбір тұлғаның білім көлемінің 
мөлшеріне қарай тапсырма берудің саралануы қарастырылады.

Әдіснама негізіне И. А. Тюплинаның [2] еңбегі көмекке келеді. Мұнда парадигма мәртебесі жайлы 
тұжырымдар жасалған. Парадигма оқылатын білім мазмұнына жаңа философиялық дүниетанымды құра 
алу өнерін меңгеру дегенді білідіретініне автор жан-жақты тоқталған.

Дж Гильфорд [3] интеллектінің үш бұрышы деуі білімалушының материалдық пайымы,біліми-
тезаурустық пайымы, өзінің интеллектісінен қуат алу, яғни рухани қуат көзінің ұдайы өркендеуін 
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қамтамасыз етушілерге мән берген. Мұнымен бірге зерттеуші меңгеру деңгейліктерін жіктеуде дивергентті, 
конвергентті сияқты иерархиясына мән беріп, оны сынақтан өткізген.

А. В. Брушлинский [4] білімалушылардың ойлау іс-әрекеті әрбір семиотиканы, семантиканы, 
синтактиканы жадына сақтай алу қабілетін өркендету амалдарын айтады. Мұның өзі бүгінгі функционалдық 
сауаттылық тек қана психологиялық жаднаманы жаттықтыру негізінде жүзеге асырылатынына дәйектеме 
жасаған. Б. С. Гершунский [5] 21 ғасырда білім философиясына теориялық-прагматикалық ғылыми 
негіздеме құрған. Парадигманың түрлерін айта отырып, білімшілеудің инновациялық технологияларын 
саралаған.

В.В. Хуторской [6] оқытудың білім мазмұнына тәуелді екенін анықтаған. Оқыту мазмұны бұл 
білімалушылардың кәсіби шеберлігін көрсетеді. Ол білім мазмұны, яғни оқулық қандай сапаға құрылса,ол 
сол сапа төңірегінен алысқа ұзай алмайтылығына дәлелдер келтірген. Оқыту іс-әрекеті оқулықтағы білім 
көлемінің кәсіби құзыретіне қатысты болуын есте ұстау арқылы оқулық әзірленуі тиіс екенін бағамдаймыз. 
Құр «дидактика»ұғымы білім мазмұнынсыз білімалушыға мәнді ғылыми негізді меңгертпейді дегенді 
түсіндіреді. Методика әлеміндегі өнімді әдістердің жүйесін таңдай білуді де осы еңбектен кездестіреміз.

Н.В. Кузьмина [7] педагогикалық қызметті зерттеудің әдістерін айқындайды. Ықылым заманнан 
бері әдіснамалық негіздің зерттелуін басымдықта алған ғалым оның екі түрлі рөліне тоқталады. Біріншісі 
нәтижеге бағдарлайтын өнімді әдістер топтамасын білім мазмұнының күрделілік мәніне қарай таңдай 
алу шеберлігі мен жалпы ғылыми еңбек әзірлегендегі әдіснамалық негізді қамтамасыз ету мәселелерін 
анықтаған. Әдіснамалық негізді айқындау барысында зерттелу нысанына тікелей қатысы бар ғылыми 
еңбектерді талдау арқылы қайшылықтарды ашу досы әдіснаманың екінші атқарар рөліне қатысты 
деуі қөңілге қонымды. Әдіснамалық негізді зерделеу барысындағы айқындалған қайшылықтар ғана 
педагогикалық, жалпы метаметодикалық нысаналардың зерттелу гипотезасын нұсқалы тұрғыда құралуға 
мүмкіндік беретініне дәлелдер келтірген.

Қорыта келгенде, мақалада барлық әдіснамалық негізді қамту қиын. Десек те, үздіксіз білім 
игеру үшін білімалушыларға «Нені ұсынуымыз керек?». «Білім мазмұнына қандай күрделі ситуациялар 
құруымыз қажет?», «Өздігінен жұмыс жүргізудің амалдарын қалай түзуіміз дұрыс? т. б. сияқты салихалы 
ойлау өнеріне түрткі жасар оқулықтар ұсынбай, бұл көкейкесті мәселеліктер шешілмесі хақ.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ХХІ ВЕКЕ
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директор научно-практического центра инновационных технологии образования и 
этнопедагогики им.Ж. Аймауытова 

Невозможно охватить всю методологическую основу в одной статье. Но, все же, учащиеся не смогут освоить 
непрерывное образование, не получая при этом такие учебные пособия как, «Что надо предложить?», «Какие сложные 
ситуации нужно создать по содержанию образования?», «Как правильно организовать методы самостоятельной 
работы?». С их помощью можно решить сложнейшие задачи. 

Ключевые слова: методология, мышление, самозанятый человек. 

IMPLEMENTATION OF ADVANCED PEDAGOGICAL EXPERIENCE: PROBLEMS AND PROSPECTS
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Implementation of advanced teaching experience and its outcome is a struggle of contradiction between the desire of 
the pedagogical system to the evolutionary flexibility and to preserve the integrity, expressed in the contradiction between the 
increase in the deterministic relations between the elements of the pedagogical system and maintaining relations accidental 
or deliberate, approaching the optimal ratio, that is, synergetic effect.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Абишев Н.А.1 д.п.н., профессор ЖГУ имени И. Жансугурова

Абишева Д.Н.2 к.п.н., доцент Центр пед. мастерства АОО (НИШ)
Мамилина С.К.3 магистр, ст.преподаватель ЖГУ имени И. Жансугурова

Внедрение передовой педагогической практики и ее результатов, в отличие от противоречия между 
стремлением педагогической системы к эволюционной гибкости и целостности, все более детерминированными 
отношениями, противоречиями между элементами педагогической системы и сохранением случайных или целевых 
связей, приближаются к своему оптимальному соотношению, Синергетический эффект.

Ключевые слова: противоречия, мышление, воспитание, учитель, педагогический опыт, информация, 
методология, условия, интеграция, процесс.

Реализация передового педагогического опыта в системе образования и высшей школе пока еще 
недостаточно основано на раскрытии сущности науки в этом вопросе, а это считается стержневым, 
системообразующим вопросом, водоразделом в рейтинговой оценке деятельности профессорско-
преподавательского состава, ее итогов, результатов, выводов в виде законов, взаимосвязей, 
закономерностей, гносеологической связи между объективным миром и профессиональной практикой. 
Главным ориентиром образованности преподавателя в этом процессе необходимо считать не 
воспроизведение определенной информации, а умение формировать способности добывать и трактовать 
полученные результаты, ставить и решать поэтапные задачи по их применению. Для этого, в качестве 
правил реализации передового педагогического опыта может выступать: а) ясное понимание целей и задач 
предстоящей педагогической и исследовательской деятельности; б) ясное понимание, что, почему и как 
нужно делать, и никогда механически не выполнять учебные и исследовательские действия; в) понимание 
преподавателем смысла каждого слова, предложения, понятия; г) не забывать, что главное не предмет 
деятельности по реализации конкретной программы, а легализация передового педагогического опыта; д) 
следует как можно чаще использовать вопрос «почему», чтобы научить преподавателя мыслить причинно: 
понимание причинно-следственных связей. В подтверждение данного аспекта не лишне привести слова 
представителя немецкого экзистенциализма Карла Ясперса. «единой ситуации для людей одного времени 
не существует… действительно, из того факта, что людям выпало жить в одно и то же время, еще не следует, 
что их жизненные ситуации полностью совпадают… в большинстве случаев ситуации каждого человека 
отличаются своеобразием, характеризуется собственными чертами, связанными с теми условиями, в 
которых он находится, с теми задачами, которые ему приходится решать…».

Таким образом, несмотря на ряд достижений в реализации передового педагогического опыта в 
системе образования РК, все еще актуальна разработка теоретико-методологических основ интеграции 
учреждений образования в мировое образовательное пространство, требующее глубокого изучения 
зарубежного опыта, накопленного развитыми странами в области образования. Она предполагает 
сближение национальной системы образования с аналогичными системами в других странах, равные 
партнерские отношения и взаимообогащение. 

В образовательной практике исследование актуальных проблем реализации передового 
педагогического опыта позволило установить следующие противоречия:а) между постоянным ростом 
требований к педагогу к реализации передового педагогического опыта и научно-педагогичскими, 
социальными возможностями их полного отражения и учета в учреждениях образования; б) между 
потапными изменениями в содержании реализации передового педагогического опыта (под влиянием 
многообразных факторов) и уровнем их отражения в содержании и методах подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации кадров; в) между усилением социальной, психолого-педагогической значимости 
педагогической науки и реальным (актуальным) содержанием реализуемого передового педагогического 
опыта; г) между повышением объективной значимости педагогической теории в реализации передового 
педагогического опыта в деятельности педагога и уровнем ее развития.

Системное и комплексное разрешение указанных противоречий в образовательной практике 
ускорило бы процессы обоснования и реализации передового педагогического опыта и интеграции системы 
образования. Когда речь идет о таком сложном процессе как реализация передового педагогического 
опыта, то движущей силой ее развития служит не одно противоречие, а совокупность систем всех 
противоречий, в которой необходимо выделить основное, главное.

При этом необходимо понимать, что, «… подготовка, переподготовка или повышение квалификации 
педагогических кадров не может эффективно осуществляться, если в основу вузовских дисциплин не 
положить профессионально-исследовательскую ориентированную информацию, обеспечить условия, 
моделирующие педагогическую обстановку их будущей профессиональной деятельности. Важно, чтобы 
все это подкреплялось новым педагогическим мышлением при анализе научных идей и практических 
нововведений, в которых безусловно есть сильные и слабые стороны, границы эффективного применения, 
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мера позитивного использования…» [2, С.237]. Новое педагогическое мышление должно выступать 
одновременно против догматизма и против стихии в реализации передового педагогического опыта. 
Оно базируется на конкретном подходе в каждой педагогической ситуации, на каждом этапе реализации 
передового опыта, на глубоком уровне анализа педагогической действительности и выбора наиболее 
рациональных вариантов развития системы образования в будущем. 

Здесь, следует иметь ввиду, что «современный человек не терпит назидательности… безвозвратно 
ушли в прошлое те времена, когда философ мог вещать и излагать истины от имени авторитета – 
религиозного, государственного, научного. Истина, подкрепляемая лишь формальным авторитетом, 
отторгается современным человеком. Перед философией остро встала задача найти соответствующий 
ключ к душе тех, к кому она обращена…» [3, С. 414-415]. 

Процессы реализации передового педагогического опыта в образовательной практике предполагают 
движение от простого к сложному по восходящей линии, являются процессами накопления 
образовательной, управленческой, исследовательской информации, закрепления этой информации в 
памяти педагогов с последующим переходом к обоснованию, которые обозначают скачок от одного 
уровня реализации передового педагогического опыта к другому, более высокому, то есть имеет место 
быть интерпретация - « процесс проникновения в глубь смысловой структуры текста. Интерпретировать 
значит идти от явного смысла к скрытому, - отмечает…» [4, С.226]

В данном случае, реализация передового педагогического опыта и его результат, это борьба 
противоположностей между стремлением педагогической системы к эволюционной гибкости и к 
сохранению целостности, выражается в противоречии между увеличением детерминированных связей, 
между элементами педагогической системы и сохранением связей случайных или целенаправленных, 
приближаясь к оптимальному их соотношению, то есть речь идет о синергетическом эффекте. Кроме того, 
нельзя не учитывать, что порой даже профессионалы [В.Ф. Шаповалов] из одной и той же сферы культуры 
«неожиданно для себя обнаруживают, что не понимают, о чем же все-таки идет речь при коллективном 
обсуждении профессиональных вопросов, на конференциях, симпозиумах и т.д.» [3, С. 415]. 

Кроме того, в результате накопления в педагогической системе определенного количества 
педагогической, научно-исследовательской информации происходят переходы количества в качество, и 
система продолжает развитие на более высоком структурном уровне. Это развитие может быть изображено 
как движение по спирали, с повторением на каждом более высоком витке основных ступеней предыдущего 
витка, с сохранением тенденции накопления информации и повышения уровня распространения 
передового педагогического опыта.  

Вместе с тем, при реализации передового педагогического опыта в частности в высшей школе по 
мнению Н.Ф. Радионова, С.В. Ривкина надо учитывать постоянно меняющийся характер отношений 
между субъектами учебно-познавательной, исследовательской деятельности, их взаимные позиции в 
образовании, то есть создаются условия, при которых участники образовательного процесса становятся 
сотрудниками совместной деятельности, а поэтому каждый из них имеет право на индивидуальный выбор, 
на личностное самоопределение и самореализацию» . 

Как отмечает В.Г.Разумовский, «… осознание способа преодоления пути от незнания к знанию 
превращает пассивный учебно-познавательный процесс в активную, мотивированную, волевую, 
целеустремленную профессионально-педагогическую деятельность. Метод научного познания делает 
процесс обучения субъектов осмысленным, происходящим как бы по личной инициативе каждого и 
поэтому комфортным, придает уверенность в своих силах…» [5, С. 3-10]. Таким образом, методы научного 
познания являются средством познания, способом воспроизведения действительности в нашем сознании, 
то есть система принципов и правил практической и теоретической деятельности.

Переход субъектов образования на новые педагогические отношения при реализации передового 
педагогического опыта, как свидетельствуют исследовательские данные, оказывается не простым, а весьма 
противоречивым. Возникает целый комплекс проблем, которые требуют своего разрешения. К примеру: 
а) фактически не изучено влияние на субъекты образования взаимодействия как некоей целостности, 
с учетом что они развиваются «во времени» и «в пространстве» и выступают представителями разных 
образовательных парадигм; б) взаимодействие субъектов образования должно рассматриваться как 
взаимосвязь их действий, которая предполагает, что действие одной стороны порождает действие другой, 
а те в свою очередь – опять действия первой. 

Однако во всех случаях воздействие одной стороны на другую не обязательно вызывает аналогичные 
действия».

Насущная потребность академического сообщества системы образования и высшей школы к 
выявлению актуальных проблем и перспектив развития системы образования продолжает возрастать столь 
стремительно, что на практике происходит наслоение трудностей по переработке, обобщению и анализу, 
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и синтезу растущего потока научно-педагогической, психологической информации, которая вполне может 
выступать педагогическим опытом, что затрудняет поиск механизмов реализации различных идей и 
принципов.

В педагогической практике хорошо известно понятие «наслоение», в части перекраивания 
содержания образования, кстати неудачно и невпопад [А.М.Новиков]. А все дело в том, что поручают 
это не экономистам, не производственным руководителям, а методистам- предметникам и ученым. 
Оказывается, виноваты те, кто не торопится отобрать дело развития личности человека, вступающего в 
жизнь, у методистов и ученых, которые, по –видимому, сами представляют собой «излишнее наслоения», 
и передать его в руки производственных руководителей… 

Тенденция развития содержания среднего образования в советской школе [Б.Т. Лихачев] в том числе 
и Республике Казахстан, а также и в системе вузовского и послевузовского образования складывалась 
с учетом, «…установок, требований мирового опыта создания учебно-воспитательного учреждения по 
развитию человеческой личности, свободной от классовых предрассудков, способной как к духовному 
самосовершенствованию, так и к овладению нужными обществу профессиями. Ибо, с такой ориентировкой 
образования были связаны наивысшие успехи, показанные за всю историю советского общества как в 
интеллектуальном развитии подрастающего поколения, так и в эффективной отдаче образования в области 
науки, техники, в производстве…». Такая осторожность [Е.В.Ткаченко], связана с тем, «…что имеют место 
быть своеобразные, присущие периоду постиндустриального образования одновременные обострения 
прошлых и вновь возникших проблем с реализацией иностранного педагогического опыта, и тогда вместо 
преодоления назревших противоречий он вызывает их нарастание и не действуют вновь создаваемые 
рычаги социально-педагогического управления деятельностью образовательных учреждений…» [7].

Национальные системы высшего образования объединяют множество людей, которые занимаются 
развитием и распространением мирового интеллектуального наследия. Эти центры знания по словам 
Бертон Р. Кларк, «… на протяжении нескольких столетий игравшие важную роль в подготовке лиц 
свободных профессий и политических элит, а теперь существенно выросшие и расширившие сферу своей 
деятельности, занимают как никогда важное место в ХХ столетии…» (Теория и практика образования). 
В таком случае, мы используем понятие историзм как принцип подхода к пространству высшей школы, 
реальной действительности как изменяющейся во времени, развивающейся; подход к анализу явлений, 
предполагающий учет закономерностей их развития и связи с обусловливающими их историческими 
факторами. Включает рассмотрение высшей школы как системы, обладающей определенной внутренней 
структурой, изучение процесса ее развития, выявление ее качественных изменений, законов перехода от 
одного состояния к другому.

И все же по мнению многих ученых до сих пор субъекты высшей школы не в состоянии оценить их по 
достоинству и не проявляют большого интереса к своей «епархии». Так, если об экономике, политическом 
и социальном устройстве сложились связные представления, то о работе систем высшего образования 
можно судить, лишь по разрозненным высказываниям профессоров или отставных ректоров.

Кроме того, [Green], «несмотря на распространенное представление о том, что высшее образование 
поддерживает все более глубокие отношения взаимозависимости с другими частями общества и, 
следовательно, является во многом зависимым, полезнее считать, что этот сектор развил собственную 
серьезную структуру и соответствующие процедуры, которые обеспечивают некоторую автономию и 
прочное преобладание над определенными задачами и функциями. Такое институциональное качество 
предполагает не только способность групп в системе формировать свою непосредственную рабочую 
среду, но и способность влиять на мир…» [8].

В таком случае, с позиции критического анализа повышается роль исторического метода в 
распространении и реализации передового педагогического опыта: а) при изучении возникновения, 
формирования и развития тех или иных процессов, объектов и событий и рассматривается как система 
исследовательских приемов, оценивающих внешние и внутренние связи объекта (высшей школы), его 
зависимости и противоречия; б) включает накопление фактов и отношений между ними в определенном 
хронологическом порядке; в) отбирает главнейшие, типичные элементы и связи изучаемых объектов 
и явлений в определенной совокупности и отношениях; г) анализирует процесс развития объекта и 
устанавливает закономерности его развития; д) использует в своих исследованиях сравнительный метод, с 
помощью которого сравниваются и оцениваются одни факты в сопоставлении с другими.

Реализация передового педагогического опыта и его ценность для внедрения в любой национальной 
системе образования требует, чтобы они базировались на законах и закономерностях мировых тенденций 
развития образования. Кроме этого, целесообразно провести классификацию образовательных систем 
по ряду признаков, отражающих наиболее существенные стороны системы. Интерес к этой тематике 
легко объясним,поскольку в последие полтора – два десятилетия практически все страны находятся в 
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поиске новых путей, подвергая свои системы образования бесконечной модернизации, рискуя при этом 
безвозвратно утратить то положительное, что было создано за предыдущий период.

В институциональном отношении национальные системы создали совершенно различные структуры, 
и требуется схема, позволяющая систематизировать альтернативные формы дифференциации и выделить 
закономерности, которые действуют в различных странах.

В этом аспекте заслуживает рассмотрения, мнение академика В.В.Лунина, что во многих 
публикациях ученые настойчиво ищут ответ на краеугольный вопрос: как сохранить и приумножить 
важнейшие составляющие образования – его фундаментальность и качество. Уникальность ситуации 
состоит в том, что все образовательные системы, исследуемые как российскими, так и зарубежными 
(страны Восточной Европы и постсоветского пространства) авторами, происходят во многом от единого 
базисного корня – советской системы образования. Стартовав из одной точки, развивающиеся системы 
образования со временем, естественно, приобрели свои национальные особенности и оттенки, изучение 
которых безусловно взаимно обогащает...».

Нет нужды доказывать, что обучение, в том числе в системе высшего профессионального образования 
[А.Н.Леонтьев]– это не просто « процесс приобретения знаний и умений и «наполнение головы» новым 
содержанием; прежде всего, это процесс, связанный с изменением системы жизненных отношений 
учащегося с действительностью, изменения его личностной и социальной позиции, трансформацией 
ведущих мотивов, изменений его деятельности, причем не только профессиональной и учебной – в общем, 
это процесс, входе которого осуществляется достаточно заметные изменения личности в целом…» [9]. 

Вместе с тем, в процессе изучения и реализации передового педагогического опыта, многие 
исследователи ограничиваются психолого-педагогическим, социальным опытом только одной страны, а 
затем без всякого смущения заявляют, что академическая жизнь высшей школы везде одинакова.

Это значит, [В.В.Краевский, Е.В.Бережнова] что в современных условиях сфера образования 
становится объектом междисциплинарного исследования. Необходимо комплексное изучение проблем, 
с ним связанных. Знания, полученные в таких исследованиях должны стать личностным достоянием 
педагога, формируя его профессиональную культуру, одной из составляющих которой является культура 
методологическая». 

Методологическая культура - это диалектически связанная совокупность методологических знаний, 
переходящих при определенных условиях в убеждения, а благодаря им - в специфическую деятельность. 
В содержание методологической культуры входят: а) методологическая рефлексия (умение анализировать 
собственную научную деятельность); б) способность к научному обоснованию; в) критическое 
осмысление; г) творческое применение определенных концепций, форм и методов познания, управления, 
конструирования. 

Основными составляющими частями методологической культуры являются: а) проектирование и 
конструирование учебно-познавательного процесса; б) осознание, формирование и творческое решение 
психолого-педагогических задач; в) методическая рефлексия.

Ряд исследователей выделяют существенную черту развития научной мысли – дифференциацию 
научного знания. Процесс дифференциации противоречив: происходит углубление знания, с одной 
стороны, и потеря целостного восприятия мира – с другой.

Справедливо отмечают, что это противоречие ярче всего проявляется на стадии обучения в высшей 
школе, поскольку отдельные области знания вычленяются вне связи (или с ослабленными связями) с 
другими областями. Одно из средств преодоления этого противоречия – интеграция знаний различных 
педагогических дисциплин (элективные).

Интеграция – является основополагающей категорией(понятие) педагогики, определяющей 
характерный для образования способ духовной деятельности:

– понятие, означает состояние связанности отдельных дифференцированных частей и функций 
системы, организма в целом, также процесс, ведущий к такому состоянию; 

-это мера упорядоченности, организованности, целостности образования как такового. Современное 
образование, основанное на интеграции различных методов и различных наук, способствует целостному 
осознанию мира в том числе и образования и приросту креативного потенциала личности; коэволюция 
человека, природы и общества обусловливает нравственные принципы гармонизации их сосуществования, 
а в среде образования – отход от предметной дифференциации научного знания как средства эффективности 
обучения и поиск оптимальных путей интеграциизнаний. Однако, надо помнить,что дифференцированное 
готовое знание формирует только репродуктивное мышление.

В этих условиях, объективно назрела необходимость исправить вышеуказанные недостатки и подробно 
исследовать механизмы, то есть каким образом устроено высшее образование и как оно управляется. Для 
этого [Бертон Р. Кларк], нужно, во-первых, выделить основные элементы системы высшего образования 
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с точки зрения теории организаций и, во-вторых, показать, в чем состоят различия между ними и к каким 
последствиям они приводят. Выделение элементов означает создание общих понятий, и наполнение их 
эмпирическим содержанием, что предполагает опору на описание и исследования высшего образования в 
таких странах,как США, Великобритания, Швеция, ФРГ и др. В которых проведены лучшие исследования, 
и дополнение, по возможности, материалом по таким несхожим странам, как Польша, Мексика, Таиланд, 
если имеются надежные и релевантные сведения. Сравнение различных стран особенно полезно для 
раскрытия уникальных черт и бессознательных допущений, которые довлеют над исследователями, когда 
изучается только одна страна, как правило, своя собственная.

Во всем мире, трудоспособное население [А.М.Новиков] «распадается как бы на две категории: с 
одной стороны – сравнительно тонкий слой профессиональной элиты – профессионалов высокого класса. 
С другой стороны – все остальные достаточно образованные или высокообразованные работники, которые 
относительно легко могут переходить от одной профессиональной деятельности к другой, из одной 
отрасли в другие под влиянием конъюктурных изменений в экономике или своим личным побуждениям» 
[10, С.24-25]. 

Обучение, как и реализация передового педагогического опыта –исторически изменяющийся 
процесс. Они изменяется в первую очередь в зависимости от уровня производства и производственных 
отношений, в зависимости от потребностей общества (К.Маркс, В.И.Ленин), а также социальных 
условий, духовного богатства общества, его культурных традиций и уровня образованности. Внутри той 
или иной общественно-экономической формации всегда существовали различные виды и типы обучения 
и перенимания опыта старших путем наблюдения и подражания до самостоятельного усвоения новых 
знаний путем решения практических и теоретических проблем.

Переход человечества в новую эпоху существования вовсе не означает, что мир стал проще. Появились 
новые острейшие проблемы. Когда проблема голода была решена, появилось изобилие продовольствия, 
товаров услуг, и когда в связи с этим [А.М.Новиков]«стала развиваться во всей мировой экономике 
острейшая конкуренция. Поэтому за короткое время в мире стали происходить огромные деформации 
– политические, экономические, общественные, культурные, образовательные и т.д. И в том числе 
одними из признаков этой новой эпохи стали нестабильность, динамизм политических, экономических, 
общественных, правовых, технологических и др. ситуаций. Таким образом, нестабильность становится 
атрибутом времени…» [10, 134.]. 

Динамичное, постоянно меняющееся общество должно и образование иметь столь же динамичное. 
Это свойство формируется понятием непрерывного образования, то есть полученное образование 
устаревает настолько быстро, что переучиваться надо постоянно. Существующая ныне система 
образования, понятно, не готова в такому требованию. Непрерывность – одна из черт нового образования, 
присущая наступающей постиндустриальной эпохе.

В педагогике известно, что обучение и реализация передового педагогического опыта предметно в том 
смысле, что они всегда направлены на передачу определенной части содержания образования, независимо 
от того, в каких формах это содержание представлено. Педагогическая теория обучения и реализации 
передового педагогического опыта [В.В.Краевский, Е.В. Бережнова] различают в них две стороны, первая 
– процессуальная – отражают динамику обучения, и реализацию передового педагогического опыта в их 
движении, изменении. Вторая – содержательная – включает в себя собственно содержание в том виде, 
в каком оно может быть реализовано в педагогической деятельности. Ни одна из этих сторон не может 
существовать без другой …. 

Новое образование должно научить человека классифицировать и переклассифицировать 
информацию, оценивать ее, изменять категории при необходимости движения от конкретного к 
абстрактному и обратно, рассматривать проблему с новой позиции: как научить самого себя. Неграмотным 
человеком завтрашнего дня будет не тот, кто не умеет читать, а тот, кто «не научился учиться». Для 
образования задача ясна: его прямой обязанностью должно стать повышение способности справляться 
с той скоростью, с которой он может приспособиться к реальным изменениям. И чем больше скорость 
изменения, тем большее внимание должно быть посвящено распознаванию образов будущих событий. 

Различие в уровне обучения и реализации передового педагогического опыта связаны с содержанием 
усваиваемых понятий и способов деятельности обучающего и обучающегося, а также зависит от сочетания 
слова и практического действия. Определить понятие – значит полно раскрыть его содержание и отличить 
объем данного понятия от объемов иных понятий (то есть, определить предметы, входящие в понятие, и 
отделить их от других предметов).

Психологи давно пришли к выводу о том, что умственное развитие характеризуется не только 
объемом и качеством усвоенных знаний, но и структурой мыслительного процесса, системой логических 
операций и умственных действий, которыми владеет субъект учебно-познавательной деятельности. 
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Предложение – структурная единица речевой формы мыслительных процессов.
В передовом педагогическом опыте давно уже установлена своеобразная система организации 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности субъекта, приводящая к более быстрому развитию 
их мыслительных способностей. Направленное развитие высшей школы как социального организма 
должно соответствовать основным закономерностям развития общества. Современные тенденции 
общественного развития в своей совокупности, специфически преломляясь, формируют определенное 
направление в развитии высшей школы. 

Структурамыслительного процесса состоит из следующих компонентов:
1.Мотивации (желания решить проблему). 2. Анализа проблемы (выделение «что дано», «что 

требуется найти», какие недостающие или избыточные данные). 3.Поиска решения: а) поиск решения на 
основе одного известного алгоритма (репродуктивное мышление); б) поиск решения на основе выбора 
оптимального варианта из множества известных алгоритмов; в) решение на основе комбинации отдельных 
звеньев из различных алгоритмов; г) поиск принципиально нового решения (творческое мышление); 
д) на основе иуглубленных логических рассуждений(анализ, сравнение, синтез, классификация, 
умозаключение); на основе использования аналогий; на основе использования эвристических приемов; на 
основе использования эмпирчического метода проб и ошибок. 
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ОЗЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕНІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ: ПРОБЛЕМАЛАРЫ МЕН 
ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

Абишев Н.А.1 п.ғ. д., І. Жансүгіров атындағы ЖМУ профессоры 
Абишева Д.Н.2 м.ғ.д., ДББҰ пед. шеберлік орталығының доценті (НИШ) 
Мамилина С.К.3 магистр, І. Жансүгіров атындағы ЖМУ аға оқытушысы

Озық педагогикалық тәжірибені іске асыру және оның нәтижесі, бұл педагогикалық жүйенің эволюциялық 
икемділікке және тұтастықты сақтауға ұмтылысы арасындағы қарама-қарсы күрес, детерминацияланған 
байланыстардың артуы, педагогикалық жүйе элементтері арасындағы және кездейсоқ немесе мақсатты 
байланыстардың сақталуы арасындағы қарама-қайшылықта, олардың оңтайлы арақатынасына жақындауда, яғни 
синергетикалық әсер туралы сөз болып отыр.

Тірек сөздер:қарама-қайшылықтар, ойлау, қабаттану, оқытушы, педагогикалық тәжірибе, ақпарат, әдіснама, 
жағдайлар, интеграция, үрдіс.

CREATIVE AND RESEARCH ACTIVITIES OF A FUTURE SPECIALIST IN THE ORGANIZATION OF THE 
EDUCATIONAL PROCESS

Dzheksembekova M.I. d.p.s.,KazNPU named after Abay, Almaty, Kazakhstan 

The relevance of the selected problem of modern higher education is teaching the future teacher how to obtain and 
process information through creative and research practice as part of the educational process. The task set requires the 
purposeful development of creative and research activities of a future specialist, strengthening his need for knowledge. We 
are convinced that possessing professional knowledge and skills, actively and independently thinking, creatively solving 
various problems, a future specialist, a graduate of a higher school, will be able to organize his creative and research activities 
at a level that meets the requirements of a modern school.

Key words: relevance, problem, creative and research activity, need, cognition, requirement, higher school.

ТВОРЧЕСКАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Джексембекова М.И. д.п.н., профессор, КазНПУ им.Абая, Алматы, Казахстан

Актуальность выбранной проблемы современной высшей школы является обучение будущего педагога способам 
добывания и переработки информации путем творческой и исследовательской практики в рамках образовательного 
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процесса. Поставленная задача требует целенаправленного развития творческой и исследовательской деятельности 
будущего специалиста, укреплению его потребности в познании. Мы убеждены, что, владея профессиональными 
знаниями, умениями и навыками, активно и независимо мысля, умея творчески решать различные задачи, будущий 
специалист, выпускник высшей школы, сможет организовать свою творческую и исследовательскую деятельность 
на уровне, отвечающим требованиям современной школы.

Ключевые слова: актуальность, проблема, творческая и исследовательская деятельность, потребность, 
познание, требование, высшая школа.

Подготовка специалиста в высшей профессиональной школе ориентирована на формирование 
как ключевых, так и профессиональных значимых качеств будущего специалиста. Профессиональные 
качества рассматриваются как совокупность знаний, способностей, установок, позволяющих человеку 
выполнять целесообразно, методически организованно трудовую деятельность в профессиональной среде 
и формирование их у будущих специалистов.

На современном этапе, учитываются те факты, которые способствуют продвижению творческой и 
исследовательской деятельности будущего специалиста, и его умение включать способность и активность 
к креативному решению проблемных задач. При этом появляется необходимость учитывать многие 
факторы: как работа в процессе проектной деятельности, изобретательности, гибкости, критичности 
ума, самобытности, способности ставить и добиваться целей, воспитывает чувство новизны, чуткость к 
противоречиям, преодоление стереотипов [1]. 

Поэтому на сегодняшний день, актуальной проблемой современной высшей школы является 
обучение будущего педагога способам добывания и переработки информации путем творческой и 
исследовательской практики в рамках компетентностного подхода. И именно, такая задача требует 
целенаправленного развития исследовательской компетентности будущего специалиста, укреплению его 
потребности в познании.

Насколько известно, в последние годы все большее внимание уделяется творческой и исследовательской 
деятельности, развитию ключевых компетентности в обучении будущей профессии. Будущему педагогу, 
помимо овладения специальными знаниями, необходимо уметь творчески и исследовательски подходить 
к решению различных педагогических проблем. Не случайно творческие и исследовательские качества 
будущего педагога всегда играют первостепенную роль в его дальнейшей трудовой деятельности. 

Так как именно педагог является ключевой фигурой в процессе реформирования образования. В 
этой связи «он должен обладать высокой квалификацией, соответствующими личными качествами, 
быть мобильным, готовым к переменам, способным адаптироваться к нестандартным ситуациям, 
быть ответственным в принятии решений не только педагогических проблем, но и творческих и 
исследовательских» считают ученые Загвязинский В.И., Атаханов Р., которые очень объективно и детально 
отразили в книге «Методология и методика психолого-педагогического исследования» [2]. 

При этом, главным остается научить будущего специалиста осмысленно и самостоятельно работать 
сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 
самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем работать в исследовательском направлении, 
что непосредственно будет способствовать непрерывному повышению своей квалификации будущему 
специалисту. 

По мнению Джексембековой М.И. «если поставленные цели творческой и исследовательской 
работы можно понимать в широком (общем) и в узком (частном) смысле, тов дальнейшем обеспечивается 
субъектное отношение к выполняемой деятельности, обращенность к потенциальным возможностям в 
ходе выполнения последующей творческой и исследовательской деятельности. Такойгибкий подход, по 
ее мнению, ведетк выполнению деятельности и способствует более детальному получению и анализу 
информации из различных источников, развивает информационную компетентность.Тем более, когда 
речь идет о выступлениях на конференциях и семинарах с докладами, презентации проектов, они как 
бы оттачивают необходимые в будущей профессиональной деятельности тонкости, направленные на 
востребованность специалиста, на его творческое развитие, на создание условий для дальнейшего 
профессионального и личностного роста» [3]. 

Способность студентов к творческой (а значит, и к исследовательской) деятельности эффективно 
развивается в процессе их целесообразно организованной деятельности под руководством учителя. 
По мнению Бережновой Е.В. «занятие со студентами исследовательской деятельностью требует от 
преподавателя не только высокого уровня знаний, но и грамотного владения методиками исследования, а 
также желания заниматься данной работой». Поэтому при таком подходе к процессу сама исследовательская 
работа студентов отлично вписывается в рамки деятельности на базе учебного заведения студенческого 
научного общества, основной целью которого является выявление талантливой молодежи и повышение 
уровня качества выпускников» [4]. 
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Поэтому на первый план в процессе подготовки специалиста выдвигается развитие у студентов 
способностей ко владению методами, позволяющими самостоятельно находить, анализировать и 
использовать знания в своей профессиональной деятельности. В связи с этим возникает необходимость 
перехода образовательной парадигмы от учебно-образовательной, к научно-образовательной, направленной 
на интеллектуальное развитие будущих специалистов. Одновременно ведет за собой и изменение 
методологической основы образовательных учреждений. В качестве такой основы вызывается интерес 
обучающихся к исследовательским принципам, сущность которого заключается в активном вовлечении 
студентов в научно-исследовательскую деятельность, то есть в «переориентацию учебного процесса на 
развитие творческого потенциала личности, воспитание культуры мышления, овладение методологией 
науки и, в конечном итоге, на подготовку специалиста, способного находить пути решения проблем, 
возникающих в профессионально-творческой и научной сфере» [6]. 

Базирующийся на данном принципе учебный процесс, наряду с введением студентов в 
исследовательскую деятельность, позволяет формировать у них необходимые профессиональные и общие 
компетенции. Исследования в области коммуникативной, социальной и многих других компетенции 
проведены такими учеными как Д.А.Иванов, О.В.Соколова, А.В.Хуторской, хотя по вопросам 
исследовательских компетенций, по их мнению, внимания уделено недостаточно. 

При этом необходимо отметить, что на первый план в процессе подготовки специалиста 
выдвигается развитие у студентов способностей ко владению методами, позволяющими самостоятельно 
находить, анализировать и использовать знания в своей профессиональной деятельности. В связи с этим 
возникает необходимость перехода образовательной парадигмы от учебно-образовательной, к научно-
образовательной, направленной на интеллектуальное развитие будущих специалистов, что ведет за собой 
и изменение методологической основы образовательных учреждений.

В качестве такой основы вызывает интерес обучающее - исследовательский принцип, сущность 
которого заключается в активном вовлечении студентов в научно -исследовательскую деятельность, то 
есть в «переориентацию учебного процесса на развитие творческого потенциала личности, воспитание 
культуры мышления, овладение методологией науки и, в конечном итоге, на подготовку специалиста, 
способного находить пути решения проблем, возникающих в профессионально-творческой и научной 
сфере» [5].

Педагогическая профессия является одновременно преобразующей и управляющей. А для 
того чтобы управлять развитием личности, нужно быть компетентным. Умение управлять процессом 
формирования личности студента в высшей школе и восхождения его к более высокому уровню своего 
развития предполагает сформированную способность преподавателя осуществлять исследовательский 
педагогический поиск, решать на научной основе творческие задачи в педагогической ситуации, не 
имеющей заранее известного результата, по существу, быть исследователем в непрерывно меняющемся 
многомерном образовательном пространстве. Это обусловлено как определяющей ролью, практико-
ориентированной педагогической науки, так и опытно-экспериментальной работой педагога в решении 
тактических и стратегических образовательных задач [9].

При этом поставленная задача формирования исследовательской компетентности педагогов 
возлагается на конкретную образовательную организацию, а точнее на создание целенаправленной 
системной организации работы в рамках научно-методической деятельности высшей школы, что является 
в данной образовательной ситуации педагогической проблемой.

Учитывая тот факт, что творческо-исследовательская деятельность включает способность педагога к 
креативному решению проблемных задач, необходимо учитывать многие факторы, как работа в процессе 
проектной деятельности, изобретательности, гибкости, критичности ума, самобытности, способности 
ставить и добиваться целей, воспитывает чувство новизны, чуткость к противоречиям, преодоление 
стереотипов [8]. 

Тогда как интеллектуально-развивающая деятельность предполагает формирование 
интеллектуального потенциала педагога как своеобразное «опережающее» отражение действительности, 
включение качественно новых элементов и функций, необходимых для перехода системы интеллекта на 
новый уровень развития [10].

Таким образом, выявленное нами важное обстоятельство, а именно проанализированных действий, 
на наш взгляд, требует от будущего педагога профессионального обучения большой профессиональной 
мобильности, которая обеспечивается широким профилем его специальности. Тем более нами обобщенное 
и вышеизложенное позволяет отметить, что в процессе подготовки будущих педагогов творческая и 
исследовательская деятельность является одним из важнейших форм организации образовательного 
процесса. 

Поэтому включая в обучение будущих специалистов в постановке творческих и исследовательских 
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задач с заранее неизвестным нами предполагаемым результатом, может помочь решению этих задач в 
последовательности разложенных этапов, характерных для научного исследования. Тогда как оформлению 
результатов собственной исследовательской деятельности и внедрению их в практику помогут наши 
действия по внедрению в практику обучения будущих специалистов.

Хотя зачастую, практика показывает, что развитие творческих способностей, обучающихся через 
вовлечение их в активную исследовательскую работу в процессе творческой деятельности помогает 
выпускнику стать более самостоятельным, успешно взаимодействовать с коллегами по работе, быть 
психологически готовым к изменению характера профессиональной деятельности. Мы убеждены, что, 
владея исследовательскими знаниями, умениями и навыками, активно и независимо мысля, умея творчески 
решать различные задачи, будущий специалист, выпускник высшей школы, сможет организовать свою 
профессиональную деятельность на уровне, отвечающим требованиям. 

При этом, постоянно действующим стимулом совершенствования подготовки педагога 
профессионального обучения является - адекватность выпускаемого специалиста, соответствующего 
требованиям работодателя, методиста, учителя общеобразовательной школы. 
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БОЛАШАҚ МАМАННЫҢ БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 
ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУШІЛІК ІС-ӘРЕКЕТІ 

Джексембекова М.И. п.ғ.д., профессор Абай атындағы КазҰПУ, Алматы, Казахстан 

Заманауи жоғары мектептің бұл мәселесінің өзектілігі білім беру процесі аясындағы болашақ педагогті 
шығармашылық және зерттеушілік практика арқылы ақпаратты табу мен өңдеу жолдарына үйрету болып есептеледі. 
Алдыға қойылған мақсат болашақ маманның шығармашылық және зерттеушілік іскерлігінің даумын, оқып-білуге 
деген қажеттілігін нығайтуды талап етеді. 

Кәсіби білімділігі, икемділігі, дағдылары артатын болса, белсенді әрі еркін ойлай білсе, әртүрлі мәселерді 
шығармашылықпен шеше білсе, болашақ маман, жоғары мектеп түлегі өзінің шығармашылық және зерттеушілік 
іскерлігін қазіргі заман мектебінің талабына сай дәрежеде құра алады. 

Тірек сөздер: өзектілік, проблема, шығармашылық және зерттеу іскерлігі, қажеттілік, талап, жоғары мектеп. 

CREATING PSYCHOLOGICAL FRIENDLY AND SAFE EDUCATIONAL ENVIRONMENT UNDER 
CONDITIONS OF UPDATING QUALIFICATIONS

Baktybayeva K.S.  c.p.s.,head of the department,Branch of JSC “NCPD “Orleu”
Institute for professionaldevelopment of Zhambyl region,Taraz, Kazakhstan

The article is devoted to the creation of a favorable, psychologically safe environment for the students of the 
professional training courses for teachers of secondary school with a view to the free manifestation of their individual 
characteristics, and the authors share their experience in creating and maintaining a favorable climate in the classroom.To 
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freely express their individual characteristics, a person must feel safe. Security is an absolute value of human life, and the 
value of this value increases, because only security is provided, all other values are realized, a person can be active in setting 
and implementing goals.

Keywords: success, safety, collaborative environment, tolerant attitude, psychological comfort.

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЖАҒДАЙЫНДА ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЖАЙЛЫ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗ БІЛІМ 
БЕРУ ОРТАСЫН ҚҰРУ 

Бактыбаева К.С. п.ғ.к., «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы, Жамбыл облысы бойынша 
ПҚ БАИ кафедра меңгерушісі, Тараз, Қазақстан

Мақала біліктілік арттыру курстары тыңдаушыларының жеке қабілеттерін еркін көрсете алу үшін қауіпсіз, 
жағымды психологиялық орта құрудың маңыздылығына арналған. Сонымен қатар авторлар сабақ барысында 
жағымды орта құрып, оны сақтау бойынша өз тәжірибелерімен бөліседі. Өзінің жеке ерекшеліктерін еркін таныту 
үшін адам өз қауіпсіздігін сезінуі тиіс. Қауіпсіздік адам тіршілігінің шартсыз құндылығы болып табылады және осы 
құндылықтың маңызы арта түсуде, себебі қауіпіздік қамтамасыз етілген жағдайда ғана барлық басқа құндылықтар 
жүзеге асырылады, адам мақсаттарды қоюда және оларды жүзеге асыруда белсенді бола алады. 

Тірек сөздер: табыстылық, қауіпсіз, жағымды орта, толеранттық қарым-қатынас, психологиялық комфорт.

Қазіргі қазақстандық білім беру жүйесін жаңғыртумен бірге қауіпсіз білім беру ортасын құру 
мәселесі ерекше өзектілікке ие болуда. Бүгінгі күні барлық мектептер білім беру ұйымдарына жаңа 
талаптар қоятын жаңа мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына өтіп жатыр. Оқу-тәрбие 
үрдісінің табыстылығы және білім алушының дұрыс дамуы жайлы және қауіпсіз білім беру ортасын қажет 
етеді. Осыған орай, білім беру ұйымдарында жағымды ахуалды құру және сақтау жолдары туралы мәселе 
пайда болады. Қауіпсіздік – адам дамуының кепілі. Егер адам өзі өмір сүретін ортасының қауіпсіздігіне 
көзі жетсе, өзін-өзі дамытуға және өзін-өзі танытуға жағдайлар жасалса, тиісінше, ол бұл ортада өзін 
жайлы сезінеді. 

«Қауіпсіздік» ұғымы тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің маңызды мүдделері сыртқы және ішкі 
қатерлерден қорғану күйі ретінде анықталады. «Қауіпсіздік» ұғымы психологиялық және физикалық 
құрамдас бөліктерден құралады [1, с.48].

Өзінің жеке ерекшеліктерін еркін таныту үшін адам өз қауіпсіздігін сезінуі тиіс. Қауіпсіздік адам 
тіршілігінің шартсыз құндылығы болып табылады және осы құндылықтың маңызы арта түсуде, себебі 
қауіпіздік қамтамасыз етілген жағдайда ғана барлық басқа құндылықтар жүзеге асырылады, адам 
мақсаттарды қоюда және оларды жүзеге асыруда белсенді бола алады. Білім беру ортасының қауіпсіздігі 
проблемасының бірнеше аспектілері бар: балалардың физикалық денсаулығы үшін қауіпсіздік (санитарлық-
гигиеналық жағдайлар, экологиялық факторлар, медициналық сүйемелдеу, қозғалу белсенділігі), 
психикалық және әлеуметтік денсаулығы үшін қауіпсіздік [1, с. 51].

Білім беру ортасы – бұл білім беру жүйелерінің, олардың элементтерінің, білім беру материалы және 
білім беру үрдістері субъектілері кеңістігінің бөлігі, өзара әрекеттесу аймағы.

Білім беру ортасы — тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін жағдайлар жүйесі, сонымен қатар, 
білім алушылардың өз беттерінше дамуы үшін әлеуметтік және кеңістік пәндік айналасында орналасқан 
мүмкіндіктердің жиынтығы [2].

Ортаның адамға ықпалы жағымды да, жағымсыз да сипатта болуы мүмкін. Әдебиетке жүгініп, біз 
білім беру ортасы проблемасы зерттеушілерді орта ғасырлардың өзінде-ақ толғандырғанын байқадық. 
Ортаның мәні мен маңыздылығын И.Г. Песталоцци және Ф.А.В. Дистервег атап өткен болатын, олар бала 
тәрбиесінде орта факторларын ескерудің қажеттілігіне тікелей назар аударды. Француз материалистері 
ортаны қайта құру арқылы бала тәрбиесін жақсартуға болатынына сенімді болды (Д. Дидро). ХХ ғасырдың 
басында Еуропа және Америкада әлеуметтік орта педагогикасының бағыты дамыды. Балаларды дамыту 
және тәрбиелеуде ортаның теориясы мен практикасы Ресейде өткен ғасырдың 20 - 30-жылдары белсенді 
дамыды. Ортаның әртүрлі факторларының педагогикалық мүмкіндіктерін зерттеу мәселелері және олардың 
балаларға ықпалы негізгі мәселелер ретінде қарастырылды. С.Т. Шацкий, ортаның маңыздылығын ескере 
отырып, ортаның мәнін, біріншіден, балаларды қоршайтын педагогикалық ұйым ретінде және қоғамның, 
мемлекеттің, олардың инститтутары мен органдарының мақсатты ықпалының нысаны ретінде анықтады, 
екіншіден, елеулі тәрбие әлеуеттері мен жолдары, оларды іс жүзінде жүзеге асыру тәсілдері, әдістері бар 
тәрбие субъектісі ретінде қарастырды. Атақты педагог ортаның рөлі – баланың қоғамдық сұранысқа ие 
субмәдениеттің игеруіне ықпал ету деп есептеді[ 1, с. 92].

Білім беру ортасы – бұл адамның әлеуметтік әлемінің ажырамас бөлігі. Сондықтан білім беру 
ұйымдары қауіпсіздікті қамтамасыз етудің маңызды объектілері болып табылады. Сабақта қауіпсіз 
әлеуметтік-психологиялық орта құруға кедергі жасайтын факторлардың қатарына төмендегілерді 
жатқызуға болады: 

- мұғалім еңбегінің жоғары жауапкершілігі және психологиялық қауырттылығы, оның оқыту 
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нәтижесіне бағытталуы, білім алушылар және ата-аналар тарапынан агрессивтік қарым-қатынас; 
- балалардың сабақта тез шаршауы, олардың өздеріне деген сенімсіздігі, қысылуы, қызметтің баяу 

қарқыны, бір қызметтен басқаға ауысу қиындығы [3]. 
Жағымды әлеуметтік-психологиялық жағдайлар бұзылғанда, сабақтағы білім беру орта қауіпсіз 

болуды тоқтатады. Мұндай бұзушылықтарға, мысалы, педагогтердің білім алушыларға жеткіліксіз назар 
аударулары, басқа мәдениеттерге толеранттық емес қарау, оқытушылар және сыныптастар тарапынан 
әділетсіз қарым-қатынасы жатқызылады [4]. 

Екінші жағынан, достық ахуал, мұғалімдердің балалармен жылы және сенімді қарым-қатынастары, 
білім алушылардың қабілеттерін объективті бағалау, сабақтарда психологиялық қауырттылықты төмендету 
сабақтағы әлеуметтік-психологиялық ортаның қауіпсіздігін арттырады.

Қалыптасқан экономикалық жағдайлардың салдарынан мұғалімдер, әдетте, бір жарым, типті екі 
ставкаға жұмыс істеп, шаршайды, сөйтіп, өздерін де, балаларды да күйзеліске түсіреді. Сабақ барысында 
кейде кәсіби-этикалық қағидалар, сабақта сенімді, достық, жағымды эмоциялық қарым-қатынастар құру 
қажеттілігі ұмытылады. Сондықтан, сабақ барысында да, сабақтан тыс уақытта да жайлы писхологиялық 
орта құру педагогтің негізгі міндеті болып қала береді. Балалармен және олардың ата-аналарымен 
жанжалсыз қарым-қатынасты сақтаудың маңызы зор. Сабақта осындай ахуал жасау, яғни балалар өздерін 
«үйдегідей» сезінетін, психологиялық жайлылық ахуалын, сүйіспеншілік және білім алушыларды түсіну 
ахуалын құру – мұғалімнің қолында.

Педагог тұлғасы, оның кәсіби қарым-қатынасы, табыстылығы балаларды оқыту және тәрбиелеу 
табыстылығының негізі болып табылады. Ал өзара сыйластық, теңдік, серіктесу, қабілеттерге деген 
сенімділікке құрылатын қарым-қатынастар әрбір қатысушыға өзін-өзі таныту және тұлғалық даму 
мүмкіндігін береді.

Осыған байланысты, оқу бағдарламасын жаңарту контекстінде мұғалімдердің педагогикалық 
шеберлігін жетілдірумен қатар, біз сабақтарда мұғалімдермен қауіпсіз, психологиялық жайлы ахуал құру 
тәжірибесімен бөлісеміз. Ол үшін біз әр сабақта, бүкіл курс бойы мұғалімдер іс жүзінде қолдана алатын 
топта коллаборативтік орта құруға бағытталған эмоциялық бәсеңдеудің әртүрлі тренингтерін, жаттығулары 
мен әдістерін қолданамыз. 

Курстардың алғашқы күндері мұғілімдердің бойында шиеленістік және қобалжушылық күйі 
байқалады, біз оған бірқатар факторлар ықпал етеді деп есептейміз, мысалы, мүлдем жаңа ұжым, 
оларды басқа мұғалімдер қалай қабылдайды деген уайымдар, жағдайдың ауысуы, яғни, мұғалімдердің 
оқушылардың рөлінде болуы, сұрақтарға жауап бере алмай қаламыз, әріптестердің алдында сауатсыз 
болып көрінеміз деп қорқуы, мұғалімнің өзін-өзі төмен бағалауы. Осыған орай, біз сабақтарда жүйелі 
түрде топтарда жайлы психологиялық орта құру үшін әртүрлі жаттығулар, тренингтер өткіземіз, олар 
арқылы мұғалімдер өз тәжірибесінде жаттығулар мен тренингтердің оң әсерін түсінеді және білім 
алушылардың жай-күйі мен қажеттіліктерін ескерудің маңыздылығына көз жеткізеді. Процесс топтарда 
қобалжушылықтың пайда болуын алдын алуға жағымды ықпал етеді, мұғалімдер өздерін жайлы сезінеді, 
ол оқытуға оң әсер етеді. Курстардың соңында тыңдаушылар курс барысында алған тәжірибелерін 
сабақтардың қысқа мерзімді жоспарларын әзірлеуде қолданып, сабақта жағымды, позитивті орта құруға 
ерекше көңіл бөле бастайды. Ол үшін мұғалімдер сыныптың ұжымын біріктіруге, сыныпта тілектестік, 
жағымды, эмоциялық орта құруға бағытталған әртүрлі тренингтерді, жаттығуларды іріктейді, талдайды 
және жоспарлайды. 

Топта онша табысты емес жұмыс істейтін педагогтер үшін оқытудың нәтижесіне, мақсаттарға 
қол жеткізуіне барлық тыңдаушылардың сабақтардағы белсенділігі, қызығушылығы ықпал ететіні 
белгілі. Тыңдаушыларды белсендендіру және ынталандыру, олардың өз ойлау қызметтері мен 
сабақтардағы нәтижелеріне қанағаттануы, сонымен қатар, жаңа ақпарат алу қажеттілігін қанағаттандыру 
мақсатында біз жеке, жұптық, топтық, ұжымдық жұмыс түрлерін, яғни оқу қызметінің түрлерін жиі 
ауыстыруды қолданамыз. Сондай-ақ, мұғалімдерді белсендендіру және өз болмысын көрсете алу үшін 
шығармышылығына ықпал ететін әдістерді, еркін әңгімелесуді, шығармашылық еркіндікті, топтарда, 
жұптарда талқылауды, рөлдік ойындарды, пікір-таластарды қолданамыз. Мысалы, барлық тыңдаушыларды 
белсенді тарту үшін конструктивтік бірлескен жұмыс, шығармашылықты таныту үшін «Джигсо», «Әркім 
әркімді үйретеді», «Елші», «Ақылдың алты қалпағы», «Креативті матрица», «Әуе шары» және көптеген 
басқа белсенді әдістерді қолданамыз. Осындай жұмысты ұйымдастыру барысында біз жақсы нәтижелерге 
қол жеткіземіз, курстардың соңына қарай мұғалімдердің бойында өздеріне деген сенімділіктері артады, 
жасқаншақтың бәсеңдейді, өздерінің жеке оң қабілеттерін анықтайды, көшбасшылық қасиеттері көрініп, 
өздерін бағалаулары жоғарылайды және т.б. 

Сонымен, ұжымда оң, қауіпсіз, жағымды орта құру – ұжымның барлық мүшелеріне жағымды 
ықпал ететін, ұжымда пайда болатын проблемаларды позитивті шешуге әсер ететін негізгі фактор болып 
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табылады. Осындай орта құру үшін біз курстарда әрбір тыңдаушының эмоциялық-тұлғалық ерекшеліктерін 
ескеруге, қарым-қатынас жасау стильдерін таңдауға және түзетуге, олар үшін табыстылық жағдаяттарын 
құруға талпынамыз. Ал педагогтер, өз кезегінде, алған тәжірибелерін өздерінің оқыту тәжірибелеріне 
ендіретін болады. 
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СОЗДАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Бактыбаева К.С.  к.п.н., зав.кафедрой ФАО «НЦПК» «Өрлеу» ИПК ПР
по Жамбылской области,Тараз, Казахстан

Статья посвящена проблемам создания благоприятной, психологически безопасной среды для слушателей 
курсов повышения квалификации с целью свободного проявления их индивидуальных особенностей, также 
авторы делятся своим опытом работы по созданию и поддержанию благоприятного климата в процессе занятий. 
Чтобы свободно проявить свои индивидуальные особенности, человек должен чувствовать свою безопасность. 
Безопасность является безусловной ценностью человеческой жизни, и значение этой ценности возрастает, так 
как только обеспечивается безопасность, осуществляется все другие ценности, человек может быть активным в 
постановке и реализации целей.

Ключевые слова: успешность, безопасность, коллаборативная среда, толерантное отношение, 
психологический комфорт.

FEATURES OF STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL IN FORMING PROFESSIONAL COMPETENCE OF 
FUTURE PSYCHOLOGISTS-TEACHERS
Nurzhanova T.T.1 Ph.D., associate professor, 

Makhmetova D.T.2 master, teacher
1,2 ZhSU named after I.Zhansugurov, G. Taldykorgan, Kazakhstan,

The structural and functional model is aimed at modernizing the educational system in order to improve the quality of 
the provision of educational services in the process of preparing educational psychologists for professional activities. At the 
same time, the main directions of the development of this model are considered, which allows us to trace in detail the features 
of cognitive formation of students.

Key words: structural component, competence, cognitive development, modernization, development, intellectual 
potential, professional training, motivation, professionalism, development priorities, functional content.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ

Нуржанова Т.Т.1к.п.н, доцент, академический профессор
Махметова Д.Т.2 магистр, преподаватель,

1,2 ЖГУ им.И.Жансугурова, Г.Талдыкорган, Казахстан

Структурно-функциональная модель направлена на модернизацию образовательной системы с 
целью повышения качества оказания образовательных услуг в процессе подготовки педагогов-психологов к 
профессиональной деятельности. При этом, рассматриваются основные направления разработки данной модели, что 
позволяет подробно проследить особенности когнитивного становления учащихся.

Ключевые слова: структурный компонент, компетентность, когнитивное развитие, модернизация, развитие, 
интеллектуальный потенциал, профессиональная подготовка, мотивация, профессионализм, приоритеты развития, 
функциональное содержание. 

Приоритеты современного высшего педагогического образования направлены на подготовку 
высококвалифицированных специалистов, способных к изменениям, как в личностной сфере, так и в 
профессиональной деятельности. Отечественный и международный опыт показывает, что выпускники 
педагогических вузов испытывают множество сложностей в практической работе, поскольку 
теоретические знания представляют собой идеализированную модель структурировано выстроенных 
действий специалистов [1, с.122]. В том, числе деятельность педагогов-психологов имеет ряд трудностей, 
в том числе в сфере оказания психолого-педагогической поддержки субъектам семьи. Рассматривая аспект 
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работ педагога-психолога, также следует отметить низкий уровень практических навыков коррекционной 
и реабилитационной деятельности. В связи с наличием данных проблем, возникает необходимость 
модернизации устаревших технологий подготовки специалистов, осуществляющих деятельность 
в сфере «человек-человек», также разработка инновационных программ для подготовки будущих 
педагогов-психологов в области оказания комплексной психолого-педагогической помощи, позволит 
повысить качество, как в образовательной сфере, так и в сфере поддержания психологического здоровья 
общества. Это обусловлено переходом к новой философии образования. Приоритетный вектор данной 
философии всеобщего образования нацелен на потребности общества, то есть степень удовлетворенности 
общественности, позволит определить качество предоставляемых образовательных услуг [2, с.13]. 

Рассматривая аспект осуществления профессиональной подготовки кадров, следует отметить, 
что Министерством образования и науки Республики Казахстан разработаны и рекомендованы 
квалификационные характеристики будущих специалистов с учетом специализации. Представлены 
требования, которые основаны на содержании, условиях и процессе профессиональной подготовки. 
В стратегии Президента Республики «Казахстан-2050» было отмечено, что в процессе обучения 
основную роль занимает преподаватель высшей школы так, как его функциональной обязанностью 
является формирование фундаментальных социальных и познавательных навыков, а также формирует 
направленность личности. Изначально в процессе организации подготовительной деятельности, 
определяется система требований к будущему специалисту. Выдвигаются требования к особенностям 
профессиональной мотивации и способности к адаптации к возникающим трудностям [3, с.14]. Также 
рассматривается вопрос готовности студентов к профессиональной деятельности в целом. Для этого 
раскрывается структурное содержание готовности студентов к психолого-педагогической деятельности. 
Немаловажным компонентом являются условия формирования готовности будущих педагогов-
психологов к профессиональной деятельности. Кроме этого, выявляется сущность понятия «модель», 
«готовность». Необходимо отметить, что в разработанной нами уровневой структурно-функциональной 
модели подготовки будущих педагогов-психологов были использованы элементы проблемного 
обучения. Обращая внимание на современное развитие системы высшего образования, разноплановая 
профессиональная компетентность специалистов приобретает значение и превращается в наиболее 
значимое качество на рынке труда. Обусловлено это тем, что эффективность выполняемой работы зависит 
от уровня сформированности профессиональной компетентности, то есть умение применять имеющиеся 
знания в соответствии ситуации [3, с.12-17]. Однако, кроме овладения учебными дисциплинами, будущие 
специалисты должны работать над развитием личностного потенциала. Подготовка будущих педагогов-
психологов к практической деятельности позволяет полно раскрыть предстоящие трудности, которые 
могут возникнуть в дальнейшем. Важно отметить, что процесс подготовки по-своему индивидуален, так 
как каждый студент может испытывать различные трудности и поэтому каждому дается возможность 
получить подготовку и развитие в соответствии с потребностями. Реализация и применение подобной 
структурно-функциональной модели, позволит более уверенно выполнять профессиональную психолого-
педагогическую работу, а также на должном уровне разрешать проблемы в работе с детьми с ЗПР. Необходимо 
отметить, что на современном этапе развития общества, происходит переосмысление имеющегося 
опыта подготовки квалифицированных специалистов [5, с.16]. Исходя из этого, возникает потребность 
разработки оптимальных средств формирования готовности к профессиональной деятельности. В 
конечном результате, данные модернизации представляют инновационные формы деятельности в 
организациях, осуществляющих подготовку квалифицированных кадров. Происходящие в нашей 
стране общественно-политические и социокультурные изменения, предполагают внесение изменений 
в образовательную систему высшей школы. Таким образом, преобразовывается структурированная 
система подготовки кадров. Это дает возможность сделать вывод, что система подготовки педагогических 
кадров, требует трансформации задач, так как это позволит увеличить эффективность подготовки 
высококвалифицированных кадров. Так, один из основоположников теории всеобщего качества, Э. Деминг 
утверждал, что образование представляет собой один принцип трансформации общественных структур 
и сознания людей. Его основная идея относительно данного понятия заключалась в необходимости 
поддержки образования и совершенствования личности каждого специалиста. Рассматривая модель 
повышения качества образования в целом, можно отметить значимость цикла В.Шеварта, который состоит 
из четырех процессов: на первом этапе осуществляется изучение ситуации или конкретного процесса 
и в дальнейшем планирование. На втором этапе проходит экспериментальная работа, в рамках которой 
осуществляется применение специально выбранные задания. Третий этап характеризуется обработкой 
полученных результатов, оценивается качественное различие. Четвертый этап направлен на внедрение 
результатов, которые были получены в результате экспериментальной работы. Из этого следует, что для 
качественной и продуктивной подготовки кадров, необходима модель специалиста [6]. Рассматривая 
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конкретно определенный вектор направления по подготовке квалифицированных педагогов-психологов, 
следует отметить, что приобретает особое значение повышение уровня подготовки специалистов в сфере 
работы с семьей. Поскольку на сегодняшний день преобразования, которые происходят в общественных 
структурах, зачастую негативно отражаются на сфере брачно-семейных отношений, а также если в семье 
есть ребенок с особенностями психофизиологического развития, то проблемы усугубляются. В данном 
случае есть необходимость оказания комплексной поддержки, как членам семьи, так и самому ребенку, 
который имеет отклонения. В связи с этим, актуальным аспектом становится тот факт, что подготовка 
специалистов способных к оказанию психолого-педагогической поддержки семье и детям, приобретает 
особое значение. Рассматривая этимологию понятия «Готовность» характеризует потенциальное состояние 
будущего специалиста, которое позволяет ему войти в профессиональное сообщество целесообразно дать 
определение понятию «модель». Первоисточник понятия «модель» латинское слово «modulus», которое 
означает «мера, образ». Изначально данное понятие применялось исключительно в архитектурной сфере 
так, как в сознании общественности мгновенно определялся прообраз чего-либо. На сегодняшний день 
данный термин применим ко многим сферам жизни[7].

В современном научном понимании понятие «модель» рассматривается в нескольких интерпретациях: 
−	Модель используют в процессе разработки теории. 
−	Модель позволяет объяснить накопленные научные факты, а также визуализировать их даже в том 

случае, если теоретически они еще не обоснованы. 
−	Модель является движущим фактором развития теоретического познания, так как модель позволяет 

совершенствовать изучаемый объект через процесс анализа его модели. 
−	Модель позволяет изучить объект даже при наличии теоретической основы. Непосредственный 

анализ теории является трудоемким процессом, а изучение модели объекта исследования упрощает 
процесс познания. 

−	Модель создает необходимость теоретического изучения объекта, поскольку возникает интерес к 
тому, что есть в действительности, но не имеет описания в научной сфере. 

−	Также модели используют в случае невозможности экспериментальной обработки объекта из-за 
его размеров или расстояния, на котором находится [8].

Таким образом, разнообразное понимание понятия «модель» дает возможность увидеть его значение 
в теоретическом и практическом научном направлении. В процессе моделирования, рассматриваются 
основные характеристики объекта исследования и воссоздается с внесением определенных значимых 
изменений. Сам термин «моделирование» был введен в научную терминологию в 30-50-х годах ХХ-го 
столетия. Необходимо отметить, что в философском понимании моделирование понимается как процесс, 
который облегчает научное познание действительности. Рассматривая процесс создания модели в 
педагогическом аспекте, следует обратить внимание на необходимое нам определение термина «модель 
специалиста». Модель будущего педагога-психолога направлена на формирование личностных свойств, 
а также профессиональных способностей, которые позволят эффективно адаптироваться в условиях 
рыночного развития общественных структур. Необходимо отметить, что готовность представляет собой 
совокупность способностей, знаний, умений и навыков, которые обуславливают сформированность 
профессиональной компетентности. В данном случае «компетентность» рассматривается, как 
характеристика качества деятельности человека в профессиональной сфере. В процессе анализа научно-
педагогической литературы по проблеме нашего исследования, нами было выявлено, что в аспекте 
подготовки педагогов-психологов к разноплановой работе с детьми, имеющими задержку психического 
развития, а также с их ближайшим окружением – отсутствует достаточное теоретическое и практическое 
обоснование [9, с.102]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что на основе профессиональной готовности формируется 
компетентность, которая представляет собой уровень его квалификации, который определяет его 
полномочия и возможность выполнения различных профессиональных функций. Психологическим 
условием формирования профессиональной готовности, является степень осознанности необходимости 
повышения уровня теоретических знаний и практических умений, в области профессиональной 
деятельности. Динамика формирования готовности педагогов-психологов, определяется изменением 
воспроизводящего характера выполняемых действий на самостоятельно организованный процесс 
саморазвития. Главным условием профессионального становления является познавательная активность, 
так как именно от степени интереса и мотивации зависит уровень возможности воздействия на студентов, 
а как результат – качество подготовки педагогов-психологов к психолого-педагогической деятельности 
[10, с.322]. 

Рассматривая особенности отечественной системы образования, мы видим, что проблема обучения 
и подготовки специалистов начала изучаться с периода ликвидации безграмотности. Если рассматривать 
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современное состояние подготовки и переподготовки специалистов, то данные аспекты прописаны 
в Законе «Об образовании Республики Казахстан». В процессе аналитической работы над научно-
методическими источниками, нами была определена степень изученности состояния профессиональной 
подготовки будущих педагогов. Основное направление исследований отечественных ученых – становление 
национальной системы образования и этим исследованиям были посвящены труды Ахметовой Г.К., 
Арынгазина К.М., Исаевой З.А., Менлибековой Г.Ж., Абдыманапова С.А., Наурызбая Ж.Ж. и др. [11, с.3].

Глобализация влияет на интенсивность взаимодействия различных по ментальности и культурному 
уровню социальных структур. Это является важным структурным компонентом в формировании 
профессиональной компетентности человека. Таким образом, возросла значимость наличия и формирования 
профессиональной компетентности будущих педагогов-психологов, так как специфика данной профессии 
заключается в умении ведения конструктивных переговоров с различными категориями людей в области 
образовательных учреждений [12, с.210]. 

Система педагогического образования Республики Казахстан ориентирована на реализацию 
европейских стандартов образования и призвана стимулировать активность студентов в освоении мировой 
культуры. Это благоприятно отражается на трансформации сознания личности и открывает возможности 
для получения новых теоретических знаний и практического опыта с области своей профессиональной 
деятельности. Представления о структурно-функциональной модели подготовки будущих педагогов-
психологов акцентируют внимание на системности, управляемости и эффективности такой модели. 
При этом ведущими компонентами являются: содержательный, процессуальный и результативный, а 
также наличие критериев для каждого уровня сформированности знаний, умений и навыков у будущих 
педагогов-психологов [13, с.112]. 

В психолого-педагогическом аспекте подготовке будущих педагогов-психологов, следует отметить 
основные компоненты профессиональной готовности, которые должны быть сформированы: 

- гуманистическая позиция;
- объективное восприятие педагогической действительности;
- системные действия в профессиональной деятельности;
- умение применения и трансформации деятельности в соответствии с педагогическими 

технологиями;
Следует выделить особенности соотношения профессиональных закономерностей педагога-

психолога с закономерностями педагогического образования, которое отражается в следующих 
корреляциях:

- социально-экономический уровень государства и образовательные возможности подготовки 
будущих педагогов-психологов;

- уровень теоретической подготовки будущих педагогов-психологов и характером направления на 
формирование практического опыта;

- степень осознанности принятия решений и уровень владения технологиями осуществления 
профессиональной деятельности;

Необходимо отметить, что готовность будущих педагогов-психологов также характеризуется уровнем 
сформированности социальной компетентности, которая характеризуется следующими компонентами: 

- владение механизмом эмпатии в процессе общения;
- знание этических норм поведения в процессе общения;
- понимание специфических аспектов социокультурного уровня людей, которые обращаются за 

специализированной помощью к педагогу-психологу;
- владение техникой понимания невербальных (жесты, мимика, пантомимика) проявлений людей;
- знание основных тактик разрешения критических ситуаций; 
Таким образом, модель подготовки будущих специалистов выполняет следующие функции: 
- обобщает критерии профессиональной и личностной компетенции будущего педагога-психолога;
- определяет уровень сформированности личностно-профессиональных качеств будущих педагогов-

психологов;
- структурирует цели и задачи вузовской программы подготовки;
- представляет собой перспективный план образовательного процесса в вузе [14, с.9].
В процессе разработки и реализации структурно-функциональной модели подготовки педагогов-

психологов, нами были определены значения двух понятий «компетентность» и «профессионализм». 
В первом случае, «компетентность» рассматривается, как способность выполнять профессиональную 
деятельность с исключением личностной мотивации специалиста. «Профессионализм» характеризуется 
внутренним отношением специалиста к своему труду, то есть его психоэмоцинальное состояние. 
Подготовка и формирование способностей к трансформации, позволит выстроить качественный переход 
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к развитию общественного сознания. Таким образом, на сегодняшний день личностные качества являются 
важными компонентами профессионализма, который приобрел высокую значимость в производственной 
и общественной жизни. Формирование профессиональной компетентности играет немаловажную роль в 
дальнейшей конкурентоспособности специалистов. Данная обстановка в социально-экономической сфере 
напрямую отражается и на работниках сферы образования. Учитывая, что мы рассматриваем особенности 
профессиональной деятельности педагога-психолога, то следует отметить основные критерии и 
требования, предъявляемые к профессиональной компетентности. В первую очередь на протяжении всей 
психолого-педагогической деятельности, должен соблюдаться принцип всестороннего развития личности, 
который будет давать возможность специалисту соответствовать нововведениям в сфере образования [15, 
с.132]. 
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БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТАРДЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ 
ҚҰРЫЛЫМДЫҚ-ФУНКЦИОНАЛДЫҚ МОДЕЛЬДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Нұржанова Т.Т.1 п. ғ. к., доцент, академиялық профессор,
Махметова Д.Т.2 магистр, оқытушы, 

1,2 І. Жансүгіров атындағы Жетісу МУ, Талдықорған қ., Қазақстан

Құрылымдық-функционалдық модель педагог-психологтарды кәсіби қызметке даярлау үдерісінде білім беру 
қызметін көрсету сапасын арттыру мақсатында білім беру жүйесін жаңғыртуға бағытталған. Бұл ретте, осы модельді 
әзірлеудің негізгі бағыттары қарастырылады, бұл оқушылардың когнитивтік қалыптасуының ерекшеліктерін толық 
бақылауға мүмкіндік береді.

Тірек сөздер: құрылымдық компонент, құзыреттілік, когнитивтік даму, жаңғырту, дамыту, зияткерлікәлеует, 
кәсібидайындық, мотивация, кәсіпқойлық, даму басымдықтары, функционалдық мазмұны

EDUCATIONAL AND RESEARCH ACTIVITY OF THE FUTURE TEACHER AS A MEANS OF FORMATION 
OF INDIVIDUAL COGNITIVE STYLE

Kalieva K.M. c.p.s., Professor of KazUIRWL named after Abylai Khan

The article analyzes the specifics of the educational and research activities of the future teacher as a means of forming 
an individual cognitive style. A comparison of educational research, research and design and research activities of students. 
It has been established that educational and research activities are distinguished by the optimal balance of educational 
(expanding the student’s personal cognitive experience) and scientific-search (transforming, socially oriented) elements of 
individual cognitive activity.

Key words: educational research activity, research culture, individuality, cognition, cognitive style, individual 
cognitive activity.
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ОҚУ- ЗЕРТТЕУ ІС-ӘРЕКЕТІ БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМНІҢ ЖЕКЕ ТАНЫМДЫҚ СТИЛІН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ

Қалиева К.М.  п.ғ.к., Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ профессоры

Мақалада оқу-зерттеу іс-әрекетінің болашақ мұғалімнің жеке танымдық стилін қалыптастыру құралы 
ретіндегіерекшелігі талдауға алынады. Студенттердің оқу-зерттеу, ғылыми-зерттеу және жобалық-зерттеу іс-
әрекеттері салыстырылады. Болашақ мұғалімнің оқу-зерттеу іс-әрекетінің оқу (студенттің жеке танымдық 
тәжірибесін кеңейту) және ғылыми-ізденушілік (өзгертуші, әлеуметтік бағытталған) жеке танымдық іс-әрекет 
элементтерініңтиімді сәйкестілігімен ерекшеленетіні ашып көрсетіледі.

Тірек сөздер: оқу-зерттеу іс-әрекеті, зерттеу мәдениеті, даралық, таным, танымдық стиль, жеке танымдық 
іс-әрекет.

Қоғам өмірінде болып жатқан елеулі өзгерістер, өндірістің жаңа деңгейге көтерілуі, технологиялық 
даму қарқынының артуы, экономикадағы алға жылжулар жоғары оқу орны мамандарының сапалы жаңа 
деңгейлі дайындығын талап етеді. 

Заманауи экономикалық және еңбек нарығы жағдайында жұмыс берушіге белсенді, мобильді, 
мақсатқа ұмтылатын, интеллектуалды, шығармашылық, рухани-мәдениеттілік қабілеттеріне ие жігерлі 
мамандар қажет. Сондықтан бүгінгі таңда өзінің мамандығының мағынасы мен әлеуметтік мәнін түсінетін, 
өзінің кәсіби іc-әрекетін ұйымдастыруға қабілетті, кәсіби және тұлғалық даму міндеттерін өз бетінше 
анықтай алатын, білімін жетілдірумен айналысатын, біліктілікті арттыруды саналылықпен жоспарлай 
білетін, кәсіби іс-әрекетінде технологияның жиі ауысу жағдайына бағыттала алатын мамандарды дайындау 
жоғары оқу орындарының негізгі міндеті болып болып табылады.

Жұмыс берушінің талаптары болашақ маманда жеке танымдық стильқалыптасқан жағдайда 
қанағаттандырылады.Студенттер білімді селқос тұтынушыдан мәселені анықтай алатын, оның шешу 
жолдарын сараптай білетін, оның шынайылығын дәлелдей алатын және тиімді нәтижеге қол жеткізе 
алатын белсенді зерттеушіге айналу керек. Бұған қоса болашақ маман іс-әрекеттің алуан түрлерін меңгере 
алуы, игерген білімі мен іс-әрекет әдіс-тәсілдерін тәжірибенің кез келген саласына өз бетінше тасымалдай 
білуі тиіс.

Ғалымдар жоғары кәсіби білімді дараландыру біліктілік көзқарасты жүзеге асырудың міндетті 
шарты деп санайды [1]. Студенттердің жеке танымдық стилін қалыптастыру қолданбалы дайындыққа 
ықпал ететін іргелі даярлық тиімділігімен байланыстырылады [2,3,4]. Дегенмен, жеке танымдық стильдің 
педагогикалық аспектілерін нақтылау мәселесі ашық күйінде қалып отыр, себебі осы уақытқа дейін білім 
беруді дараландыру мәселелері, негізінен жалпы немесе бастауыш білім беру практикасына қатысты 
болды, сәйкесінше жоғары оқу орындары студенттерінің жеке танымдық іс-әрекеті стилі мәселесіне 
жеткілікті назар аударылмай келеді.

Әдебиеттерді талдау мен білім беру практикасы көрсетіп отырғанындай, студенттердің жеке 
танымдық стилі педагогтардың оқу-ізденушілік іс-әрекеттімақсатты бағытталған басқаруы арқылы 
қалыптасады, нәтижесінде болашақ маман зерттеу іс-әрекеті тәжірибесін жинақтайды.

Оқу-зерттеушілік іс-әрекетболашақ мұғалімнің жеке танымдық стилін қалыптастырудың құралы 
болып табылады, ол танымның барлық үш негізгі компоненттерін жинақтайды: интеллектуалдық, 
эмоционалдық және еріктік. Оқу-зерттеу іс-әрекеті оқу факторымен аса тығыз байланысты және жобалық- 
зерттеушілік немесе ғылыми-зерттеушілік іс-әрекеттерден айырмашылығы студенттің субъективті 
интеллектуалдық тәжірибесіне бағытталған.

Сонымен қатар, зерттеу мәнінің оқу мәніне өзара кірігуіжеке танымдық стильдің биопсихикалық, 
әлеуметтік және рухани компоненттерінің тепе-теңдігіне қолайлы жағдай туғызады, сондай-ақ болашақ 
маманның оқу-зерттеушілік іс-әрекет процесіндегі жеке танымдық стилін қалыптастыруда педагогикалық 
шарттарды іздестіругенегіз болып табылады. Қазіргі уақытта жоғары оқу орындарында студенттердің 
даму технологиясын, жеке танымдық стилін қалыптастырудағы инновациялық білім беру практикасын 
қолдану бойынша жеткілікті тәжірибе жинақталған, бірақ ол ғылыми-әдістемелік зерделеуді қажет етеді.

Жоғары оқу орындарыныңбілім беру үдерісіндегі студенттердің оқу-танымдық іс-әрекетінолардың 
зерттеуге деген жағымды қарым-қатынасын қалыптастыруға, зерттеуді ұйымдастыру мен іске асыру 
туралы білімді меңгеруге, зерттеуді жүргізе алу білігін дамытуға, зерттеу іс-әрекеті процесінде өзін-өзі 
бақылау мен өзін-өзі бағалауды іске асыруға, сондай-ақ зерттеу тәжірибесін жинақтауға ықпал ететіндей 
ұйымдастыру керек. 

Оқу-зерттеу іс-әрекетінің мақсаты ғылыми-зерттеу тәжірибесін игеру, яғни зерттеушілік іс-әрекетті 
жүзеге асыру мүмкіндігі. Бірқатар ғалымдардың пікірі бойынша (М.С.Каган, О.Лосский, А.Ленгле және 
т.б.) бұл жағдайда басты назар «шындықты меңгерудің әмбебап тәсілі» ретінде зерттеу дағдыларын 
игерген, дамыған ойлау түріне ие «шынайы еркін тұлға» тәрбиелеуге аударылады. Осылайша, оқу-зерттеу 
іс-әрекеті бұл студенттердің шығармашылық бастамасын іске асыруға жәрдемдеседі, ақпараттық ортада 
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өздігінен қимылдауға ынталандырады және әлеуметтік тәжірибені шыңдауға ықпал етеді.
Ізденіс нәтижелеріне сүйенсек, «зерттеушілік іс-әрекет» алдын-ала белгілі нәтижеге ие емес 

және негізгі кезеңдердің болуын болжайтын, шығармашылық міндеттерді шешу, ғылыми зерттеулер 
үшін сипаттамалар, зерттеу ізденістерін іске асыру мен негіздеу, соңындажеке тәжірибенің рефлексия 
оқиғаларын шешу үдерісі»[5].

Біз автордың зерттеу іс-әрекеті – бұл мәселелерді ерекше әдістермен шешетін, алайда шешім 
барысында зерттеудің функционалды дағдысы мен өзін-өзі бақылауға сүйенетін шешім синтезі деген 
пікірімен келісеміз.

В.И.Андреев «студенттердің зерттеу іс-әрекеттері» терминінің ерекшелігін назар аударакеле, 
зерттеушілік және кәсіби іс-әрекеттің өзара байланысын орынды атап көрсетеді. Оның пікірінше, 
зерттеушілік іс-әрекет студенттердің болашақ кәсіби жұмысының құрамды бөлігі болып табылады. 
Осылайша ол, студенттердің зерттеу іс-әрекеттерін профильді бағытқа ие, кәсіби білімнің тиімділігін 
арттыруға, студенттер қызығушылығы мен танымдық қабілеттерін дамытуға, олардың тұлғалық 
ерекшеліктерінескеруге қабілетті іс-әрекет ретінде қарастырады [6].

Алайда, студенттер кәсіби салада зерттеу жүргізе алу үшін зерттеудің функциионалды дағдысын 
қалыптастыру қажет. Біздің ойымызша, болашақ маманның жеке танымдық стилін қалыптастыру үшін 
зерттеу және оқу-танымдық іс-әрекеттің өзара байланысын ескеру қажет. В.А.Сластениннің «оқу-
танымдық іс-әрекет – бұл арнайы білім алушылармен ұйымдастырылған немесе адамзатпен жинақталған 
мәдениет байлығына ие болу мақсатымен атқарылатын сыртқы таным» [7] позициясын ұстана отырып, 
зерттеу іс-әрекетін таным үдерісінің бір жолы ретінде қарастыруға болады. Бұл зерттеу әрекеті оқу-
танымдық іс-әрекеттің құраушысы болып табылады. 

«Оқу-зерттеушілік іс-әрекеті» терминін сипаттауда авторлардың көзқарастарының 
айырмашылықтарына қарамастан, ғалымдарды біріктіретіні, зерттеушілік іс-әрекеттің мақсаты оны 
қолдану саласына қарай өзгеретіндігі. Егер де зерттеушілік іс-әрекет оқу үдерісі арқылы іске асса, онда 
ол оқыту сипатында болады. Осылайша, болашақ маманның оқу-зерттеушілік іс-әрекетін педагогикалық 
үдерістегі субъектердің өзара әрекеттеріне негізделген мақсатты бағытталған құрылымдалған үдеріс ретінде 
қарастыруға болады, нәтижесінде ол жаңа біліммен қаруланады, зерттеудің функционалды икемділіктері 
мен дағдыларын меңгереді, болашақ кәсіби қызметі мен өмірінде өзін-өзі шыңдау мақсатымен тұлғалық 
және кәсіби мәнді сапаларын дамытады. 

Сонымен бірге, студенттердің оқу-зерттеушілікіс-әрекеті келесі құрылыммен анықталады: зерттеу 
мақсатының дұрыс қойылуы; зерттеу объектісін анықтау; объект туралы, оның элементтері мен арасындағы 
байланыс туралы ақпарат жинау; болжамдарды ұсыну; зерттеу жоспарын құру; эксперименталды 
жұмыста болжамдарды тексеру; нәтижені өңдеу; бастапқыда алынған мәліметтермен салыстыру және 
талдау; зерттеуден алынған нәтижелердің тәжірибелік маңыздылығын анықтау. Студенттердің озу-зерттеу 
іс-әрекетінің түрлендіргіш сипаты оны іске асыру барысындағы дербестігі мен белсенділігін көрсетуіне 
тікелей байланысты. Педагогикалық практика тәжірибесі болашақ маманның оқу-зерттеушілік іс-әрекетті 
сәтті іске асыруы оларда проблеманы көру, болжамды тұжырымдау, бақылай алу, эксперимент жүргізу, 
ұғымдарға анықтама беру және т.б. секілді біліктердің болуының маңыздылығын көрсетеді . 

Демек, оқу-зерттеу іс-әрекетіндегіболашақ маманның жеке танымдық стилінқалыптастыру 
ұйымдастыру үшін алдымен, осы іс-әрекетті іске асыруға ықпал ететін жалпы оқу біліктерін анықтау 
қажет. Оларды төмендегіше ажыратып көрсетуге болады:

-«ақпарат жинау» біліктері, яғни, студенттердің дерек көздерінен, кітаптар мен журналдардан, хаттар 
мен құжаттардан, сондай-ақ ғаламтор желілерін пайдаланып ақпарат жинау біліктері; лекция тыңдау, 
сұхбат, интервью үдерісі барысында алынатын, аудио және өзге де дерек көздеріненжәне т.б.ақпарат 
жинақтау біліктері;

- «ақпаратты өңдеу» біліктері: яғни, ақпаратты құрама бөліктерге (негізгі, екінші дәрежедегі) бөлу 
біліктіліктерін біріктіретін фактілерді, құбылыстарды, тұжырымдамаларды, көзқарастарды салыстыру 
және ара қатынасын белгілеу; ақпарат құрылымын бөліп көрсету, ақпаратты таңдаулыдан вербалдыға, 
визуалдыны керісінше ауыстыра алу; оқыған мәтінге жазба жүргізе алу; сұрақтарға жауап беру, 
сипатттамалар, конспектілер, таблицалар, графиктер, диаграммалар құру;

- «зерттеуді жоспарлау және іске асыру» біліктері: яғни, проблема мен мәселені анықтау білігі, 
зерттеудің мақсаты мен міндеттерін анықтау; зерттеуді орындау әдістемесін әзірлеу; эксперимент 
жоспарлау және жүргізу; эксперимент қорытындысын шығару, зерттеу қорытындысын жасау;

- рефлексивтік біліктер тобын зерттеудің өзін-өзі бақылауы мен бағалауын іске асыратын біліктіліктер 
құрайды.

Оқу-зерттеу іс-әрекетініңорындалуына ықпал етуші жалпы біліктер классификациясы оны іске 
асыру үдерісінде жетілдіру қажеттігіне және біліктерді өзара толықтыруға негізделген. Осылайша, 
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«ақпарат жинау» біліктер тобы базалық болып табылады, өйткені, ақпаратсыз ары қарай оқу- зерттеу іс-
әрекетін орындау мүмкін емес, алынған ақпарат ғылыми әдістер (талдау, салыстыру, жинақтау және т.б.) 
көмегімен өңдеуді талап етеді, ал ол үшін қалыптасқан «ақпаратты өңдеу» оқу-зерттеу білігі қажет. Оқу- 
зерттеуін жүргізу үшін жоспар құру, яғни мәселені қоя алу, зерттеу мақсаты мен міндеттерін анықтау, 
болжам құру, зерттеу объектісі мен пәнін таңдау, оны орындау технологиясы мен әдістемесін әзірлеу қажет. 
Оқу-зерттеуін іске асыру мына біліктерді біріктіреді: эксперимент жүргізу, эксперимент қорытындысын 
шығару, зерттеу қорытындысын жасау, оқу-зерттеу үдерісінде өзін өзі бақылау мен бағалауды іске асыру.

Студенттер оқу-зерттеу тапсырмаларын орындай отырып, қандай да бір білімді, икемділікті 
біріктіретін зерттеу тәжірибесін жинақтайды және тапсырманы өз бетінше орындауда игерілген 
икемділіктер мен білімдерді, зерттеудің функционалды дағдысын меңгере отырып, оларды өзге де 
тапсырмаларды орындағанда қолдана алады. 

Алайда болашақ мұғалімнің жеке танымдық стилініңқалыптасуы оларда зерттеу туралы білімнің, 
жалпы оқу білігінің болуын, зерттеу іс-әрекеті тәжірибесінің жинақталуын көздей отыра, арнайы 
ұйымдастырылған оқыту үдерісінде іске асырылады. Бұл процестің жүруі кезең бойынша іске асады, яғни 
келесі кезеңдерді бөліп көрсетуге болады: диагностикалық, мәселелік-бағытталған, түзету кезеңдері. 

Бірінші кезең оқу-зерттеу іс-әрекетін іске асыруға ықпал ететін дағдылар, икемділіктер, ғылыми 
зерттеулер туралы білімнен тұратын студенттердің зерттеу тәжірибесін айқындауды көрсетеді. Бұл кезеңде 
студенттер зерттеу тапсырмаларын орындайды, болашақ мұғалімнің жеке танымдық стилініңқалыптасуы 
жағдайын айқындауға мүмкіндік беретін сауалнаманы өтеді (диагностикалық кезең). 

Екінші кезең үш сатыны біріктіретін студентердің тәжірибелік іс-әрекетімен сипатталады: бірінші 
саты студенттермен игеріледі; екінші сатыда студенттермен өзін өзі бағалау мен бақылауды іске асыру 
жәнеоқу-зерттеу тапсырмаларының әр түрін орындау барысында аналог бойынша оқу-зерттеу іс-
әрекетінің амалдары мен әдістері өз бетінше қолданылады; үшінші сатыда өзіндік оқу-зерттеу ұстанымын 
дәлелдей отырып, тапсырманы орындау барысында алынған нәтижелерді ұсыну, зерттеу жүргізу жоспары 
анықталады, әдістерді өз бетінше таңдау, зерттеу тапсырмасын орындау үдерісінде оқу-зерттеу іс-
әрекетінің амалдары мен әдістері жетілдіріледі (мәселелік-бағытталған). 

Үшінші кезең тәжірибелік іс-әрекеттің әр сатысында оқу-зерттеу тапсырмасының студенттермен 
орындалу үдерісінде жеке танымдық стилініңқалыптасуы анықталуымен, оған байланысты зерттеу 
тапсырмасының орындалу амалдары мен әдістерін, зерттеу тапсырмасының мазмұнын түзетумен 
сипатталады (түзету кезеңі).

Ғылыми-зерттеу іс-әрекетінде болашақ маманның интеллектуальдық өзін-өзі жүзеге асыруы орын 
алады, бұл барлық басқа маңызды әлеуметтік әрекеттерді (әлеуметтік бейімделу, әлеуметтік және кәсіби 
өзін-өзі анықтау, рухани-адамгершілік даму және т.б.) жүзеге асыруға ықпал етеді. Оқудың мәні күшейтіліп, 
оқуды әлеуметтену факторы, жеке және әлеуметтік сана байланысының шарты ретінде қарастыру өзекті бола 
түседі. Оқу - қоғамдық тәжірибені беру шарттарының мақсатты, қажетті жүйесі,осыған орай оқу-зерттеу 
іс-әрекетіндегі ең бастысы - ғылыми жаңалық емес, мұнда бастысы болашақ маманның мінез-құлқындағы 
жүйелі өзгерістер, оның тәжірибесін қалыптастыру, жеке танымдық стилін орнықтыру. Жобалық-
зерттеушіліктен оқу-зерттеу іс-әрекеті танымның субъективті мотивтерін мейлінше белсендірумен, жеке 
танымдық ұстанымды дамытумен және зерттеудің жабдықталуын студенттің өздігінен анықтай алуымен 
ерекшеленеді.

Оқу-зерттеу іс-әрекеті құрылымының жеке танымдық стиль құрылымына жақын болуы, әсіресе 
іс-әрекеттің мотивациялық құрамдас бөлігі мен жеке танымдық стиль бағдарлы-құндылық құрамының 
сәйкес келуі аса маңызды болып табылады, себебі бұл жерде стильдің «сипаттамалық» параметрлері 
студенттердің оқу-зерттеу іс-әрекетін ұйымдастыру тәжірибесіне ауысады.

Оқу-зерттеу іс-әрекеті құрамдары мен жеке танымдық стиль құрамдарының функционалды 
жақындығы танымның «стильдік» сипаттамаларын оқу-зерттеу іс-әрекеті институционалдық 
сипаттамаларының көрінісідеп түсінуге мүмкіндік береді және сәйкесінше оқу-зерттеу іс-әрекетінболашақ 
маманның жеке танымдық стилін қалыптастыру құралы ретінде қарастыруға болатындығына көз жеткізеді.
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ КАК СРЕДСТВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТИЛЯ

Калиева К.М. к.п.н., профессор КазУМОиМЯ им.Абылай хана

В статье проанализирована специфика учебно-исследовательской деятельности будущего учителя как средства 
формирования индивидуального познавательного стиля. Проведено сопоставление учебно-исследовательской, 
научно-исследовательской и проектно-исследовательской деятельности студентов. Установлено, что учебно-
исследовательская деятельность отличается оптимальным балансом учебных (расширяющих личный познавательный 
опыт студента) и научно-поисковых (преобразующих, социально ориентированных) элементов индивидуальной 
познавательной деятельности.

Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность,исследовательская культура, индивидуальность, 
познание, познавательный стиль, индивидуальная познавательная деятельность.

PERSONAL QUALITIES AND PROFESSIONAL TRAITS OF A STUDENT AS A FUTURE SPECIALIST
Edigenova A.J. аss.professor. Shakarim State University of Semeу, Kazakhstan

The article considers the personal qualities and traits of students as future specialists. In addition, the goals and 
objectives of higher education are set, as well as issues related to the formation of the personality of a student as a specialist 
in higher education. The conditions conducive to student development and personal characteristics are given.

Key words: student, personality, specialist, higher education, higher educational institution, education, upbringing, 
motivation.

БОЛАШАҚ МАМАН РЕТІНДЕ СТУДЕНТТІҢ ЖЕКЕ ТҰЛҒАСЫНЫҢ СИПАТЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Едігенова А.Ж. доцент м.а., Шәкәрім атындағы МУ, Семей, Қазақстан

Мақалада қазіргі жағдайдағы студент және оның тұлғасы, сипаты мен ерекшеліктері қарастырылады. 
Сонымен қатар, жоғары білім берудің мақсаты мен талаптары, жоғары білімді маман ретінде студент тұлғасының 
қалыптасуына қатысты мәселелер қозғалады. Студенттің қалыптасуына ықпал ететін шарттар және жеке адам 
ретіндегі сипаттамалары беріледі.

Тірек сөздер: студент, тұлға, маман, жоғары білім беру, жоғары оқу орны, қалыптастыру, тәрбиелеу, мотивация.

Жоғары педагогикалық білім берудің басты мақсаты кәсіби білікті қазіргі заман талабына сай педагог 
даярлау. Осы мақсатты жүзеге асыру барысында болашақ педагогтарды даярлауда кәсіби – педагогикалық 
бағыттылыққа, сонымен қатар кәсіби маңызы бар сапалардың қалыптасуын қамтамасыз етуге баса мән 
беріледі. 

Жоғары педагогикалық білімді маманға қоғамның қоятын талабы соңғы жылдары арта түсуде. Жаңа 
заманауи қоғам педагогы - бұл рухани дамыған, бай, шығармашыл үнемі жаңалыққа ұмтылатын, ізденісте 
жүретін тұлға. 

Жоғары педагогикалық білімі бар жас маман жас ұрпақты ұлттық игіліктер мен ұлттың мәдени 
мұрасының сабақтастығын сақтай отырып оқыту, тәрбиелеуге және әр баланы жеке тұлға деп санап, оның 
жан-жақты дамуына мүмкіндік жасауға даяр болуы керек. Сонымен қатар, әр баланың өзін-өзі тәрбиелеп 
дамуына, білімін арттыруына, жетілуіне, бар мүмкіндіктерін барынша аша түсуіне көмектесуі қажет. Жас 
маман осы іске қажетті кәсіби білім, іскерлік және дағдыны жоғары оқу орнында меңгеретіні сөзсіз. 

Бұл жоғары білімді маман ретіндегі студенттің жеке тұлғасының қалыптасуы мәселесін қарастыруды 
қажет етеді. 

Жоғары оқу орнында болашақ маманның жеке тұлғасын қалыптастыру – бұл аса күрделі және көп 
қырлы процесс. Әрине, бұл үрдістің дұрыс болуы, ең әуелі оны ұйымдастыру және жоспарлау, жоғары 
білімді маманға қажетті сапалардың дамуы үшін сыртқы және ішкі жағдайды қамтамасыз ету, білім 
алушылардың білім, дағды және іскерліктерін толықтыру арқылы жүзеге асырылады.

«Студент» термині латын сөзі – белсенді жұмыс істеуші, білімді меңгеруші дегенді білдіреді. Студент 
– бұл болашақтағы өндірістік еңбеккке даярланушы, өзіндік ерекшеліктері бар адамдардың әлеуметтік 
категориясының өкілі.

Жоғары оқу орнында студенттік жас 17-ден – 23-25 жас аралығын қамтиды. Студентті нақты бір 
жастың адамы және жеке адам ретінде үш қырынан сипаттауға болады:

1.Әлеуметтік – оның әлеуметтік студенттік топқа еніп, оның жоғары оқу орнында білім алушы 
ретінде функциясын орындауынан көрінеді.

2.Психологиялық – оның психикалық процесстерінің, күйінің және жеке қасиеттерінің бірлігін 
көрсетеді.
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3.Биологиялық – оның тұқым қуалап берілген нышандарымен анықталады, өмір жағдайының 
әсеріне байланыста өзгеріп отырады.

Бұларды зерттеп білу – студентте бар қасиеттер мен мүмкіндіктерді, оның жастық және жеке 
ерекшеліктерін танып білуге мүмкіндік береді. 

Студенттерді бақылай отыра, өзіндік мақсаттары, өмір сүру ортасы, өзіндік психологиясы, бағдарлау 
жүйесі бар, сонымен қатар әлеуметтік-психологиялық, психологиялық-педагогикалық тұрғыдан оқу іс-
әрекетінің ерекше субъектісі ретінде сипаттауға болады. Студенттік жас басқа топтармен салыстырғанда 
әлеуметтік-психологиялық жағынан, білімділік жағынан және танымдық мотивацияларының жоғары 
деңгейімен ерекшеленеді, сонымен қатар ол аса жоғары әлеуметтік белсенділік, интелектуалдық және 
әлеуметтік кемелділіктің үйлесімділігімен сипатталады. Тұлғалық, іс-әрекеттік тұрғыдан студент 
белсенді, өз іс-әрекетін өз бетінше ұйымдастыратын педагогикалық өзара әрекеттесу субъектісі ретінде 
де қарастырылады.

Сонымен, студенттік шақ адам өміріндегі көптеген өзгерістермен анықталады. Өмірдің бұл кезеңдегі 
физиологиялық жетілу процесі аяқталады. Студент қоғамдағы белгілі бір әлеуметтік мәртебені игереді. 
Бұл кезеңдегі жастардың негізгі мәселелері - өзін-өзі бағалауы,өзіндік сана сезімі,өзін-өзі реттеуі, өзін-өзі 
бақылауы және т.б. Сондай-ақ құндылық бағдарлауы, мамандық иесі болуды мақсат ету және ересектер 
өміріне қадам басуы мен жеке өмір сүруі қалыптасады. 

Жеке тұлғаны қалыптастыру – бұл үнемі рухани толығу, даралықты, интеллектілікті, ішкі және 
сыртқы, жалпы және кәсіби мәдениетті меңгеру дегенді білдіреді. Тек осы қасиеттер болған жағдайда 
адам басқа адамдардың іс-әрекетін, тәрбиесін, оқуын басқаруға қабілетті болып келеді.

Студенттерді тәрбиелеу – оларда бағыттылық, қабілеттілік, саналылық, тәртіптілік, адамдармен 
жұмыс істеу іскерлігі, өзін-өзі сынау және т.б. – жеке бас ерекшеліктері мен қасиеттер қалыптастыру 
мақсатымен олардың психикасы мен іс-әрекетіне әсер етуді көрсетеді.

Жеке тұлғаны қарастырғанда «Мен» концепциясы кеңінен қарастырылады. Р.Бернс «Мен» 
концепциясының құрылымын: «Шынайы мен» (мен қандай адаммын: өзінің сезімдері, ойлары, қажеттері, 
құндылықтары жүйесі), «Айнадағы мен» (басқалар мені қалай қабылдайды), «Идеалды мен» (мен қандай 
болғым келеді: оның тереңде жатқан сезімдері) деп үш жақта қарастырады [1]. 

Студенттердің барлық іс-әрекеттері мен мінез-құлық мотивтерінің, сенімінің, өмірлік бағытының, 
мақсаты мен міндетінің қазіргі қоғамның мақсат, міндеттері, қызығушылығымен сәйкес келуі – тәрбие 
процесінің нәтижесі болады. 

Тәрбие нәтижесіне тәрбие мақсатын студенттердің ішкі қажеттіліктеріне айналдыру арқылы жетуге 
болатын тәрізді. Студенттерді тәрбиелеудің әлеуметтік-психологиялық аспектілері: қарым - қатынас және 
тәрбиелеу (топтастары, оқытушылар); ұжымда тәрбиелеу және онда студенттердің жеке басының дамуы; 
мәдениет және көпшілік ақпарат құралдары арқылы тәрбиелеу. Тәрбиелеу процесінде қазіргі тәрбиедегі 
жаңа қадамдар да ескеріледі: ізгілендіру; демократизм; саралай қатынас.

Ізгілендіру – қазіргі жоғары білімнің басты бағыттарының бірі. Ізгілендірудің мәні – жас мамандарда 
жоғары адамгершілік және эстетикалық мәдениетті қалыптастыру болып табылады.

Жоғары оқу орнын бітіруші жас маманның мамандығы бойынша қызметінің нәтижелілігі оның 
студенттік шақта меңгерген білім, дағдылары мен іскерліктері, сонымен қатар жеке бас қасиеттерімен 
қамтамасыз етіледі.

Егер жас маманда бұлар дұрыс қалыптаспаса, ол жұмыста қиыншылықтарға кезігеді, оның қызметіне 
кәсіби бейімделуі сөзсіз баяу өтеді.

Қандай болмасын қасиет, мінез ерекшеліктері, қабілет нақты іс-әрекетте қалыптасады. 
Психологтардың пайымдауынша, тұлғаның дамуы және қалыптасуы оның іс-әрекетін ұйымдастыруға 
байланысты.

Студенттер іс - әрекетінің негізгі түрлері: оқу іс -әрекеті, ғылыми іс - әрекеті, қоғамдық іс - әрекеті. 
Студенттер іс -әрекетінің тиімді болуы бірқатар шарттарға да байланысты. Мәселен: студенттің айқын 

қажеттіліктері мен тұрақты мотивтердің болуы, іс - әрекеттің нақты мақсат міндеттерін біліп қабылдауы; 
іс- әрекетті ұйымдастыру және оны жүзеге асыру тәжірибесінің болуы; теориялық даярлығының болуы; 
практикалық әрекеттерді орындауға қажетті іскерліктері мен дағдылардың қалыптасуы; студенттер 
ұжымында жағымды адамгершілік – психологиялық климаттың болуы. 

Студенттік шақ балалық шақтан жеке өмір сүруге, жауапкершілік жасына өту этапын білдіреді. Бұл 
жаста өзі туралы қатынастары орнығады. Психологиялық зерттеулер көрсеткендей тұлғаның өзі туралы 
пікірі, оның өз іс-әрекетін реттеудің маңызды тірегі болады. 

Өзіндік бағалау - өзіндік сана сезімдердің бірлігі, тұлғаның қасиеттеріне, сапасына деген қатынасы. 
Өзіндік бағалауға икемділік, орнықтылық, адекваттылық (жағымды, теріс) сияқты сипаттамалар тән 
болады. Өмірлік тәжірибелерде қалыптасқан «Мен» бейнесі әлемді, басқа адамдарды қабылдауға, оларды 
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бағалауға әсер етіп, соның негізінде адам өзінің мінез-құлқын өзіндік бағалайды. Сонымен, студенттік 
шақ адам өміріндегі көптеген өзгерістермен анықталады. Өмірдің бұл кезеңдегі физиологиялық жетілу 
процесі аяқталады. 

Студент қоғамдағы белгілі бір әлеуметтік мәртебені игереді. Бұл кезеңдегі жастардың негізгі 
мәселелері - өзін-өзі бағалауы,өзіндік сана сезімі,өзін-өзі реттеуі, өзін-өзі бақылауы және т.б. Сондай-ақ 
құндылық бағдарлауы, мамандық иесі болуды мақсат ету және ересектер өміріне қадам басуы мен жеке 
өмір сүруі қалыптасады. 

Жеке тұлғаның қалыптасуы – рухани толығуды, даралықты, интеллектілікті, ішкі және сыртқы, 
жалпы және кәсіби мәдениетті меңгеру дегенді білдіреді. Тек осы қасиеттер болған жағдайда адам басқа 
адамдардың іс-әрекетін, тәрбиесін, оқуын басқаруға қабілетті болып келеді.

Әлеуметтік шығу тегіне, яғни, материалдық мүмкіндіктерінің әр түрлілігіне қарамастан, студенттер 
ортақ әрекет түрімен байланысты және белгілі бір әлеуметтік-кәсіби топты құрайды [2]. 

Күнделікті бақылау жоғары оқу орнында студенттің жеке тұлғасының қалыптасуына әсер ететін 
шарттарды бөліп көрсетуге мүмкіндік береді:

- студенттің өз мамандығының маңыздылығын түсінуі;
- жағымды мотивацияның болуы;
- сабақта белсенді болу;
- оқу процесінің барысында мақсатқа ұмтылушылықтың болуы;
- өзінің жеке қасиеттерін дұрыс бағалай білу;
- болашақ мамандығы бойынша даярлық деңгейінің дұрыс болуы;
- кәсіби сапаларын жетілдіруге талпыну;
- қоғамдық жұмыстарға белсенді қатысу;
- студенттер ұжымында жағымды моральдық – психологиялық атмосфераның болуы; 
- жоғары оқу орнында оқыту – тәрбиелеу процесінің қойылған талаптарды ескеріп ұйымдастырылуы;
- студенттердің оқу бағдарламаларына сәйкес білімді меңгеруге даярлығы;
- студенттер мен оқытушылар арасында жағымды өзара қатынастың болуы; 
- ұжымшылдықтың, өзара көмектің болуы.
Осы аталған шарттар студенттерді тәрбиелеу және оқытуды кешенді жүзеге асыруға негізделеді. 
Сонымен, студенттердің жеке тұлғасын қалыптастыру оған әсер ететін барлық факторлардың 

жүйелілігіне, келісімділігіне байланысты болмақ: оқыту- тәрбиелеу процесін ұйымдастыру; оқытушының 
үлгі болуы, студенттер ұжымындағы өзара қатынастар және т.б. Дегенмен жоғары білімді жас маманның 
жеке тұлғасының қалыптасуы студенттің жеке –психологиялық, жастық, әлеуметтік – психологиялық 
ерекшеліктеріне, сондай- ақ аса маңызды кәсіби сапалары мен қасиеттерінің мазмұны мен құрылымына, 
жалпы және арнайы даярлығының үйлесімділігіне, іс - әрекетте мақсатқа ұмтылушылығына тікелей 
байланысты болады. 

 Жеке тұлғаның құрылымынан: бағыттылық, темперамент, мінез, қабілет, эмоциялық еріктік қасиеттер 
орын алады. Бағыттылық - студенттің жеке басына тән маңызды қасиеті: ол оның дүниетанымынан, 
қызығушылығынан, сенімінен және т.б. көрінеді.

Студент тұлғасының толық қанды қалыптасуында оның мотивациялық маңызды болып табылады. 
Мотивация дегеніміз жеке тұлғаның белсенділігін, қылықтарын анықтайтын факторлар жүйесі және 
мотивтердің құрылу, қалыптасу үрдісі болып табылады және адамның мотивациялық аймағының 
құрылымы адам әрекеттері мотивтерінің көп түрлілігімен сипатталады.

Яғни, студенттің оқу іс-әрекетін алатын болсақ оның іс-әрекетін ынталандырады, бағыттайды және 
оны реттейді. Оның өзіне тән қасиеттері де бар: күші және тұрақтылығы. Егер оқу озаты болған студент 5 
орнына 2 немесе 3 алып қалса, онда оның мотивінің күші 4-ке қарағанда күштірек болады.

Демек, жеке тұлғаның мотивациялық аймағына талдау жасау, оның неменеге талпынатынын, ол 
оған неге керек екендігін және оның іс-әрекетінің мақсаттылығын анықтап білуге көмектеседі. Осы жерде 
мынадай орынды сұрақ туындайды: Қазіргі студент неге талпынады? Қазіргі студенттің қызығушылығы 
қандай? Қазіргі студент неменеге ұмтылады? [3;4].

Осылардың ішінде студенттің дүниетанымына ерекше мән беріледі. Өйткені дүниетаным оның мінез- 
құлқын реттеуші, құндылық бағдарлауының көрсеткіші болып табылады. Яғни, студенттің дүниетанымы- 
оның ақиқат дүние жайлы сенім, көзқарастары. Ол әртүрлі құбылыстар, оқиғалар, фактілерді бағалауынан 
байқалады. Студенттің дүниетанымының қалыптасуына оқыту- тәрбиелеу процесінің, іс - әрекеттерінің 
ұйымдастырылуы әсер етеді. Жоғары оқу орнында бұл үшін мүмкіндіктер жеткілікті. Нақтырақ айтсақ, оқу 
бағдарламасындағы қандай болмасын пәнді оқыту бұған үлкен мүмкіндіктер бере алады. Сонымен қатар 
студенттердің оқыту процесі барысында белсенді болуының да айтарлықтай маңызы бар. Студенттер бар 
білімін өздігінен белсенді қолдана білу керек. 
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Сонымен дүниетанымды қалыптастыру- аса күрделі қарама- қайшылықты, көп жақты, өзгермелі 
процесс. Ал оның дұрыс қалыптасуы студенттің ақыл- ойына , эмоциясына, еріктік және мотивациялық 
(жастық және жеке ерекшеліктері ескерілу керек) аймағына әсер ету және оның танымдық іс - әрекетін 
мақсатты бағытта ұйымдастыру арқылы қамтамасыз етіледі.

Студенттің жеке тұлғасы қалыптасуында кәсіби бағыттылықтыңда рөлі айтарлықтай. Кәсіби 
бағыттылық- бұл адамның бар білімін, тәжірибесін, қабілетін өзі таңдаған мамандығына сәйкес жүзеге 
асыруға талпынуы. Осыдан оған өзі таңдаған мамандыққа деген жағымды қатынасы, бейімділігі, өзінің 
материалдық және рухани қажеттілігін қанағаттандыруға деген ниеті айқын көрінеді. Студенттердің кәсіби 
бағыттылығының қалыптасуы олардың болашақ мамандығына жағымды қатынасын жоғары оқу орнын 
аяқтаған соң өзінің кәсіби біліктілігін, көзқарастары мен сенімін жетілдіруге талпынысын көрсетеді. 
Сонымен қатар кәсіби бағыттылығын қалыптастыруда ғылыми жұмыстарға қатысу ерекше орын алады. 

Ең бастысы, студентке өзінің кәсіби бағыттылығын қалыптастыру үшін өздігінен білім алуы және 
өзін-өзі тәрбиелеуі керек.

Сонымен, жоғары оқу орнындағы мақсатты бағытталған, арнайы ұйымдастырылған жұмыстар 
жоғары білімді маман ретіндегі студенттің жеке тұлғасын қалыптастырудың қажетті шарты болады. 
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В статье рассматривается следующее: кроме того, целями и задачами высшего образования являются: условия 
способствуют развитию студента и даны личностные характеристики.
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This article discusses the features of the formation of psychological competence of future teachers. Based on the 
analysis of the work of scientists who studied this problem, the essence of psychological competence is revealed, the definition 
of the concept of psychological competence is given. An analysis is also given of the structure of psychological competence, 
and the influencing factors of its formation.
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БОЛАШАҚ ПЕДАГОГТЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ 
ҚАЛЫПТАСУЫНА ӘСЕР ЕТУШІ ФАКТОРЛАР
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Қайрат А.Қ.2 магистрант, 
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Бұл мақалада болашақ педагогтың психологиялық құзыреттілігін қалыптастырудың ерекшеліктері 
қарастырылады. Осы мәселені зерттеген ғалымдар еңбектеріне талдау жасай отырып, психологиялық құзыреттілік 
ұғымының мәні ашып көрсетіледі, психологиялық құзыреттілік ұғымына анықтама берілген. Психологиялық 
құзыреттіліктің құрылымы талданып, оның қалыптасуына әсер етуші факторлар қарастырылған.

Тірек сөздер: құзыреттілік, психологиялық құзыреттілік, педагогикалық-психологиялық құзыреттілік.

Қазіргі заманғы педагогтың кәсіби дайындығының негізгі құраушысы, оның құзыреттілігі. 
Педагогтың кәсіби іс-әрекетін тиімді жүзеге асыруда педагогикалық жүйені ұтымды басқарып, тиімді 
өзара әсерлесуді жүзеге асыруда, педагогикалық жүйені ұтымды басқарып, тиімді өзара әсерлесуді жүзеге 
асыруға мүмкіндік беретін оның психологиялық құзыреттілігінің маңызы ерекше. Өйткені, педагогтың 
кәсіби іс-әрекетінің тиімділігі оның белгілі бір мөлшерде психологиялық құзыреттілігінің қалыптасуымен 
анықталады. Мәселелерді тиімді, конфликтісіз шешу, өзара түсіністік пен толеранттылық, жауапкершілік 
қалыптастыру мәселесі болашақ мамандардың бойында психологиялық құзыреттіліктің қалыптасуының 
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маңызды фактор екендігін көрсетеді. 
Психология ғылымында жинақталған тәжірибиелерге сүйенетін болсақ, көптеген мәселелердің 

шешімі адамның өзінің, оның ішкі әлемінің өзгеруінің негізінде табылатындығы анықталған. Кәсіби 
педагогикалық құзыреттіліктің компоненттерінің бірі – психологиялық құзыреттілік. «Әрбір педагог 
психологиялық тұрғыдан білімді болуы қажет» (В.И.Слободчиков, Е.И.Исаев), бүгінгі таңда әрбір 
педагог психологиялық білімін тәжірибелік тұрғыдан тиімді пайдалана алуы қажет, яғни психологиялық 
құзыреттілікке ие болуы тиіс.

Психологиялық сөздіктерде «психологиялық құзыреттілік» терминіне анықтама берілмеген. 
Ал, педагогикалық сөздікте бұл терминге ең жақын ұғым «кәсіби құзыреттілік». Кәсіби құзыреттілік – 
педагогтың білім, білік, дағдыларының жиынтығы ретінде қарастырылады [1].

Құзыреттілік мәселесінің әдіснамалық негіздерін А.А.Деркач, И.Н.Дроздов, А.Н.Гусев, Е.И.Исаев, 
Е.А.Климов, А.К.Маркова, Л.М.Митина, И.А.Зимняя, А.К.Харский және т.б. өз еңбектерінде гуманистік, 
тұлғалық, іс-әрекеттік, акмеологиялық тұғырлар тұрғысынан зерттеді. Кәсіби дамудағы құзыреттіліктің 
алатын рөлі акмеологиялық тұғырда ерекше көрсетілген. Акмеологиялық тұғыр өкілдерінің еңбектерінде 
психологиялық құзыреттілік педагогтың кәсіби дамуының негізгі факторы ретінде қарастырылады [2].

Соңғы жылдары педагогтың психологиялық құзыреттілігінің әр түрлі аспектілерін эмпирикалық 
зерттеу жұмыстары пайда болды (Т.Н.Щербакова, Д.Б.Оборина, А.В.Гутко, С.Н.Чаткина, А.Д.Альферов, 
М.Н.Корчагина, С.А.Мансурова, Л.А.Григорович, Н.В. Яковлева және т.б.). 2000-2015 жылғы еңбектерде 
(Оборина Д.В, Четверикова А.С, С.А.Мансурова, Альферов А.Д, Гутко А.В, Чаткина С.Н, Рогулина Л.В, 
Корчагина М.М, Якиманская И.С, Щербакова Т.Н.) психологиялық құзыреттілік ұғымы арнайы термин 
ретінде көрсетілген. Мысалы, ғалымдар психологиялық құзыреттілікті қажетті психологиялық білімдердің 
(А.Д.Альферов) және психологикалық біліктердің (Якиманская И.С), психологиялық білім, білік, 
дағдылардың өзара бірлігінің (М.Е.Бершадский), психикалық білім берудің (Т.Н.Щербакова) жиынтығы 
ретінде қарастырады. Ал, болашақ педагогтың психологиялық құзыреттілігінің қалыптасуына әсер етуші 
факторларды Л.А.Коростылева, Н.В.Демидова, Н.В.Остапчук өз зерттеулерінде қарастырған болатын.

Психологиялық құзыреттілік ұғымының мәнін ашу үшін ең алдымен құзыреттілік ұғымына 
тоқтала кетейік. Құзыреттілік мәселесін К.Құдайбергенова, Ш.Таубаева, Б.Кенжебеков, А.Арғымбаева, 
Р.Дәулетова, Б.Т.Тұрғынбаева және т.б. отандық ғалымдар зерттеген. Құзыреттілік жайлы Б.Тұрғынбаева 
«...өзінің практикалық әрекеті арқылы алған білімдерін өз өмірлік мәселелерін шешуде қолдана алуын – 
құзырлылықтар деп атаймыз», - деп анықтама берді [3].

Ал, Ш.Таубаева: «Құзыреттілік- ол тұлғаның оқыту мен әлеуметтену процестері барысында 
меңгерген білім мен тәжірибеге негізделген, оның жалпы қабілеті мен іс-әрекетке даярлығы ретінде 
айқындалатын, тұлғаның кіріктірілген қасиеті»,-деп қарастырды [4].

Г.Ж.Меңлібекова болашақ мұғалімдердің әлеуметтік құзыреттілігін қалыптастыруды жан-жақты 
зерттей отырып, әлеуметтік құзыреттілікті адамның әлеуметтік шындықты құндылық ретінде түсінуінің, 
әрекетті басқарудағы нақты әлеуметтік білімінің, өзін-өзі анықтаудағы субъективтік қабілетінің, әлеуметтік 
технологияны жүзеге асыру біліктілігінің бірігуі ретіндегі кіріктірілген сапалық қасиеттері деп анықтайды 
[5]. 

Ал, біздің ойымызша құзыреттілік – жеке тұлғаның білім, білік, дағдыларының жиынтығы және өз 
білімдерін кәсіби іс-әрекеті мен өмірлік жағдайларда қолдана алу қабілеттілігі.

И.С.Якиманская «психологиялық құзыреттілікке педагогтың психология ғылымы бойынша білім, 
білік, дағдыларының, психологиялық білімін жұмыста қоладана алу білігінің, баланың іс-әркетіне қарап, 
оның психологиялық жағдайын анықтай алуымен, танымдық процестерінің даму деңгейінің, баламен 
және балалар ұжымымен қарым-қатынасында олардың психологиялық жағдайын бағалай білуі және 
қарым-қатынас жасаудың тиімді әдіс-тәсілдерін таңдай білу қабілеттерінің жиынтығы», - деп анықтама 
берді [6].

Бұл анықтама психологиялық құзыретті маманға қажетті білім, білік, дағдыларды және болашақ 
педагогтың психологиялық құзыреттілігінің мазмұнын, құрылымын ашып көрсететін болғандықтан өз 
кезегінде өте құнды болып есептеледі.

О.С.Гришечко жалпы психологиялық білім беруге гуманистік бағдар мен психологиялық 
оқытуды жатқызады. А.Н.Андронова, А.А.Воротникова, О.С.Гришечко, Л.Н.Захарова, Т.А.Кильмяшкин, 
Н.И.Лифинцева, Н.В.Яковлева психологиялық құзыреттілікке байланысты жазылған зерттеулеріне талдау 
жасай келе қазіргі кезде психологиялық құзыреттіліктің нақты анықтамасы жоқ екендігін көрсетеді.

Педагогтың психологиялық құзыреттілігін О.С.Гришечко келесідей блоктар дың жиынтығы 
ретінде қарастырады: 1) «Мен мамандықтар жүйесінде» - білім алушылардың жекелеген психологиялық 
ерекшеліктерін білуі; 2) «Мен – білім алушы оқытудың субъектісі ретінде» - білім алушыны дамытудың 
заңдары мен заңдылықтарын білуі және оны қолдана алуы, педагогикалық процесте білім алушылармен 
коммуникативті, интерактивті қоғамдық-перцептивті өзара әрекеттесуді жүзеге асыруы; 3) «Мен – 
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оқытудың пәні ретінде» - білім алушылардың шығармашылық потенциалдарын дамытуға бағытталған 
кәсіби және шығармашылық тапсырмаларды шеше білуі, білім алушылардың оқу материалын игеру 
бойынша өзіндік шығармашылық жұмыстарын ұйымдастыра білуі [7]. 

Жоғарыда аталғандарға қарап, психологиялық құзыреттілік компоненттеріне: психологиялық 
білімдердің блогын, «Мен концепциясы» блогы, белсенділік блогы, өзін-өзі реттеу блогы, кәсіби өзін-өзі 
тану блогын жатқызуға болады.

Психологиялық құзыреттілік ұғымына берілген анықтамаларды талдай отырып, жоғарыда аталған 
авторлардың анықтамаларының өзара ұқсастықтарының көп екенін байқаймыз. Ең алдымен бұл жоғарыда 
аталған құзыреттіліктің құрылымымен байланысты. Көптеген авторлар психологиялық құзыреттіліктің 
компоненттері ретінде психологиялық білім, білік, дағдылардың жиынтығын қарастырады. Көпшілігі 
психологиялық құзыреттілікті оқытудың өнімі ретінде көрсетеді. Зерттеушілердің бір бөлігі педагогтың 
кәсібилігі белгілі бір мөлшерде оның психологиялық құзыреттілігінің қалыптасуымен анықталады деп 
есептейді.

Сонымен психологиялық құзыреттілік – педагогтың адам, жеке адам жайлы, білім беру процесінің 
субъектісі туралы психологиялық білімдері мен психологиялық біліктерінің жиынтығы. 

Кәсіби саладағы педагогтарда қиындықтардың пайда болу себебі, олардың кәсіби дамуында 
кездесетін жеке және қоғамдық факторларға байланысты. Ішкі факторларға жүйке - психикалық 
процестердің ерекшеліктері, жынысы және т.б., сыртқы факторларға – индивидтің әлеуметтенуі жатады. 
Әр түрлі қоғамдық жағдайларға байланысты адамда белгілі бір жекелеген ерекшеліктері қалыптасады [8]. 

Н.В.Остапчук психологиялық құзыреттіліктің қалыптасуына оң әсер ететін фактор ретінде 
әлеуметтендіруді қарастырды. Әлеуметтендіруді жүзеге асыруға әсер етуші факторларға: ата-аналармен 
педагогтардың қарым-қатынасын, олардың жоғары кәсіби статусын, сонымен қоса, тәрбиені серіктестік 
негізде жүзеге асыруды, педагогтың білім деңгейін, құзыреттілігін, мансаптық өсуін, психологиялық 
білігі мен дағдыларын тәжірибе түрінде қолдана білуін жатқызды. Ал, жекелеген ерекшеліктерінің 
қалыптасуына әсер етуші факторларға: өзіне сенімділігі, әлеуметтік қатынастардағы инициативасы,өз 
эмоциясын қадағалай білуі, қиялының дамуы, еңбекке қабілеттілігі, жетістікке жетуінде көрінетін 
мотивациясы, өзінің білімін қолдана алуы мен бағалай алуы жатады.

Н.В.Остапчук болашақ педагогтардың психологиялық құзыреттіліктерінің қалыптасуына кері әсер 
етуші факторларды да атап көрсетті. Әлеуметтендіруді жүзеге асыруға кері әсер етуші факторларға: білім 
алушылардың әкесінің болмауын, ата-аналарының кәсіби деңгейі мен білім деңгейінің төмең болуын, 
білім алушыларды тәрбиелеуде ата-аналардың шектен тыс қамқорлық көрсетуі, педагог біліктілігінің 
төмен болуын, педагогтың өзге әріптестерімен тәжірибе алмасуының болмауы, психологиялық білігі 
мен дағдыларын тәжірибеде қолдана алмауын және т.б. жатқызады. Жекелеген ерекшеліктерінің 
қалыптасуына кері әсер етуші факторларға: білім алушылардың өз эмоцияларын қадағалай алмауы, 
еңбекке қабілеттілігінің төмендігі, индивидтің эмоционалды тұрақсыздығын көрсететін нейротизмнің 
жоғары деңгейі, саналы түрде өзінің эмоциясы мен іс-әрекетін реттей алмауы және т.б. жатады [9]. 

Демек, психологиялық құзыреттілік- нақты бір жағдайдағы белгілі бір адамның өзінің психологиялық 
білімдері мен қоғамдық-тарихи тәжірибиелерді, өзгенің және өзінің тәжірибиелерін тиімді пайдалана 
білуі. Құзыретті маман өзінің білімдеріне сүйене отырып, қандай да бір психологиялық тапсырмалар мен 
проблемаларды тиімді шеше алады. Құзыретті маман өзгенің тәжірибиесін, нормаларын, дәстүрін, үлгісін 
тура көшіріп алмайды. Біздің ойымызша, психологиялық құзыреттілік білімдер мен біліктерді игеруден 
басқа қабілеттермен байланысты және ол маманның интеллектісі мен ойлау дәрежесімен сипатталады. 
Психологиялық құзыреттілік педагогтың, психологтың немесе өзге мамандық иесінің базалық кәсіби 
сипаттамасы ғана емес, сонымен қоса кез-келген жан-жақты дамыған, өзн-өзі өзектендірген тұлғаның 
бойында болуы тиіс. Жеке тұлғаның негізгі психологиялық критерийлерін анықтау маңызды болып 
табылады. Мұндай қасиеттерге: дүниелік көзқарстарының қалыптасуы (өмірлік мәнді және құндылық-
бағдарлы және т.б.); жеке қасиеттері (өзін қабылдауы мен өзін-өзі құрметтеудің жоғары дәрежесіне 
сәйкес келетін өзін-өзіадекватты бағалауы, табысқа жетудің жоғары мотивациясы және т.б,); қоғамдық-
психологиялық қасиеттер коммуникативтілік, интеллект және т.б.) жатады

Даму деңгейі жоғары болған сайын дүниетаным мен көзқарастар жүйесінде дербестендірілген 
идеалдан жинақталған идеалға, жинақталған идеалдан бағдарламалық идеалға өту тезірек болады. Идеал 
адамның дамуы жолына бағыт-бағдар береді, адамды мақсатқа ұмтылдырады, сонымен қоса рухани 
дамуына стимул береді. Құндылық феномен ретінде «объект-субъектілік қарым-қатынастар» негізінде 
туындайтын интеллектуалды-эмоциялық бағалаудың нәтижесі болып табылады. Тұлғалық құндылықтар 
тұрақты мәнде өзін-өзі өзгертуге бағытталған тұлғалық стреженнің негізін құрайды.Психологиялық 
құзыреттіліктің құрамындағы құндылық оның даму деңгейіне негізделеді. Психологиялық құзыреттіліктің 
дамуы белгілі бір тұлғалық құндылықтар жүйесімен байланысты. Құндылықтар адам іс-әрекетінің негізі 
және бағаалу критерийлері болғандықтан, ең алдымен құндылық компонентін қалыптастыру аса маңызды 
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болып саналады. Психологиялық құзыреттіліктің құндылық компонентінде құндылықтарды үздіксіз 
дамыту мен жетілдіруге көп мән беріледі. Құндылық бағдарлардың негізінде тұлғаның мотивациясы 
қалыптасады.

Н.В.Демидова жоғары оқу орындарында болашақ педагогтардың психологиялық білім, 
біліктіліктерінің әр түрлі деңгейде қалыптасуына әсер етуші келесідей факторларды бөліп көрсетті: 
педагогикалық мамандыққа білім алушылардың бейімділігі мен осы мамандықты меңгеруге қабілеттерінің, 
өзіндік жекелеген ерекшеліктерінің болуы; студенттердің психологиялық білімдерге когнитивті негіздерді 
құрайтын конструктивті өзара әсерлесу ретіндегі қарым-қатынасы; педагогикалық практикадағы жеке 
тәжірибесі;психологияны оқыту барысында педагогикалық технологияны белсенді қолдана алуы; 
зерттеушілік іс-әрекетті ұйымдастыру ұйымы [10].

Климов Е.А. психологиялық құзыреттіліктің қалыптасуын анықтайтын критерийлерді бөліп 
қарастырды, олар төмендегідей: оқытудың білім алушыға бағытталуы; педагогтың өзін-өзі тануы мен 
өзгермелі қоғам жағдайына бейімделе алуға дайындығы мен қажеттілігі. Психологиялық құзыреттілікті 
қалыптастырудағы негізгі критерийге педагогтың педагогикалық тапсырмалар мен жағдаяттарды шешуде 
білім алушылардың жекелеген ерекшеліктерін дамытуға мүмкіндік беретін білім, білік дағдыларды 
қолдана алуы жатады [11].

Жоғарыда аталғандарды ескере отырып, ЖОО-да оқыту процесі барысында болашақ педагогтардың 
психологиялық құзыреттіліктерінің қалыптасуы педагогтар үшін өмірде және кәсіби іс-әрекетінде табысқа 
жетуіне кілті болып есептеледі. Бүгінгі таңда кәсіби дамудағы құзыреттіліктің алатын рөлі акмеологиялық 
тұғырда ерекше көрсетілген. Акмеологиялық тұғыр өкілдерінің еңбектерінде психологиялық құзыреттілік 
педагогтың кәсіби дамуының негізгі факторы ретінде қарастырылады

Сондықтан психологиялық құзыреттілік студенттерді оқыту, тәрбиелеу, дамыту мүмкіндігін 
беретін педагогикалық, психологиялық, кәсіби білімді интеграциялау білігі ретінде қарастырылады. Ол 
педагогтың бойында келесідей сапалардың болуымен сипатталады: біріншіден, студентердің болашақ 
кәсіби іс-әрекетінің теориялық және практикалық негіздерін игеруге деген мотивациясын қалыптастыруда 
педагогтың практикалық негіздегі психологиялық білімі мен білігін қолдана білуі; екіншіден, студенттердің 
жеке тұлғалық ерекшеліктері жайлы білімінің болуы; үшіншіден, гуманистік принциптерге сүйене 
отырып студенттермен өзара тиімді қарым-қатынас жасау, олардың интеллектуалды мүмкіндіктеріне 
сенуі; төртіншіден, студенттермен және әріптестерімен туындайтын конфликті ситуациялардың алдын 
алу білігі; бесіншіден, коммуникативті құзыреттілігі, өзінің эмоциясын қадағалай білуі. Педагогтың 
психологиялық-педагогикалық құзыреттілігі – бұл оның педагогикалық іс-әрекетке кәсіби дайындығының 
жоғары екендігін айқындайтын қасиеттері мен оқыту процесінде білім алушылармен өзара тиімді 
әсерлесуді жүзеге асыру қабілеттіліктерінің жиынтығы.

ӘДЕБИЕТ
1 Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для студ.высш. и сред. пед. учеб. заведений. 

- М.: «Академия», 2000. - С.56.
2 Яковлева Н.В. Психологическая компетентность и ее формирование в прогрессе обучения в вузе. - Ярославль, 

1994.
3 Тұрғынбаева Б.А. Біліктілікті арттыру жүйесінде мұғалімдердің шығармашылық әлеуетін қалыптастыру: 

пед.ғыл.док. … дис. - Алматы, 2006. - 320 б.
4 Таубаева Ш. Исследовательская культура учителя.- Алматы: Алем, 2000. -370с.
5 Меңлібекова Г.Ж. Жоғары педагогикалық білім мазмұны сапасын жетілдірудің кейбір аспектілері 2009. 

Білім беру менеджменті журналы - №1. - С. 23-26 б.
6 Якиманская И.С. Компетентностный подход в образовании: проблемы и пути модернизации: монография /

под общ.ред С.С.Чернова. –Новосибирск: ООО агентство «Сибпринт», 2013.-159c.
7 Гришечко О.С. Влияние психологической компетентности на профессионально личностный рост учителя 

иностранного языка: автореф.дис. … канд.психол.наук. - Ростов-на-Дону, 1999. - 25 с.
8 Коростылева Л.А. Проблема самореализации личности в системе наук о человеке // Психологические 

проблемы самореализации личности. - Спб., 1997.
9 Остапчук Н.В. Психологическая компетентность личности: содержание, уровни и механизмы развития : 

монография, Екатеринбург, РГППУ, 2011.
10 Демидова Н.В. Развитие психологической компетентности студентов-будущих учителей. - Спб., 1993.
11 Климов Е.А. Психология профессионала – М.: МПСИ, 2003.

СТРУКТУРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ И ВЛИЯЮЩИЕ 
ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
Шолпанкулова Г.К. 1 к.п.н., профессор

Кайрат А.К.2 магистрант, 1.2 ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан.

В данной статье рассматирваются особенности формирования психологической компетентности будущих 
педагогов. На основе анализа работ ученых, которые изучали эту проблему, раскрывается сущность психологической 
компетентности, дано определение на понятие психологической компетентности. Также дается анализ 
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структурыпсихологической компетентности, и влияющие факторы ее сформирования. 
Ключевые слова: компетентность, психологический компетентность, психолого-педагогический 

компетентность. 

DEVELOPING EMOTIONAL STATES IN STUDENTS
Adilzhanova K.S. Kazakh innovation humanitarian-law university, Semey, Kazakhstan

 This article discusses the importance of developing emotional intelligence in students. Emotional intelligence is the 
ability to understand the emotions of a person and others and adapt to their emotional state. “Emotional Intelligence” – to 
recognize and control the emotions of oneself and others; ability to manage emotions – helps to more effectively adapt to 
interpersonal interaction. 

Key words: emotional intelligence, depression, empathy, emotional states

СТУДЕНТТЕРДЕ ЭМОЦИОНАЛДЫ ИНТЕЛЛЕКТІНІ ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ
Адильжанова К.С. ҚазИГЗУ, Семей, Қазақстан

Бұл мақалада студенттерде эмоционалды интеллектіні дамытудың маңыздылығы қарастырылады. 
Эмоционалды интеллект – адамның өзінің және өзгелердің эмоциясын түсіну және олардың эмоциялық күйіне 
бейімделу икемділігі. «Эмоциялық интеллект» - өзінің және өзгелердің эмоциясын тани білу, оларды басқара алу; 
эмоцияны басқару мүмкіншілігі – адамдардың тұлғааралық өзара әрекеттесуіне анағұрлым тиімді бейімделуге 
көмектеседі. 

Тірек сөздер: эмоционалды интеллект, депрессия, эмпатия, эмоциялық күйлер 

Қазіргі өзгермелі, бәсекелестікке бағдарланған қоғам жас ұрпаққа жоғары талап қояды. Осындай 
жаңашыл үрдістерге толы қоғамда білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – шығармашылық 
тұрғыда ойлай білетін, алғыр, өзгермелі жағдайларға бейімделуге, өзіндік білім алуға, өзін-өзі бақылауға, 
өзін-өзі жетілдіруге қабілетті тұлға қалыптастыру. Аталған міндеттерді жүзеге асыруда педагог-психолог 
мамандар студенттердің эмоциялық сферасын және қарым-қатынас сапасына тікелей ықпал ететін 
эмоциялық интеллектіні дамытуға психологиялық сүйемелдеу көрсетуі қажет. 

Кәсіби іс-әрекет саласын зерттеуші ғалымдар пікірінше белгілі бір мамандықта табыстарға қол 
жеткізу білім деңгейіне ғана емес, логикалық интеллектіні, әсіресе эмоциялық интеллектіні дамытудың 
да маңызы зор. Ғалымдардың анықтауынша, әлеуметтік және жеке тұлғалық сферада табысқа жетудің 
80 %-ға жуығын эмоциялық интеллектінің даму деңгейі, тек 20%-ын IQ – интеллект коэффициенті ғана 
анықтайды екен. Эмоциялық интеллектінің төмен деңгейде дамуы адамның өз эмоцияларын сезіну және 
түсінуде қиындықтар тудыратындығын, сонымен қатар өзгелер сезімдерін түсінбеу қарым-қатынасқа да 
жағымсыз ықпал ететіндігін көрсетті. 

Эмоционалды интеллект – адамның өзінің және өзгелердің эмоциясын түсіну және олардың 
эмоциялық күйіне бейімделу икемділігі. 

1990 жылы Питер Салоуей «эмоциялық интеллект» ұғымын алғаш анықтап, «Эмоциялық интеллект» 
атты мақаласын жарыққа шығарды. Питер Салоуей және оның авторласы Джон Майер эмоциялық 
интеллектіні «эмоцияда көрінетін тұлға көріністерін қабылдау және түсіну, интеллектуалды үрдістер 
негізінде эмоцияны басқару» ретінде анықтайды. Аталған ғалымдардың анықтауынша, эмоциялық 
интеллект төрт бөлімнен тұрады: 

1) өзінің және басқа адамның эмоциясын қабылдау немесе сезіну қабілеті; 
2) өз эмоциясын ақыл-ойға бағыттау; 
3) эмоция көріністерін түсіну қабілеті; 
4) эмоцияны басқара білу. 
«Эмоциялық интеллект» ұғымына әртүрлі көзқарастар қалыптасқан.
Шетелдік психологияда П. Салоуей, Дж. Мэйер және Д. Карузо бойынша: «эмоционалды интеллект 

– әлеуметтік интеллектінің компоненті, өз сезімдері мен өзге адамдар сезімін қадағалау, оларды ажырата 
білу және ол ақпаратты өзінің ой, әрекеттерін басқару үшін қолдану қабілеті, эмоциялық интеллектінің 
дамуы тұлғаның үйлесімді, тұлғалық дамуына игі ықпалын тигізеді [1]. Нақтырақ айтқанда, эмоционалды 
интеллект – эмоционалды ақпаратты өңдеу, түсіндіру (интерпретациялау) және қолданумен байланысты 
интеллект түрі». 

– Д. Гоулман (ЭИ мәселесін анағұрлым терең зерттеген ғалымдардың бірі): «эмоционалды интеллект 
– тұлғаға өзін-өзі сезінуге, түрткілендіруге, көңіл-күйін басқаруға, импульстік көріністерді бақылауға, 
фрустрациядан бекіну, күнделікті өмірде табыстарға қол жеткізуге мүмкіндік беретін факторлар жиынтығы; 
өз интеллектісін көрсету тәсілі»

 – Р. Бар-Он: «қоршаған орта талаптары мен әсерлеріне (қысымына) оңтайлы жауап бере алу 
қабілеттілігі, ортаға оңай бейімделуге ықпал ететін эмоциялық, жеке және әлеуметтік қабілеттер 
жиынтығы». 
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– Д. Майерс: «эмоциялық интеллектуалды адамдар өзіндік санасының жоғары дәрежеде дамуымен 
ерекшеленеді. Олар өз эмоциясына дисфункционалды депрессия, мазасыздық, ашу арқылы нұқсан 
келтірмеуге тырысып, өмір сүреді. Олардың жанашырлық (эмпатия) көрсете білу қабілеті айналадағы 
адамдардың эмоциясын дұрыс түсініп, олармен үйлесімді қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік береді – 
олар достарына, әріптестеріне қалай қолдау көрсету керектігін, дау-жанжалды қалай шешу қажеттігін 
біледі».

 Шетелдік психолог-зерттеушілер пікірінше, «эмоциялық интеллект» – өзінің және өзгелердің 
эмоциясын тани білу, оларды басқара алу; эмоцияны басқару мүмкіншілігі – адамдардың тұлғааралық 
өзара әрекеттесуіне анағұрлым тиімді бейімделуге көмектеседі.

Ресейлік психологиялық ғылымда «эмоциялық интеллект» ұғымын алғаш қолданған Г.Г. Гарсковая. 
Ғалым бұл ұғымды енгізу үшін екі негіздемені келтіреді: «интеллект» ұғымының біртекті, ұқсас болмауы 
және интеллектуалды операциялардың эмоциямен жасалуы [2]. 

И.Н. Андрееваның пікірінше, «эмоциялық интеллектіні дамыту – аса өзекті мәселе, себебі эмоцияның 
бейімделуші табиғаты индивидтің белсенді өмір сүруіне мүмкіндік жасап, тұлғаның белгілі бір ортаға 
бейімделу қабілетін және оның қоғаммен үйлесімді қатынасын арттырады. Эмоциялық интеллект – 
эмоционалды ақпаратты талдауға, өңдеуге және қолдануға интеллектуалды қабілеттердің жүйелі көрінуі 
болып табылады. Эмоция тұлғалық құрылымдармен, тұлғалық иденттілікпен тығыз байланысты, адамның 
негізгі мотивациялық жүйесін бейнелейді. Сондықтан, эмоциялық интеллекті дамыту тұлғаның үйлесімді, 
тұлғалық дамуына зор ықпалын тигізеді» [3]. 

Ғылыми психологиялық тұжырымдамаларда эмоциялық интеллект эмоциялық күйлерді түсінуге 
және оларды басқаруға интеллектуалды қабілеттілік ретінде түсіндіріледі. Абстрактылы, логикалық 
интеллектімен салыстырғанда эмоциялық интеллект адамның ішкі жан дүниесін, оның тұлға мінез-
құлқымен және сыртқы ортамен өзара әрекеттесуін бейнелейді. 

Шетелдік ғалымдар эмоциялық интеллектінің дамуының жас ерекшеліктерін анықтап, оның өмірлік 
тәжірибені меңгеру деңгейіне байланысты жоғарылайтындығын, әсіресе жоғары сынып жасында және 
кемелдену жасында артатындығын дәлелдеген [4]. 

В. Юркевич зерттеулерінде дарынды балалардың 95 %-да эмоциялық интеллект қызметінде 
қиындықтар көрсетіледі. Дарынды балаларда болатын бұл қиындықтар эмоциялық интеллектінің 
жеткілікті дамымауымен түсіндіріледі [4].

Ғалым-зерттеушілердің анықтауынша, эмоциялық интеллектінің төрт атрибуты бар:
 – Өзіндік сана. Тұлға өз эмоциясын және өз ойлары мен мінез-құлқын, өзінің күшті және әлсіз 

тұстарын ұғына біледі, өзіне-өзі сенеді. 
– Өзін-өзі басқару. Тұлға өзінің импульсивті сезімдері мен мінез-құлқын бақылай алады, эмоцияны 

позитивті бағытта басқарып, бастамашылдық көрсете біледі, өз міндеттерін орындайды және өзгермелі 
жағдайларға оңай бейімделеді.

– Қоғамдық сана. Адам өзгелердің эмоциясын, қажеттіліктері мен қызығуларын түсінеді, эмоциялық 
сигналдарды аңғара біледі, әлеуметтік қатынастарда өзін қолайлы сезінеді. 

– Қатынастарды басқару. Басқалармен жақсы, үйлесімді қатынастарды дамыту әрі сақтау, оларды 
шабыттандырып, қолдау көрсету, жанжалды басқара білу [6].

 Көптеген зерттеушілер (Л.И. Божович, Т.В. Драгунова, В.А. Крутецкий т.б.) бойынша жоғары сынып 
жасында психологиялық жаңа құрылым – өзіндік сана болып табылады. Жоғарыда көрсетілгендей, өзіндік 
сана эмоциялық интеллект құрылымында маңызды орын алады. Эмоциялық интеллектінің дамуы тұлғаның 
эмоциялық өзіндік сана, өзін-өзі бағалау, өзіне сенімділік, қарым-қатынастың эмпатиялық дағдылары, ақ 
жарқындылық, оптимизм, өзін-өзі жүзеге асыруға бейімділік, жанжалдарды болдырмау тәрізді жеке-дара 
ерекшеліктерден тұрады. Эмоциялық өрісі жақсы дамыған студенттер ұжымда үйлесімді қарым-қатынаста 
бола алады, көп жағдайда көшбасшы статусын иеленеді, жаңа жағдайларға оңай бейімделеді, ұжымда 
әлеуметтік-психологиялық климаттың орнауына мүмкіндік жасайды.

Студенттерде осындай эмоциялық білімді белгілі бір дамытушы жағдайды ұйымдастыру арқылы 
қалыптастыруға болады. Солардың бірі психологиялық тренинг болып табылады. «Психологиялық 
тренинг» кең мағынада өзін-өзі тану және өзін-өзі басқару дағдыларын, тұлғааралық өзара әрекеттесу, 
коммуникативті ептіліктерді дамытуға бағытталған психотерапиялық, психокоррекциялық және үйретуші 
әдістер жиынтығы [7].

Психологиялық тренинг мақсаты – студенттердің жеке басын дамытудың келесі міндеттерін шеше 
алады: мінез-құлықты өзгерту және түзету мақсатында өзіндік сананы дамыту; психологиялық мәселелерді 
анықтауға және оларды шешуге көмек көрсету; қарымқатынас негіздерін зерттеу; өзінің және өзгенің 
эмоцияларын тану және ұғынуды үйрету; өзінөзі, өз сезімдерін, күйін, ішкі дауысын басқаруды үйрету.

 Психологиялық тренингтің негізгі механизмдері келесідей: сезіну, адалдық, кері байланыс, эмпатия, 
инсайт, коррективті эмоциялық тәжірибе, мінез-құлықтың жаңа тәсілдерін игеру, байқау үрдісінде 
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үйрену, альтруизм, өзгені және өзін қабылдау, мәселені түсіну. Бұл аталғандар тренингке қатысушыларға 
конструктивті тұлғалық өзгерістерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Студенттерде эмоционалды 
интеллектіні дамыту динамикалық үрдіс болып табылады әрі ол рефлексивті бейнелеу негізінде адамды 
эмоциялық сезіну дұрыстығын қамтамасыз етуші құралдар жүйесін жүзеге асыруды көздейді. Егер 
тренер нұсқау беру кезінде аталған шарттарды сақтау қажеттілігін ескертсе және тренердің тренингке 
қатысушылармен қарымқатынасы осы шарттар негізінде құрылса студенттердің эмоциялық күйлерінен оң 
өзгерістер динамикасын байқауға болады. 

Тренингте қойылған міндеттерді жүзеге асыруда маңызды рөл атқаратын принциптердің бірі – өз 
атынан пікір айту, яғни «Мен-айтылым». Тренингке қатысушылардың басты назары өзін-өзі тану, өзін-өзі 
талдау және рефлексия үрдістеріне аударылуы тиіс. Топтың өзге мүшесінің мінез-құлқын бағалау – өзінде 
туындаған сезімдер мен әсерленулерді айту арқылы жүзеге асырылуы қажет. Өз көзқарасын білдіру, 
сезімін ашық айту тренингте оқытып, үйретудің негізгі элементі болып табылады. 

Тренингтік сабақтарда маңыздысы – психологиялық сигналдарды зерттеу, ұғыну және сезіну 
шарттарын жасау: вербалды сигналдар – айту мағынасы, айтылатын сөздерді іріктеу, сөйлеу дұрыстығы 
және оның бағытталу түрлері: паралингвистикалық – сөздерді айту және дыбыстау ерекшеліктері, дауыс, 
интонация, қарқыны, ырғақ, сөйлеу қатттылығы т.б.; вербалды емес – кеңістікті орналасу күйі, ым-
ишаралар, көзбен байланысу, жанасу, иістер, сыртқы келбет т.б. 

Тренингті жүргізу барысында уақыттың басым бөлігі қатысушылардың арнайы әзірленген 
жаттығулар мен техникаларды орындауына және алынған тәжірибені талдауға бөлінеді. Тренингте негізгі 
техникалар – пікірталас, рөлдік ойын, психогимнастикалық жаттығулар, ми штурмы, оқиғаларды талдау, 
видеосюжеттерді талдау, қатысушылар тәжірибесінен проблемалық жағдаяттарды модельдеу, «осында 
және қазір» принципі бойынша ағымдағы тәжірибені талдау болып табылады. Атқарылатын жұмыстар 
төрт бағытта құрылады: өзін-өзі түсінуді, өзін-өзі басқаруды, ықпал ету дағдылары мен эмпатияны дамыту. 

«Өзін-өзі түсіну» және «өзін-өзі басқару» бағыттары бойынша тренингке қатысушылар өз 
эмоциялары мен сезімдерін дұрыс түсінуді үйренеді, эмоцияларды басқару дағдыларын дамытуға 
мүмкіндік беретін мінез-құлық мотивтерін ұғынады. 

Жанашырлыққа қабілеттілік - арнайы жаттығулар көмегімен қалыптастырылады, қатысушыларда 
жаттығуларды орындау барысында өзінің және өзгелердің эмоцияларын, қажеттіліктері мен мотивтерін 
байқау және түсіну қабілеттері дамиды. Ықпал ету дағдылары дәлелдеу және сендіру техникаларынан 
тұратын жаттығулармен дамиды.

Қорытындылай келгенде, эмоциялық интеллектіні дамытуға бағытталған психологиялық 
тренингке қатысу – студенттердің тиімді, сапалы тұлғааралық қатынастарына, кикілжіннің болмауына, 
студенттер арасында өзара түсіністіктің орнап, үйлесімді қарым-қатынастың орнауына айрықша ықпалын 
тигізеді. Болашақ педагогпсихологтың эмоциялық интеллектісі – психикалық сапалары жеке қатынас 
пен эмоциялық бояу, сонымен қатар, ойлау мен эмоция арқылы ғана жүзеге асырылады. Жоғарыда 
айтылғандардың негізінде педагогикалық- білім беру мекемелеріндегі студенттерді кәсіби дайындауда 
эмоциялық интеллектіні дамыту аса маңызды екенін көруге болады. 

Сондықтан, өмірде табыстарға қол жеткізуде эмоциялық интеллектінің маңызы зор, себебі ол адамға 
өзгермелі ортаға, қоғамға бейімделуге, адамдарды түсінуге, айналадағылармен тиімді өзара әрекеттесуге 
мол мүмкіндік береді.
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ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У СТУДЕНТОВ
Адильжанова К.С. КазГЮИУ, Семей, Казахстан

В данной статье рассматривается важность развития эмоционального интеллекта у студентов. Эмоциональный 
интеллект – способность человека понимать свои эмоции и адаптироваться к их эмоциональному состоянию. 
«Эмоциональный интеллект» – умение распознавать свои и другие эмоции, управлять ими; возможность управления 
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эмоциями помогает более эффективно адаптироваться к межличностному взаимодействию людей.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, депрессия, эмпатия,эмоциональный күйлер 

CAREER GROWTH AND CAREER SUCCESS OF PERSONALITY
Abisheva Sh.Sh. 1 senior lecturer

Amantaeva A.K. 2 SeniorLecturer, 1,2 Shakarim SU of Semey, Kazakhstan

Career growth and successful personality as a problem of research in domestic and foreign psychological science. 
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В последнее десятилетие проблема карьерного роста и карьерной успешности личности становится 
одной из изучаемых, не только в экономических, социологических, журналистских публикациях, 
но и в отечественной и зарубежной психологии. Так в психологии проблема успеха впервые стала 
выделяться в индивидуальной психологии А.Адлера, позднее более детальное изучение нашло в рамках 
гуманистического и когнитивного подходов (А. Маслоу, К. Роджерс, А. Бандура, Э.Скиннер, Д. Роден и др.). 
Исследования по проблеме эффективности деятельности и мотивации достижения позволили выделить 
отдельные составляющие успеха (К. Левин, Ф. Хоппе, Д. МакКлелланд, X. Хекхаузен, Р.Шпернберг, 
Т.О. Гордеева). В связи с карьерными намерениями рассматривается и удовлетворенность работой, 
как вид аффекта или гедонистического настроя, стимулом которого являются события, испытываемые 
человеком в связи с работой (Ф. Мейерс). Ряд зарубежных автоов исследуют карьеру в связи с контекстом 
жизнедеятельности человека (D.L. Blusten, M.S. Prezioso и др.), рассматривая факторы, способствующие 
построению карьеры (социально-психологические характеристики личности, социально-экономические, 
социально-исторические и культурные условия).

Одним из наиболее разработанных направлений в зарубежной психологии является исследование 
индивидуальной карьеры (Э. Шейн). Ф. Дорн исследует профессиональную карьеру в связи с особенностями 
идентификации человека в карьере и вне ее, рассматривая влияние социальных и психологических 
факторов на выбор образования и профессии. М. Вудкок и Д. Фрэнсис, изучая профессиональную карьеру, 
разделяют ее на этапы, связанные с возрастными изменениями человека. Большое внимание авторы 
уделяют психологическим и социальным проблемам карьерного роста, а также выявлению кризисов 
карьеры. Т. Санталайнен, Э. Воутилайнен, Й. Ниссенен сосредоточились на трудностях и препятствиях, 
подстерегающие работников в середине служебной карьеры, когда в какой-то момент наступает, как 
они выражаются, этап «брожения». Д. Сьюпер, трактуя карьеру как процесс созревания, рассматривает 
детерминанты, определяющие профессиональное самоопределение, развитие профессиональной «Я – 
концепции» и этапы карьерного развития [1]. 

Российские ученые приводят убедительный теоретико-эмпирический материал, доказывающий, 
что в процессе реализации карьеры происходит формирование карьерной идентичности и Я-концепции 
личности [1, 2, 3]. Сходных взглядов придерживались Т. Санталайнен, Э. Воутилайнен, Й. Ниссенен, 
которые изучают трудности и препятствия, подстерегающие работников в середине служебной 
карьеры. Среди изучаемых зарубежными психологами проблем находятся также вопросы социализации 
личности в профессии. Так Д. Сьюпер стремился выявить детерминанты, определяющие процесс 
профессионального самоопределения, развития профессиональной «Я – концепции» и этапы карьерного 
развития. Он трактовал карьеру как процесс созревания и выделял пять этапов человеческой жизни и 
карьеры [1]. Кроме того, в работах ряда зарубежных авторов, исследующих феномен карьеры, отмечено 
ведущая роль именно личностных характеристик в успешном планировании и построении карьеры. 
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Наблюдается многоплановость, противоречивость и многоаспектность определений карьерного роста 
личности. Поднимаются вопросы психологических детерминант, направленности, механизма карьерных 
устремлений личности. Они стремились показать, что представление о карьерной идентичности помогает 
человеку выбрать направление своей жизни. Карьерная идентичность рассматривалась ими как процесс 
социального научения, как смысловая структура, в которой личность соединяет свою собственную 
мотивацию, интересы и компетенцию с приемлемыми социальными ролями (D.R. Ilgen, H.J. Klein, J.D. 
Krumboltz, S.G. Niles, M. Peller и др.).

Основная характерная тенденция в исследовании карьеры на современном этапе– это изучение 
профессиональной карьеры и идентификация ее с продвижением по служебной лестнице [5,6,7]. В 
ряде работ российских исследователей показано влияние половой дифференциации на планирование и 
достижение карьеры (Д.А. Лаццо), на карьерную мотивацию (Х.С. Астин), карьерное поведение (Н.Б. 
Стамбулова), социализацию (И.С. Кон). 

Особый интерес представляют работы, где рассматривается влияние гендерной идентичности 
на выбор профессии. При этом можно отметить, то, что актуальность исследований в данной области 
заключается в изучении психологических проблем, возникающих в системе «профессия - гендер». На 
выбор профессии и последующую профессиональную деятельность могут оказывать определенное 
влияние гендерные идентификационные модели, гендерная идентичность и, соответственно, социальные 
модели поведения личности (гендерные роли). Предполагается, что большинство людей выбирают 
профессии, соответствующие их гендерной роли. Однако на сегодняшний день многие задаются вопросом 
- почему гендерная роль должна предписывать женщине выбирать профессию педагога или врача и 
не предписывать этот выбор мужчине? Что наталкивает на мысль, что выбор той или иной профессии 
зависит от типа гендерной идентичности мужчин и женщин. При этом проблема заключается в том, что 
имеющиеся в литературе данные не позволяют сделать однозначного вывода о том, как влияет тип гендерной 
идентичности на выбор профессии. В обзорах отмечают малочисленность исследований о влиянии 
гендерной идентичности на профессиональную деятельность. Исследования наиболее часто касаются 
обнаружения различий в профиле профессиональных интересов мужчин и женщин, в профессиональной 
эффективности, карьере, лидерстве. 

Гендерные аспекты профессионального самоопределения.Полоролевая идентичность как мужчин, 
так и женщин формируется и изменяется в зависимости от условий воспитания, обучения и степени 
давления полоролевых стереотипов, принятых в обществе. Несмотря на декларирование «равных 
возможностей» для мужчин и женщин в приобретении различных профессий, стереотипы о типично 
женских или мужских качествах все еще преобладают среди населения и оказывают давление на выбор 
профессии. Образ мужчины сохраняет набор качеств, связанных с профессиональной компетенцией, 
рациональным мышлением, активной жизненной позицией, а женский образ включает главным образом 
социальные и коммуникативные навыки, душевную теплоту и эмоциональную поддержку [4]. 

За последние десятилетия во всем мире возросли процессы женской актуализации, что привело 
к снижению полоролевых различий при выборе профессий. Половые различия сохраняются в том, что 
женщины предпочитают работу с людьми и придают большое значение качеству производственных 
отношений, тогда как мужчины придают большое значение свободе и автономии. На современном этапе 
универсальной жизненной ценностью является стремление к достижениям, и в этом совмещаются 
традиционные феминные и маскулинные предпочтения. Как видим изменчивость полоролевых стереотипов 
в зависимости от профессионального выбора является одним из перспективных направлений гендерной 
психологии. 

Проблема выбора профессии, то есть профессиональное самоопределение оказывает влияние на 
весь жизненный путь человека. Этот момент жизни является переломным для социальной позиции. Как 
отмечают Сатыбалдина Н.К. и Бершимбаева З.Б. профессиональное самоопределение влияет не только 
на выбор профессии человеком, но и на семейно – брачные перспективы, самооценку, материальное 
благополучие и другие аспекты жизнедеятельности [5]. 

Говоря о развитии мотивации достижения, многие исследователи имеют в виду, прежде всего 
формирование активной жизненной стратегии, выработку модели поведения, ориентированной на 
достижение успеха и целей деятельности. К.А. Абульханова – Славская исследует активность личности 
как субъекта деятельности. «Личность посредством своей активности находит предметы, условия и 
ситуации удовлетворения потребностей, регулирует отдельные действия и поступки, и определенным 
образом категоризирует, моделирует, преобразует действительность. Активность в широком смысле слова 
– это присущий личности способ организации жизни, регуляции и саморегуляции на основе интеграции 
потребностей, способностей, отношений личности и жизни, с одной стороны, и требований к личности 
общества и обстоятельств – с другой» [6, с.34].
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Исходя из данных позиций, рассмотрим исследование Л.М.Митиной, направленное на развитие 
характеристик конкурентоспособной личности с помощью специально разработанной психологической 
технологии. Технология предполагает преобразование мотивационной, интеллектуальной, аффективной и 
поведенческой структур личности, в результате чего внешняя детерминация жизнедеятельности меняется 
на внутреннюю. В качестве основного психологического условия развития личности Л.М.Митина 
рассматривает повышение уровня самосознания. При этом она отмечает, что психологическим фундаментом 
личности будущего или состоявшегося конкурентоспособного профессионала в любой области 
человеческой деятельности выступают такие базовые характеристики, как личностная направленность, 
компетентность и гибкость [7]. 

Е.В. Козиевская рассматривает феномен мотивации достижения во взаимосвязи с профессиональной 
деятельностью индивида. В качестве основного критерия при изучении и развитии профессиональной 
мотивации достижения выступает понятие профессионального мотива достижения, который понимается 
как образ того качества профессиональной деятельности, который стал потребностью, значимой для 
профессионала. В качестве критериев развития мотивации автор использует показатели, позволяющие 
отличить мотивы деятельности достижения от других, выделяемые Х.Хекхаузеном. В исследовании был 
выделен основной фактор, оказывающий влияние на развитие мотивации достижения – профессиональная 
самооценка. 

А.В. Сальков в своем исследовании в качестве основы процесса развития мотивации достижения 
рассматривает уровни ценностного выбора, а именно – возможности реализации осознанного выбора 
личностью в новой социальной ситуации. Он выделяет следующие типы возможных стратегий: 

1. Активно – созидательный, базирующийся на высокой выраженности стремления к успеху и 
ориентации на привлекательность успеха. Наиболее эффективный тип поведения. 

2. Активно – созерцательный, базирующийся на стремлении избегания неудач и ориентации на 
достижение успеха. В данном случае препятствием для эффективности деятельности будет неуверенность 
в выборе средств достижения, отсутствие регулярности и систематичности в принимаемых решениях.

3. Неопределенный (вариативный), базирующийся на стремлении к успеху и ориентации на ожидание 
неудачи. Препятствием для эффективности деятельности является несоответствие этих двух детерминант.

4. Пассивный, базирующийся на стремлении к избеганию неудач и ориентации на привлекательность 
неудачи. Данный тип наименее эффективный, характеризуется абсолютно пассивной жизненной позицией. 

Исходя из анализа данных типов поведения, автор предлагает следующую модель успешно 
реализующегося индивида. Это человек:

1.Чей результат оценивается как успех:
- самой личностью (субъективное переживание результата как значимого положительного события);
- референтной группой (признание успеха людьми, чье мнение для субъекта значимо);
- объективными данными показателей успеха.
2. У которого высоко развиты рефлексивные умения:
- самостоятельно ставить цель и видеть способы ее достижения;
- видеть перспективы развития и построения «образа будущего» в момент принятия решения;
3.У которого ярко выражена активная жизненная позиция:
- ценностное самоопределение на трех уровнях (эмотивный, когнитивный, действенный);
- высокий уровень мотивации достижения. 
При этом важным аспектом развития мотивации достижения в вузе является создание оптимальных 

психолого-педагогических условий, позволяющих ценностно самоопределиться в процессе обучения. 
Говоря о феноменологии выбора на жизненном пути отмечается то, что проблема личностного выбора 

обусловлена системным характером развития личности. Ситуация осмысленного выбора важна тем, что 
распространяется на весь жизненный путь личности и влияет на ее дальнейшее развитие. В процессе 
жизненного выбора человек вынужден активизировать свои актуальные и потенциальные возможности. 
Активизация ресурсов может быть осуществлена на основе личностной зрелости человека, необходимой 
для наиболее адекватной ориентации во времени, оценки самого себя и окружающей среды, в условиях 
которой осуществляется жизненный выбор.Концепция жизненного пути является устойчивым ядром 
субъективной картины, а вместе с тем «фильтром» новых жизненных впечатлений. Осознание того, что 
человек обладает внутренним богатством, позволяет сделать свой жизненный выбор, который является 
предпосылкой для нового уровня развития. Для осуществления жизненного выбора человек как личность 
должен обладать целостной системой, заключающей в себе природу психического. По Б.Г.Ананьеву, 
психика и поведение – эффект целого, всей системы свойств человека. Признаком целостного образования 
можно считать их иерархическое строение, которое определяется направленностью, талантом, характером 
и обеспечивается внутрисистемными связями. Целостность внутреннего мира достигается напряженной 
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работой личности по выработке планов и ценностей, убеждений, идеалов, согласованию с ними стратегии 
своей деятельности на жизненном пути.

В структуре личностных характеристик и свойств исходными является объективный статус 
личности и социальные функции-роли, мотивация поведения и ценностные ориентации, осуществление 
которых зависит от степени их осознания и отношения к ним. Мотивация – движущий фактор развития, 
предстает в форме центрального «блока», поскольку в мотивах социального поведения актуализируется 
направленность личности.

Жизненный выбор предопределяется жизненной целью. Первоначально жизненная цель формируется 
в раннем детстве под влиянием личного опыта, ценностей и особенностей самой личности. На этой 
основе вырастают коммуникативные черты, формируется тип общительности широта, избирательность, 
интенсивность, мотивированность общения. Вместе с тем, практика взаимодействия и сооценки людей 
формирует самооценку и весь комплекс отношений к себе, закрепленных в рефлексивных чертах характера. 
Рефлексия необходима как следствие развития личности. Если бы не было уровня рефлексии, не было 
бы сформировано поведение. Поскольку для зрелой личности доминирующим становится отношение к 
самой себе, то возникает «Я» как система самоотношений. Именно с рефлексивными чертами характера 
Б.Г. Ананьев связывал функцию саморегулирования и контроля развития, так как они связаны с целями 
жизни и деятельности, ценностными ориентациями и установками.

В нашем исследовании мы рассматриваем карьеру как активную жизненную стратегию, 
разрабатываемую человеком, обладающим лидерскими установками и глубокими представлениями о 
трех фундаментальных факторах, определяющих эффективное построение карьеры: структура властных 
отношений и организационная культура; вектор карьеры, осознанно выбираемый человеком на каждом 
значимом витке жизненной стратегии; ценностные ориентации индивида.
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ТҰЛҒАНЫҢ ҚЫЗМЕТТІК ӨСУІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТІК ЖЕТІСТІГІ

Абишева Ш.Ш. 1 аға оқытушы,
Амантаева А.Қ.2 аға оқытушы, 1,2 Шәкәрім атындағы Семей МУ, Семей, Қазақстан

Мансаптық өсу және табысты жеке тұлға отандық және шетелдік психологиялық ғылымның зерттеу мәселесі 
ретінде. Кәсіби қызметке психологиялық дайындығы. Мансап психологиясы және тұлғаның жетістігі. Мансаптық 
өсу мен жеке жетістікке жетудің теориялық және әдіснамалық тәсілдері. Жетістікке жету мотивациясы - белсенді 
өмірлік стратегияны қалыптастыру, жетістік пен белсенділік мақсаттарына бағытталған мінез-құлық моделін құру.

Тірек сөздер: мансаптық өсу, қызметке психологиялық дайындық, табысты тұлға, жетістікке жету 
мотивациясы, өмірлік стратегия.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL TRAINING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION OF 
TEACHERS OF LANGUAGE SPECIALTIES FOR COMMUNICATION IN TEACHING AND

EDUCATIONAL PROCESS
Kabylova M.S. 1 PhD student

Abishev2 N.A. Doctor of education, Professor. 
1,2 ZhSU named after I.Zhansugurov, Taldykorgan, Kazakhstan

The article deals with the problem of interaction of languages in the process of language contact, touches upon the 
aspect of three languages, characterize linguistic interference. The article is a review of the literature devoted to the problem 
of borrowing and the appearance of borrowed words in the English and Russian languages as a result of the process of 
language interaction. And also named semantic properties of the entities of the language, the study of which creates the main 
directions of language learning: semantic significance of the units of the language system itself; categories of the objective 
world, originally reflected in the categories and units of language; mental categories inherent in the logic and psychology of 
human cognition; pragmatic factors of communicative purpose of language. The need to identify the interaction of semantic 
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properties of different entities of the language is emphasized. 
Кеу words:integration, extralinguistic, interference, configuration, of three languages, interaction languages, a 

pedagogical system.

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ В ВУЗЕ ЯЗЫКОВЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ К ВЗАЙМОДЕЙСТВИЮ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.
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Абишев Н.А. 2 д.п.н., профессор, 
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В статье рассматривается проблема взаимодействия языков в процессе языкового контакта, затрагивается 
аспект трёхъязычен, дается характеристика лингвистической интерференции.Статья представляет собой обзор 
литературы, посвященной проблеме заимствования и появления заимствованных слов в английском и русском 
языках как результата процесса языкового взаимодействия. А также названы семантические свойства сущностей 
языка, исследование которых создает основные направления изучения языка: семантические значимости единиц 
собственно языковой системы; кате гории предметного мира, своеобразно отраженные в категориях и единицах 
языка; мыслительные кате гории, присущие логике и психологии человеческого познания; прагматические факторы 
коммуника тивного назначения языка. Подчеркивается необходимость выявить взаимодействие семантических 
свойств разных сущностей языка.

Ключевые слова: интеграция, экстралингвистика, интерференция, конфигурация, трёхъязычя, взаимодействия 
языков, педагогическая система.

Язык является носителем и хранителем культуры. Начиная с 70-х годов ХХ в. и по сей день во 
всех науках о человеке - таких, как философия, психология, социология, лингвистика, наблюдается 
устойчивое возрастание интереса к проблемам речевой коммуникации.В лингвистике интерес к проблемам 
речевого взаимодействия коммун кантов растет в первую очередь под влиянием прагматики и теории 
речевой деятельности. Многие методологические схемы анализа и представления о речевом общении 
заимствуются лингвистикой из психологии и социологии, в связи, с чем большинство исследований носят 
междисциплинарный характер и выполняются в рамках социолингвистики или психолингвистики. Тесная 
связь языка с действительностью, обществом, цивилизацией признаётся филологией и философией едва 
ли не с момента их возникновения. Интересные данные приводят Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаровна 
материале Древней Греции. Проведённый этими авторамианализ исследований древних философов 
Гераклита Эфесского (VI-V века до н. э.), Платона(V-IV века до н. э.), Аристотеля (IV век до н. э.) представляет 
возможным определить следующую парадигму: «слово» – «слово - знания» – «слово - действительность» 
[1, с.13-14].

Джошуа Фишман приводит факты: из 5000 языков, существующих в мире, лишь несколько сотен 
сегодня используются для выполнения задач, связанных с образованием. Но из этих нескольких сотен 
языков большинство стало выполнять такие задачи только в прошлом столетии [2,с.138]. Д. Д. Шайбакова 
утверждал, что «Если в предыдущие периоды функционирование этнических языков в сфере образования 
объяснялось необходимостью привития идеологии, системы необходимых понятий на родном языке, то 
сейчас это нужно для сохранения, повышения виртуальности языков и формирования идентичности их 
носителей. Это сложная задача, которую невозможно решить лишь усилиями департаментов, министерств 
образования. Играют роль, конечно, и субъективные факторы, такие как отсутствие мотивации, нежелание 
изучать языки. Но, несомненно, ошибкой является пренебрежение организацией обучения на родном 
языке, напротив, важным условием успешности поли язычного образования является достижение 
высокого уровня владения родным языком, которым не всегда является язык этнический. Данное условие 
необходимо для формирования когнитивной базы и добавочной компетенции на других языках. В этом 
убеждает история» [3, с.119-120].

Взаимодействие языков является характерной чертой любой лингвистической ситуации, так как оно 
носит многоаспектный характер, его проявления разнообразны, а последствия ощутимы и значительны. 
В социолингвистике изучение этих проблем всегда актуально, потому, что рассмотрение какого-либо 
языка вне его связей с другими языками возможно лишь с долей условности. В. Розенцвейг утверждал, 
что «проблема языковых контактов, и как логично предположить, вопрос заимствований, из чисто 
теоретического перерос в вопрос общественной и государственной практики»[4, с.5-22].Важнейший 
процесс при взаимодействии языков - это взаимное проникновение иноязычных элементов в структурных 
моделях, называемое в литературе традиционно заимствованием. Изучение этих явлений в различных 
языках имеет длительную историю, но в понимании сущности заимствования и в классификации его типов 
расхождения достаточно велики. Выдающийся лингвист академик Л.В.Щерба неоднократно подчеркивал, 
что «Слова одного языка не просто со ответствуют словам другого языка, а находятся с ними в весьма 
сложных и многообразных отношениях» [5, с.60-74]. 
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В теории взаимодей ствия языков в свете проблемы языковых контактов Вайнрах определяет 
интерференцию, как «случай от клонения от норм любого из языков, которые проис ходят в речи 
двуязычныхвследствие языкового кон такта» [6, с.120]. В данной связи Вайнрах выделяет три вида 
интерференции:

- фонетическую - отождествление фонемы вто ричной системы с фонемой первичной и воспроизведе-
ние ее по фонетическим правилам первичного языка;

- грамматическую - влияние морфологической системы одного языка на морфологическую систе му 
другого;

- лексическую - воздействие словаря одного языка на словарь другого. 
Практика подтверждает теоретические положения отечественных и зару бежных ученых о том, 

что интерференция, как «вредная» (отрицательная, нега тивная, деструктивная, созидательная), так и 
«полезная» (положительная, пози тивная, конструктивная, созидательная), может проявляться на всех 
уровнях языковой системы. «Если два или три языка попеременно используются в речи одного и того же 
носи теля языка, то они будут находиться в контакте. Следовательно, местом контак та надо считать самого 
носителя языка, который порождает тексты на одном и втором языке». Следствием кон тактирования 
языков часто является интерфе ренция, т.е. «случаи отклонения от нормы каждого языка, происходящие в 
речи билингвов в результате их знакомства с более чем родным языком»[7, с.35]. С первых дней изучения 
иностранного языка обучаемые становятся на путь двуязычия, они являются «местом» языкового контакта, 
пытаются сопоставлять языки, переводить с одного языка на другой, включают в изучаемый язык элемен-
ты родного языка, а это приводит к интерференции. «Чем больше различий меж ду языковыми системами, 
то есть чем многочисленнее взаимоисключающие формы и модели в каждом языке, тем больше возникает 
проблем при его изуче нии и тем более вероятно возникновение интерференции» [8, с.1-4]. 

Следует заметить, что интерференцию стимулирует и межъязыковое сходство. Подтверждением 
этому является трёхъязычен, следует обеспечить возможность функционирования в системе образования 
и других языков, хотя бы языков крупных диаспор. В Казахстане в учебных заведениях функционируют 
такие языки, как, например, уйгурский, узбекский, турецкий, но, конечно, невозможно организовать 
начальное образование на родном языке для всех национальных меньшинств в силу их большого числа. 
Однако воскресные школы, образовательные центры при Ассамблее народа Казахстана создают условия 
для сохранения языков диаспор.

Во время изучения иностран ного языка, в условиях искусственного двуязычия, родной язык 
(L1,) оказывает сильное интерферирующее влияние на изучаемый (L2). Л.В. Щерба отмечал, что 
усвоение иностранного языка «в условиях отсутствия иностранного окружения» должно строиться 
«на систематическом сравнении» иностранной фонетики и род ной, а также «на основе сознательного 
отталкивания от родного языка» [9, с. 56]. Обладая устойчивыми навыками восприятия и воспроизведения 
звуков первичного (родного) языка, обучаемый и начинающий переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации используют имеющиеся в памяти фонетические, лексические, грамматические, 
персептивные эталоны родного языка, что приводитк звуковым, фонологическим и фонетическим 
отклонениям от норм изучаемого языка, или интерференции. Зная грамматический строй контактирующих 
языков, можно предсказать, какой будет морфологическая и синтаксическая интерференция и как ее 
избежать. Следует заметить, что интерференция проявляется неизбежно при овладении иностранным 
языком, но явление интерференции сохраняется и при изучении последующих языков, а влияние на 
последующие изучаемые языки оказывает уже не только родной, но и второй язык. 

При изучении второго, третего языка и последующих языков последние могут оказывать 
интерферирующее влияние на родной язык на различных уровнях:

- фонологическом (интонация), 
- фонетиче ском (артикуляция), 
- грамматическом (порядок слов) и т.д. 
После работы с английскими и казахским языком в русском языке проявляется английская интонация, 

с падениями и подъемами, характерными для английского языка. Еще больший интерес представляет 
интерференция в сфере межъязыкового общения. 

Как индивидуальное явление язык актуализирует осознанное и усвоенное личностью: знания, 
смыслы, ценности и др. Вся эта информация фиксируется в следующих аспектах языка: фонология, 
лексика, грамматика и графика. Таким образом, в кумулятивной функции язык представлен как носитель 
и хранитель культуры как для общества в целом, так и для отдельной личности. Не менее важна и 
дискурсивно-логическая функция языка, которая реализуется в его соотнесении с мышлением. Язык 
является материальной базой мышления каждого человека. Именно в этой функции язык выступает в 
качестве средства передачи культуры внутри мирового сообщества, конкретного социума и для отдельной 
личности.
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Процесс усвоения иностранного языка как носителя другой культуры, другой национальной 
психологии и иного менталитета представляет для обучающихся значительную сложность, т. к. 
объективно выявляется специфика обозначения фрагментов действительностиразными социумами. 
При изучениииностранного языка происходит вторичное познание действительности:одни и те же 
явления, факты рассматриваются через спецификуформулирования мысли ипорождения высказываний, 
регистрируемых другим языком. Изучающий иностранный языкимеет для себя возможность сделать 
открытие новых фрагментов действительности, отсутствующих вродно язычной сфере проживания. Опыт 
показывает, что в процессе изученияиностранного языка школьник, студент сравнивает информацию, как 
на уровне содержания,так и на уровне формы. 

При этом, отличие в обозначении фрагментов действительности другим народом у многих 
обучающихся вызывает недоумение (например, артикли в германскихи романских языках, разветвлённая 
система грамматических времён ванглийском и немецком языках, словообразование в английском языке 
и др.). Это может впоследствии привестик формированию суждения о сложности и невозможности 
усвоения этой учебной дисциплины. Задача авторов учебников, учителей иностранных языков помочь 
обучающимся непросто усвоить иноязычный материал, но и понять культуру, менталитет другого 
народа,разницу в формулировании мыслей и порождениивысказываний носителями другого языка.Для 
нейтрализации такой ситуации нами была разработана типология взаимодействия родного и иностранного 
языков.Типология включает четыре типа взаимодействия.

Первый тип характеризуется сходством, как в восприятии действительности, так и в её детерминации. 
Например, категория прошлого может быть выражена простым прошедшим временем, как в русском, так 
и в английском языках. можно провести определенную параллель в употреблении суффикса прошедшего 
времени в обоих языках (-л / -ed).

Второй тип: нет различий в восприятии действительности, но отличаются средства её детерминации 
(пространственные, временные отношения; культурное наследие, отраженное и зафиксированное в языке 
в виде фразеологизмов, пословиц, поговорок и др.). Здесь мы особо выделяем значительные несовпадения 
в обозначения действительности на грамматическом уровне.

Третий тип взаимодействия языков: имеется сходство в восприятии действительности, но средства 
её детерминации диаметрально противоположны. В данном контексте речь идёт как о вербальных 
средствах, так и сочетании их с невербальными:

Четвертый тип взаимодействия родного и иностранного языков основан на различии в самой 
действительности:

- сфера проживания конкретного социума;
- отличие на уровне социальной психологии;
- специфика национального характера;
-межличностные отношения членов социума, проживающих на данной территории и являющихся 

носителями изучаемого иностранного языка [10, с.123]. Соответственно, обозначение этой специфики не 
имеет прямых аналогов в парадигме «родной язык – иностранный язык». 

Анализ процесса изучения иностранных языков, межъязыкового общения, сделанные отечественными 
и зарубежными учеными о том, что языки оказывают влияние друг на друга, а результатом этого влияния 
могут быть пе ренос, заимствование и конвергенция, связанные с интерференцией. Полиэтническая 
среда благо приятствует усвоению чужих языков. А далее в зависимости от целей утверждают одну из 
моделей: обу чение по переходной программе, т.е. с посте пенным переходом на доминантный нерод ной 
язык, по программам поддерживающим, т.е. направленным на удержание родного языка, и программам 
обогащающим, обеспечивающим преподавание на трех языках с целью развивать второй и третий 
языки, ведущим к достижению достаточной ком петенции на неродных языках. Смешанные классы - 
это благоприятная среда для нефор мального общения. В условиях Казахстана такое возможно в школах 
элитарного типа, когда будет мотивация для овладения соот ветственно русским или казахским языком. 
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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ТІЛ МАМАНДЫҚТАРЫ МҰҒАЛІМДЕРІН ОҚУ-ТӘРБИЕ 
ПРОЦЕСІНДЕ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ДАЯРЛАУ

Қабылова М.С. 1 PhD докторы, 
Әбішев Н.А. 2 п.ғ.д., профессор, 

1,2 І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, Талдықорған, Қазақстан

Мақалада тілдік қатынас процесінде тілдердің өзара әрекеттесу мәселесі қарастырылған, үштілділік 
аспектісіне назар аударылған, тілдік интерференция сипаттамасы берілген. Мақалада қарыз алу мәселесі және тілдік 
өзара әрекеттесу нәтижесінде пайда болған сөздердің пайда болуы туралы әдебиеттерге шолу жасалады. Сондай-ақ, 
зерттеу тілді меңгерудің негізгі бағыттарын құратын тіл эссенцияларының семантикалық қасиеттерін атайды: нақты 
тіл жүйесі бірліктерінің семантикалық құндылықтары; тілдің категориялары мен бірліктерінде айқын көрінетін 
объективті әлем категориялары; адам танымының логикасы мен психологиясына тән психикалық категориялар; 
тілдің коммуникативті мақсатының прагматикалық факторлары. Тілдің әртүрлі субъектілерінің семантикалық 
қасиеттерінің өзара әрекеттесуін анықтау қажеттілігі баса айтылған.

Тірек сөздер: интеграция, экстралингвистика, интерференция, конфигурация, үштілділік, тілдік қарым-
қатынас, педагогикалық жүйе.

THEORETCAL UNDERSTANDING OF EMOTIONAL INTELLIGENCE
Tuyakova U.Zh. PhD student, L.N. Gumilyov ENU, Nur-Sultan, Kazakhstan 

The article is devoted to the consideration of emotional intelligence in the theoretical aspect.The assessment of the 
current state of the problem of emotional intelligence is given. Different points of view of researchers on the problem of 
emotional intelligence are presented.

Key words: emotional intelligence, theories of emotions competence.

ЭМОЦИОНАЛДЫҚ ИНТТЕЛЛЕКТ ТУРАЛЫ ТЕОРИЯЛЫҚ ТҮСІНІК
Тұяқова Ұ.Ж.  докторант, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Мақалада қазіргі білім беру жағдайында маңызды болып табылатын эмоционалдық интеллект туралы 
түсінік қарастырылады. Тұлғаның өз көңіл-күйін басқара білу эмоционалдық интеллектінің мәнін құрайды. Қазіргі 
уақыттағы эмоционалдық интеллект проблемаларының жағдайына баға беріледі. Бұл мәселеге зерттеушілердің түрлі 
көзқарастары, сондай-ақ ЭИ маңызды тұғырлары талданады

Тірек сөздер: эмоционалдық интеллект, эмоционалдық интеллект модельдері, құзыреттілік.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» деген халыққа жолдауының төртінші тарауында «Әлеуметтік 
жаңғырудың жаңа кезеңі»: «Еліміздің бюджеті екі негізгі мақсатқа бағытталуы тиіс – экономиканы дамыту 
және әлеуметтік мәселелерді шешу.Әлеуметтік салада мынадай бағыттарға баса мән беру керек. Бірінші. 
Білім беру сапасын жақсарту» [1].- депатап көрсеткен. 

Сондықтан да біздің қарастырып отырған тақырыбымызда да ЖООбілім беру сапасын жақсарту 
көзделіп,адамның әлеуметтік-психологиялық бейімделу, кәсіби іс-әрекет нәтижелілігінің факторы ретінде 
қарастырылуымен ерекшеленеді. 

2018 жылдың қаңтар айында Давоста (Швейцария) өткен әлемдік экономикалық форумда Төртінші 
индустриялық революция шеңберінде 2020 жылға қарай талап етілетін еңбек нарығындағы адамның он 
негізгі (ең қажетті) құзыреттерінің тізбесі ұсынылды.

Тізбедегі 6 – тармақта - эмоционалдық интеллект құзыреттілігі көрсетілген,осыған ұқсас алдыңғы 
2015 жылғы тізбеде болмаған.

Бұл жаңашылдық кездейсоқ емес: эмоцияларды түсіну және оларды басқару әлеуметтік өзара 
әрекеттестікте және кез келген адамның кәсіби қызметінде өте маңызды [2,45-б.].

Эмоционалдық интеллект тақырыбы ұзақ уақыт бойы басқа ғылыми зерттеулердің көлеңкесінде 
қала беріп,қазіргі таңда бұл феномен салыстырмалы түрде жаңа және әлі аз зерттелген. Эмоционалдық 
интеллекттің бірыңғай келісілген теориясы жоқ десек те болады.

Қазіргі уақытта адамның кәсіби қызметіндегі табыстылығы көбінесе дамыған эмоционалдық 
интеллектпен (ЭИ) байланыстырады.
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Біздің зерттеуіміздің мақсаты Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің әлеуметтік 
педагогика мамандығы студенттерінің эмоционалдық интеллектісін зерттеу болып табылады. Зерттеудің 
бірінші кезеңі ЭИ тақырыбы бойынша ғылыми әдебиеттерге теориялық талдау жасау.

Эмоционалдық интеллект мәселесі шетелдік ғалымдармен бұрыннан және белсенді түрде зерттеледі 
(Д. Гоулман, Дж. Мейер, П. Сэловей Қаласы, Орме, Д. Карузо, Р. Бар-Ол, Дж. Сайаррочи, P. Робертс, Дж. 
Маттьюс, М. Зайднер және т.б.).

Эмоционалдық интеллектті зерттеу 1990 жылдардан бастау алды. Бұл ұғымды Джон Мэйер мен 
Питер Саловей енгізді. Дэниэл Гоулманмен бірге бұл ғалымдар эмоционалдық интеллект зерттеулерінде 
«көшбасшылар үштігін» құрайды.

Эмоционалдық интеллектінің теориялық модельдердің сан жағынан көп болуы оларды жіктеу 
қажеттілігін тудырды.

Жіктеменің өз нұсқасын П. Сэловей, Дж. Мейер және Д. Карузо, олар эмоционалдық интеллект 
когнитивтік қабілеттер жиынтығы ретінде түсіндіретін қабілеттер моделін бөліп көрсетуге және 
эмоционалдық интеллект когнитивтік қабілеттер мен жеке тұлғалық сипаттамалардың үйлесімі ретінде 
қарастыратын аралас модельдерді ұсынды.

Модельдердің осы екі түрін қосу негізінде эмоционалды интеллектінің интеграцияланған екі 
элементті құрылымын құру мүмкіндігі пайда болды, оның мазмұнына жеке тұлғааралық және тұлғаішілік 
компонент кіреді

Д. Гоулманның пікіріне сүйене отырып, «эмоционалдық интеллект - бұл біздің жеке эмоционалдық 
жағдайымызды және басқа адамдардың эмоцияларын тану мен түсінуге енгізілген менталдық қабілеттер 
тобы» [3,56-б.].

1990 жылдары Дж. Мейер және П. Сэловей қызықты зерттеу нәтижелерінің мақаласын жариялады, 
онда эмоционалдық интеллектті анықтау әдістемесін ұсынды және эмоционалдық интеллект- 
интеллекттердің жетекші түрлерінің бірі деген болжамды растады [3,125-130б.].

Эмоционалдық интеллект қабілеттіліктің үш түрінен тұратын кешенді құрылым ретінде анықталады:
1.Эмоцияларды түсіну және білдіру; 
2.Эмоциялық күйлерді реттеу; 
3.Ойлау процестері мен қызметінде эмоциялар туралы ақпаратты пайдалану. 
Жоғарыда аталған қабілеттердің әрбір түрі белгілі бір компоненттерден тұрады. Эмоцияларды тану 

және білдіру қабілеттеріндегі негізгі компоненттер өз эмоцияларына бағыттылық және басқа адамдардың 
эмоциясына бағыттылық болып табылады. Біріншісі – вербалды және вербалды емес субкомпонент, 
екіншісі-вербалды емес және эмпатия. Эмоцияларды реттеу, өз кезегінде, өзінің эмоционалдық еүйлерін 
реттеу компоненттерінен және басқа адамдардың эмоцияларына әсер ету қабілеттілігінен тұрады. 
Қабілеттердің үшінші түрі назар аудару мен мотивация, шығармашылық ойлау, икемді жоспарлау 
компоненттерін қамтиды.

 Кейінірек Сэловей мен Майер ұсынылған модельді әзірлеуді аяқтап, эмоциялар адамның басқа 
адамдармен немесе объектілермен қарым-қатынасы туралы ақпаратты қамтитындығы туралы оның 
идеясын нақтылады, бұл ретте эмоциялар осы қарым-қатынастардың сипаты туралы ақпарат көзі болып 
табылады.

Авторлар эмоционалдық интеллекттің төрт құраушы құрамын онтогенетикалық процесте 
дамытылатынын және әзірленетінін анықтады: 

1.Эмоцияларды тану эмоцияларды анықтау және тиісті түрде көрсету, нақты эмоциялар мен 
имитация арасындағы айырмашылықты түсіну қабілеті ретінде түсіндіріледі. 

2.Ойлау мен әрекетті жақсарту үшін эмоцияларды қолдану. Маңызды оқиғаларға тікелей назар аудару 
үшін эмоцияларды қолдану, мәселелерді шешуге ықпал ететін эмоциялар туғызу және шығармашылық 
идеяларды генерациялау мүмкіндігін қамтиды.

3.Эмоцияларды түсіну эмоциялар арасындағы күрделі эмоциялар мен байланысты түсіну қабілеті, 
бір эмоциядан екіншісіне ауысу, эмоцияның себептері, эмоцияларды вербализациялау анықталады. 

4.Эмоцияларды басқару-бұл эмоцияларды бақылау, жағымсыз эмоциялардың қарқындылығын 
азайту, эмоцияларды, соның ішінде жағымсыз сезімдерді сезіну және осы жағымсыз эмоцияларды баспай, 
эмоциялық жүктелген мәселелерді шешу қабілеті.

Жеке өсуге және тұлғааралық қатынастарды жақсартуға ықпал етеді. Жоғарыда көрсетілген 
компоненттер адамның өз эмоцияларына да, басқалардың эмоцияларына да қатысты.

Эмоционалдық интеллектінің басқа зерттеушісі Рувен Бар-Он, эмоционалдық интеллект 
тұжырымдамасына өте кең түсінік береді. Бұл орайда айта кету керек, Бар- Он алғаш рет EQ – эмоционалдық 
коэффициент белгісін енгізді.[4,44-б.].

Эмоционалдық интеллект ол адамға әр түрлі өмірлік жағдайларды табысты шешуге мүмкіндікберетін 
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когнитивтік қабілеттер, білім мен құзыреттіліктер жиынтығы ретінде анықтайды. Бар-Он ЭИ бес 
компонентіне жататын құзыреттіліктің бес саласына назар аударады. Осы компоненттердің әрқайсысы өз 
кезегінде бірнеше қосалқы компоненттерден тұрады:

1.Өзін - өзі білу: эмоцияларды сезіну, өзінің қадір-қасиетін сезіну, өзіне деген сенімділік, өзін-өзі 
көрсете білу,тәуелсіздік; 

2.Тұлғааралық дағдылар: эмпатия, тұлғааралық қатынастар, әлеуметтік жауапкершілік; 
3.Бейімделу мүмкіндігі: мәселелерді шешу, шынайы қарым-қатынас, икемділік; 
4.Стрессті басқару: стресстік төзімділік, импульсивтілікті бақылау; 
5.Басым көңіл-күй: оптимизм, бақыт.[5,24-30б.].
Р. Бар-Он моделі жоғарыда аталған тұжырымдамалардан айтарлықтай ерекшеленеді. 
Д. Гоулманнан, П. Сэловей мен Дж. Мейерден айырмашылығы, ол ЭИ адамға өмірде табысқа жетуге 

көмектесетін барлық когнитивті емес қабілеттер ретінде анықтайды.
Кейін Д. Гоулман Сэловей мен Майердің идеяларына сүйене отырып, эмоционалдық интеллект 

құрылымына энтузиазм, табандылық және әлеуметтік дағдылар сияқты компоненттерді қосты, осылайша, 
Сэловей мен Майер моделіне енгізілген когнитивті қабілеттер және Д. Гоулман таңдаған жеке тұлғалық 
сипаттамалары біріктірілді. Д. Гоулманның «Эмоционалды интеллект» кітабының танымалдығының 
арқасында оның моделі психологтардың арасында ғана емес, сонымен қатар кең шеңберде де танымал 
болды. Гоулман пікіріне сәйкес, эмоционалдық интеллект - бұл «адамның өз мақсаттарын жүзеге асыру 
үшін осы ақпаратты пайдалану және өз эмоциялары мен өзгелердің эмоцияларын түсіндіру қабілеті».

Д. Гоулманның әріптесі Йель университетінің профессоры Дэвид Карузоның айтуынша 
«эмоционалдық интеллект –– бұл интеллектке қарама-қарсы емес, бұл жүректің ақыл-ойдан басымдылық 
триумфы емес - бұл олардың екеуінің де қиылысуының жалғыз жолы» [3,224-229б.].

Эмоционалдық интеллект-өзін және басқа адамдарды басқарудың кілті деп айтуға болады. Біз 
эмоционалдық интеллект түсінігі мен перцептивті құзыреттілік арасында параллель өткізе аламыз, ол 
басқа адамдардың мінез-құлқын, жеке даралық сипаттамалары мен ішкі жағдайларын, сондай-ақ өзімізді 
де дұрыс қабылдау және түсіндіру қабілеттілігінен туындайды 

М. Комеда-Лутц бұл контексте «интеллектуалды эмоционалдық» ұғымын пайдаланады, оны 
«қоршаған ортамен үйлесімділікке ниет пен қажеттілікті қанағаттандыруға, сондай-ақ жеке және қоғамдық 
мақсаттарды көздеуге мүмкіндік беретін іс-әрекеттердің, сезімдер мен ойлардың сәтті үйлесімі»[6,] -деп 
сипаттайды.

Қазіргі таңда Ресей ғалымдары эмоционалды интеллектіні зерттеумен белсене Д. В. Люсин, А.И. 
Савенков, И. Н. Андреева, М.А. Манойлова, Е. Л. Яковлева, А. С. Петровская және т. б. айналысады.

2004 жылы Д. В. Люсинэмоционалдық интеллект моделін ұсынды. Ғалым эмоционалдық интеллектіні 
өзінің және басқалардың эмоциясын түсіну, сондай-ақ оны басқару қабілеті ретінде анықтайды.[5]. 
Эмоцияларды түсіну және басқару қабілеті деп ол мыналарды түсінеді: 

- эмоцияларды жақсы тани алады, яғни өзіңізде немесе басқа адамда эмоционалдық күйзелістерді 
сезінеді және ажыратады;

- белгілі бір эмоциялардың пайда болу себебін және ол қандай зардаптарға әкелуі мүмкін екенін 
түсінеді. Эмоцияларды басқару қабілеті мынаны білдіреді, адам деген:

- өз эмоцияларының көрінуін бақылай алады, яғни кейбір жағдайларда жағымсыз эмоцияларды 
бәсеңдетеді, ал кейбіреулерінде оң эмоцияларды сақтай алады;

- қажет болған жағдайда кез келген эмоцияны тудыруы мүмкін.
Эмоцияны түсіну қабілеті де, басқару қабілеті де өзінің эмоцияларына және басқа адамның 

эмоцияларына бағытталуы мүмкін, яғни, тұлғааралық және тұлғаішілік эмоционалдық интеллект туралы 
айтуға болады.

Д.В.Люсин бойынша, эмоциионалдық интеллект, адамдардың өмірі барысында олардың деңгейі 
мен ерекше даралық ерекшеліктерін анықтайтын бірқатар факторлардың әсерінен қалыптасатын 
психологиялық құрылым.

Д.В. Люсин эмоционалдық интеллекті эмоциялық күйлерді, қоршаған адамдардың және өз 
эмоцияларын түсінуге, проблемаларды шешу және мінез-құлықты басқару үшін қолдана білу іскерлігі, 
сондай-ақ бір - бірімен өзара байланысты ақыл-ой қабілеттерінің жиынтығы ретінде анықтады,[7, 3-22-б.].

Е. Л. Яковлеваның көзқарасы бойынша, жеке эмоционалдық реакциялар мен күйлерді және болып 
жатқан адамға жеке қатынасты анықтайтын жағдайларды сезіну арқылы өз даралығын анықтау жүреді. 
[8,20-27-б.]

2009 жылы И. Н. Андреева эмоционалдық интеллектті өзіндік эмоциялық сфераны және қоршаған 
ортаның эмоциялық саласын түсінуге енгізілген базалық қабілеттер тобы ретінде анықтады.[9,78-86-б.]

2004 жылы А. И. Савенковтың моделі пайда болды, ол эмоционалдық интеллекті тәжірибелік 
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интеллектінің құрамдас бөлігі ретінде қарастыруды, сондай-ақ, бұл құбылысты жалпы әлеуметтік 
қабілеттер призмасы арқылы олардың ажырамас бөлігі ретінде зерттеуді ұсынды. [10,31,34-38-б.] 
Демек, А. И. Савенков «эмоционалдық интеллект» ұғымының мазмұнын талдай отырып, эмоционалдық 
интеллекттің барлық зерттеулерінде екі модельді ажыратуға болатынын атап өтті:1) қабілет моделі — 
эмоция мен танымның қиылысуы ретінде эмоциялық интеллект туралы түсінік және 2) аралас модель 
— эмоционалдық интеллект ұғымын әрбір нақты адамға тән ақыл-ой және жеке қасиеттердің үйлесімі 
ретінде қарастырады.[11,22-36-б.]

Өзін-өзі тану, өзін-өзі бақылау, мотивация, эмпатия және әлеуметтік дағдылар сияқты санаттар 
эмоционалдық интеллект компоненті болып табылады. Манойлова М. А. эмоционалдық интеллект өз 
және қоршаған адамдардың эмоциялық күйлерін тану, қабылдау және реттеу жеке тұлғалық қабілеті 
ретінде анықталады. [12]

Соңғы кездері, отандық психологиядағы эмоционалды интеллектті туралы зерттеулерді А. А. 
Төлегенова (Эмоционалдық интеллектіні психофизиологиялық зерттеу, 2009ж.) және Д. Б. Ахметова 
(Эмоционалдық интеллект, құзыреттілік және оқыту стратегиясы, 2014 ж.) қарастырды.

Аталған ғылыми еңбектерге келесі жұмыстарымызда тоқталатын боламыз.
Осылайша, осы саладағы ғылыми әдебиеттерді зерттеу қазіргі таңда эмоционалдық интеллектінің 

теориялық негіздерін қалыптастыруда прогресстің пайда болғанын байқаймыз, бірақ ЭИ ұғымының өзін 
анықтауға қатысты жалпы пікір жоқ екенін сеніммен айтуға мүмкіндік береді.

Көріп отырғанымыздай, қазіргі уақытта эмоционалдық интеллект дамуының көптеген түрлі 
тұғырлары бар.Эмоционалдық интеллект мәселесі бойынша ғылыми әдебиеттерді талдау біздің 
зерттеуіміздің бірінші кезеңі болды.

Бұдан кейінгі зерттеуімізде - әлеуметтік педагог мамандығы студенттерінің эмоционалдық интеллект 
деңгейін практикалық зерттеуді болжайды. Сонымен қатар «эмоционалдық интеллект» ұғымына теориялық 
талдау жасау арқылы жан-жақты толықтыру.

Біздің алдымызда жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес еңбек нарығында икемді ұтқырлық үшін 
қажетті белгілі бір білім мен дағдыларды алу үшін қосымша мүмкіндіктер спектрін кеңейту бойынша 
маңызды міндет тұр.
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ТЕОРЕТАЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Туякова У.З. докторант ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан

Статья посвящена эмоциональному интеллекту теоретического аспекта. Дана оценка современного состояния 
проблемы с учетом эмоционального интеллекта, представлены различные точки зрения исследователей на проблему 
эмоционального интеллекта.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, теории компетентности эмоций
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The commonality of the object of the theory of knowledge and the theory of higher education determines the unity of 
methodological foundations (the theory of reflection ) which is based on the construction of both theoretical concepts.Hence 
the conclusion, what is the epistemological basis, such, after all, is the theory of learning.
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В статье расматривается теория познания как методологическое начало теории обучения в высшей 
школе. Универсальность теории высшего образования и теории познания, и единство методологических 
основ (теории образов) обосновывают создание на их основе двух теоретических концепций. 

Ключевые слова: методика обучения, теория познания, учебный процесс, вуз, познавательная 
деятельность, противоречие.

Системообразующим основанием данного исследования выступили научные труды, «Учебный 
процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы» профессора С.И. Архангельского и 
«Проблемное обучение» профессора М.И.Махмутова. На наш взгляд они нисколько не утратили, наоборот 
повысили уровень своей актуальности для исследователей современного процесса обучения в высшей 
школе. К примеру, наравне с положительными аспектами в развитии высшей школы в Республике 
Казахстан, России продолжают иметь место и ряд существенных недостатков в реализации теории 
обучения в высшей школе, которые отмечаются во многих научных трудах российских и казахстанских 
ученых, причем даже довольно парадоксальные. 

К примеру, во многих современных научных трудах российских ученых, отмечается, что теоретико-
методологические основы изучения образования как подсистемы общества еще не стал предметом 
монографического исследования. Как показывают исследования, посвященные проблемам издержек 
учебного процесса в высшей школе из 120 преподавателей только 9% владеют общей методологией 
процесса обучения, специальной методологией 21%, это крайне не отвечает современным требованиям 
к организации профессионально-педагогической деятельности в высшей школе, которая развертывается 
на материале конкретной, бесконечно разнообразной, таящей неожиданности социальных, психолого-
педагогических ситуаций. Известный профессор Сластенин В.А. отмечал, что «… история отечественной 
высшей школы изучена еще мало,поэтому при разработке теоретических проблем мы прибегали к их 
историческому анализу, который позволяет раскрыть внутреннюю логику развития науки и приобщает нас 
к богатству накопленных знаний» [3, С.6-7].А профессор Неверкович С.Д. довольно резко, отмечает, что 
«…в настоящее время содержание программ обучения, а также формы, методы и средства их реализации в 
высшей школе почти полностью перенесены из практики общеобразовательной школы, что и обусловливает 
кризис высшего образования в России»[4]. В этом непростом утверждении возникает справедливый вопрос, 
ведь в образовательной практике давно всем известно, что в отличие от школы в вузе студенты изучают 
не основы наук, а саму науку, полную систему научных знаний по программным учебным дисциплинам. 
Возможно ответ данного вопроса кроется в мнении профессора Е.И. Артамоновой заявляющей, что «… 
качество образования присутствует в сознании у остепененных преподавателей, рядовых сотрудников и 
студентов как стереотип, отражение ожиданий, дань моде, и его оценка осуществляется по все тем же 
количественным параметрам. Насколько качественным является образование, можно ответить только в 
результате очень сложных и многоаспектных экспертиз и обследований, которые никто пока не проводит 
и не собирается проводить [5].

Далее, можно полностью согласиться с критическим мнением известного профессора О.ААбдуллиной, 
что, «…теоретико-методологические и методические основы общепедагогической подготовки учителя 
в педагогическом институте не стали еще предметом специального углубленного изучения…слабо 
разработаны психолого-педагогические основы профессионального становления личности учителя, 
формирования его профессиональной пригодности…фундаментальные исследования не доводятся до 
уровня практических результатов [6]. В этом широком разбросе мнений в научной среде о наличий или 
отсутствии теоретико-методологических основ обучения в высшей школе, пониманию сущности теории 
обучения преподавателем способствует выделение и анализ противоречий ее формирования и развития. 
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Эти противоречия возникают тогда, когда появляются новые факты, не совпадающие и не вписывающиеся 
в теорию обучения, и положения. Ценность таких фактов состоит в их стимулирующем влиянии на 
расширение теории обучения, формулировку новых суждений и зависимостей.

Итак, движущими силами развития и совершенствования теории обучения в высшей школе, 
источниками и стимулами ее поступательного развития являются противоречия. Отмечая методологическую 
функцию противоречий, С.И. Архангельский подчеркивает, что любой акт педагогического и научного 
действия всегда исходит из выявления различных сторон изучаемого объекта, определения их взаимосвязи 
и зависимости, сопоставления противоположностей и разрешения противоречий. Поиск путей разрешения 
следующих противоречий приводит к анализу результатов наблюдений и экспермиментов, к построению 
моделей, выделению закономерностей и условий функционирования исследуемого объекта: а) между 
постоянным ростом требований к бакалавру и возможностями их полного отражения и учета в системе 
общепедагогической подготовки в вузе; б) между изменениями в содержании педагогического труда ( под 
влиянием многообразных факторов) и уровнем их отражения в содержании и методах педагогической 
и профессиональной подготовки; в) между усилением в образовательной практике значимости 
педагогической науки и реальным (актуальным) содержанием теории обучения в вузе в силу условий 
обучения, профессиональной, научной подготовки; г) между повышением объективной значимости 
педагогической теории в учебной деятельности бакалавра и уровнем ее реализации; д) в степени 
наполненности и направленности содержания университетского образования [7]. 

Разрешение указанных противоречий и составило проблему нашего исследования, которая 
заключается в методологическом обосновании обучения в высшей школе. Диалектический метод 
познания явлений действительности в их развитии и самодвижении, оценивает и объясняет развитие 
действительных, объективных явлений общества, в том числе и образования, что методологическая основа 
любого предмета исследования, любой формы только тогда становится подлинно научной, когда отражает 
реально существующие законы самой образовательной действительности. Значит в исходных основах 
познания анализируются и оцениваются те философские представления и взгляды на которые субъект 
образования опирается в процессе познания. Следовательно, эта часть методологии непосредственно 
связана с философией, с мировоззренческими установками. 

Значение методологии научного познания состоит в том, что она позволит выяснить подлинную 
философскую основу научного познания, к примеру реализуемой кредитной системы обучения, произвести 
на этой основе систематизацию всего объема научных знаний, создать условия для разработки новой, 
еще более эффективной технологии. Указанные недостатки и проблемы явились основой поэтапного 
подхода к выявлению проблемвзаимосвязи ведущих теории имеющих отношение к обучению в высшей 
школе, имеющих отношение к повышению педагогического мастерства преподавателей, магистрантов, а 
также при построении соответствующих УМК. Первое, теория познания, или гносеология представляет 
собой раздел философии, изучающий взаимоотношение субъекта и объекта в процессе познавательной 
деятельности, отношение знания к действительности, возможности познания мира, критерии истинности 
и достоверности знания. Рассмотрим по частям составляющиеэлементы теории познания, поскольку в 
категории единичного мыслятся относительная обособленность, специфические характеристики познания, 
составляющие его уникальную определенность:

а) как раздел философии, изучающий взаимоотношение субъекта и объекта в процессе познавательной 
деятельности обогащает педагогику системой методологических идей (принципы и способы построения 
теоретической и практической образовательной деятельности), нравственно-эстетических ценностей, 
философским осмыслением педагогических понятий, прежде всего таких, как «образование», 
«воспитание», «формирование личности», «самообразование», «самовоспитание», «активность», 
«деятельность», «познание» и др.; при этом взаимоотношение субъекта и объектавпознавательной 
деятельностиэто «целенаправленно формируемый характер общения в процессе взаимодействия 
преподавателя и бакалавра, отличающихся спецификой распределения учебно-познавательных функций, 
последовательностью и выбором звеньев учебной работы и режимом - временным и пространственным». 

Приемами формирования познавательной деятельности бакалавра выступают:анализ, синтез, 
сравнение, доказательство, обобщение,выдвижение гипотез, перенос знаний в новую ситуацию, 
поиск аналога, планирование, подбор средств деятельности, математическая и графическая отработка 
результатов. В системе познавательной деятельности ведущую роль играет научное познание, во-первых, 
как наиболее глубокое и адекватное проникновение в сущность вещей, во-вторых, она включена в него и 
зависит от характера его элементов и взаимодействия друг с другом; 

б) отношение знания к действительности, возможности познания мира бакалавром, возможны 
при понимании им сущности предмета (на что направлено действие) или явления, приближенности к 
истине. Мера истинности знаний должно характеризоваться мерой прогрессивности развития системы 
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образования. Так, по мнению группы ученых, вхождение человека в образовательное пространство 
и интернационализация определяют изменения в представлениях о научной рациональности и 
направленности научно-технического прогресса, но именно они формируют содержание современной 
парадигмы теории познания [8];

В этом элементе на первый план выходят способности бакалавра мыслить, понимать, анализировать, 
обобщать, делать выводы, то есть происходят наиболее ценные мыслительные операции, которые 
усиливают вариационные возможности перцепции и обобщают информационную работу сознания, 
продуцируют новое знание. Если бакалавры запоминают названия педагогических явлений, предметов 
то есть то, на что направлено усилие бакалавра, заучивают словесные определения, понятия и законы, не 
понимая их сущности и смыла в будущей профессиональной деятельности, то такие знания приобретают 
формальный характер. Они не могут стать основой научного мировоззрения и руководством к действию 
бакалавра, не способствуют развитию его познавательных сил, развивают у него лишь механическую 
память;

в) критериями истинности и достоверности знания в данном случае могут выступить: а) знание 
бакалавра, соответствующее познаваемому объекту; б) соответствие, адекватность знаний бакалавра 
содержанию объекта познания; в) совокупность всех сторон явления, действительности и их (взаимо) 
отношения; г) совокупность всех сторон явления, действительности и их взаимоотношения. При этих 
критериях можновполне допустить, что знания бакалаврабудутобоснованы, логически доказаны.

Второе, теория обучения в высшей школе, представляет системуобъяснений, предвидений, 
установления педагогических действий преподавателя в процессе подготовки бакалавров. Теория 
обучения, если она разрабатывается в русле науки, так же, как и теория содержания образования, по 
мнению Краевского В.В и др. имеет, «… нормативный выход, то есть не только описывать, как протекает 
процесс, но и отвечать на вопрос о том, как следует его строить, проектировать» [9]. Рассмотрим по частям 
составляющие элементы данной теории, поскольку в категории единичного мыслятся относительная 
обособленность, специфические характеристики познания, составляющие его уникальную определенность:

а) объяснения, предвидения выступаютважнейшей функцией науки и одним из необходимых условий 
преобразования, к примеру, учебной информации, на научной основе; школа логического мышления 
бакалавра, то естьего умение анализировать смысл своих суждений и утверждений и правильно рассуждать. 
Соответствующие знания и навыки возникают в процессе изучения многих базовых и элективных 
дисциплин согласно учебного плана. Формально они не являются содержательными фрагментами учебных 
программ ни в одной из этих дисциплин, но оказываются настолько важными в учебном процессе, что 
трудно переоценить их значение буквально во всех видах общенаучной и профессиональной подготовки 
бакалавра, ибо раскрываются сущность изучаемых объектов.

На вопрос, что дает процесс объяснения преподавателю и бакалавру, можно сказать, что он, во-
первых, устанавливает более глубокие и прочные связи между различными системами знаний, скажем в 
элективных дисциплинах магистратуры, что позволяет включать в них новые знания о законах и отдельных 
явлениях образовательной действительности. Во-вторых, он позволяет осуществлять предвидение и 
предсказание будущих педагогических ситуаций и процессов, поскольку логическая структура объяснения 
и предвидения в общем сходна. Отличие же заключается в том, что объяснение относится к фактам, 
событиям, процессам или закономерностям, существующим или имевшим место в прошлом, тогда как 
предвидение относится к тому, что должно произойти в будущем. 

Таким образом предвидение научное, выступает как определениеи описание на основе научных 
законов явлений образовательной практики, которые не известны в данный момент, но могут возникнуть 
или быть изучены в будущем, к примеру при реализации кредитной системы обучения;

б) установление педагогических действий преподавателя в процессе подготовки 
бакалавровпредполагает, что преподаватель высшей школы должен обладать таким уровнем 
сформированности педагогических действий, которые могли бы формировать будущие действия 
бакалавра в различных педагогических ситуациях и явлениях, то есть умения. По мнению профессора 
П.Я.Гальперина, «… действие – процесс, образ –нечто одномоментное, статичное» [10]. Анализ 
процесса действия позволяет вскрыть качественно своеобразные динамические составляющие, которые 
содержит деятельность: ориентировку, контроль, исполнение и коррекцию. Таким образом, подготовка 
бакалавра (психолого-педагогическая) должна предусматривать осмысленное понимание следующих 
аспектов:а) знание и реализацию методологических основ дисциплины, задач и категорий педагогики; б) 
знание и реализацию закономерностей развития и социального формирования личности бакалавра, ибо 
обучение, организованное в соответствии с закономерностями усвоения, имеет развивающий характер. 
Понимание того, что методологические основы основываясь на философском учении о методах познания 
и преобразования образовательной действительности и закономерностях учебного процессавыражают 
определенный порядок отношений, систему связей с внутренними факторами изменения учебного 
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процесса и с факторами внешнего влияния (с наукой, техникой, образовательной действительностью 
и общественным развитием); в) понимание сущности, цели, задач, форм и методов обучения, сочетает 
обязательность учебных действий и определенную свободу познавательного поиска в высшей школе. К 
преподавателю высшей школы по мнению профессора С.А.Архангельского предъявляются требования, 
«…непременного сочетания педагогической деятельности с высококвалифицированной специальной и 
научной подготовкой, с высоким творческим потенциалом. Такое сочетание свойства педагога, специалиста 
и ученого является необходимым условием обучения в высшей школе, так как оно позволяет ставить 
на службу учебного процесса не только то, что является содержанием преподавания, но и все новое и 
прогрессивное, что имеется в науке, технике, производстве» [7]. 

Третье, теория отражения составляет основу теории познания. Философия рассматривает отражение 
как всеобщее свойство материи, характерное для живой и неживой природы. Уровень развития свойства 
отражения в живой природе, с проявлением раздражимости, чувствительности, ощущения, восприятия, 
представления, зачатки интеллекта, ведет к следующему высшему уровню – социально обусловленному 
отражению в познании человека. Теория отражения имеет специфические задачи: раскрытие наиболее 
общих черт и закономерностей, присущих все уровням и формам отражения; специально-научное 
обоснование возможностей познавательной деятельности человека. Из этих задач по мнению профессора 
А.И.Коршунова вытекает, что «…психическое отражение – активный процесс, который характеризуется 
тем, что: а) отражение предметов образовательной действительности студентов осуществляется в ходе 
аналитико-синтетической деятельности мозга. Отражение сущности, создание мысленного снимка 
отображаемого предмета, явления, объекта предполагает сложную мыслительную деятельность, 
опирающуюся на различные логические операции; б) активность отражения проявляется в его 
избирательности. Из множества педагогических ситуаций, процессов и явления студент активно отбирает 
лишь те, которые становятся объектами отражения…» [11]. Отсюда вытекает, что психическое отражение 
образовательной действительности является основой целеполагания и преобразующей деятельности 
студента и выступает как одна из закономерностей процесса познания [11]. 

Рассмотрев поотдельности теорию познания и теорию процесса обученияв высшей школе 
нам необходимо установить их связь. По мнению профессора М.А. Данилова, «… теория познания 
определяет сущность и идейную направленность обучения. Закономерности теории познания направляют 
мыслительную деятельность бакалавра на объективное понимание образовательной действительности, на 
ее реальную оценку событий, объектов и явлений в действительных, закономерных связях и отношениях. 
Общность объекта теории познания и теории обучения высшей школы обусловливает и единство 
методологических оснований (теория отражения), на которые опирается построение обеих теоретических 
концепций. Отсюда и вывод, каков гносеологический базис, такова в конце концов и теория обучения» 
[12]. И далее профессор М.И. Махмутов продолжает, что «… суть вопроса заключается в том, как, каким 
образом гносеологические понятия используются для анализа закономерностей процесса обучения и 
их диалектического применения в педагогической практике. Речь идет о закономерностях, на основе 
которых может строиться такой процесс обучения, который обеспечивает прочное усвоение системы 
знаний, формирование творческих способностей и познавательной самостоятельности учащихся» [2]. От 
преподавателя высшей школы кроме глубоких специальных знаний, требуется знание закономерностей 
обучения и воспитания бакалавров, особенностей формирования их творческого мышления, путей 
воздействия на их сознание через внутренний мир их предоставлений, интересов и чувств, сочетания 
рационального и эмоционального. 

Таким образом, закономерности теории обучения теснымобразом связаны с психофизиологическими 
и психологическими свойствами и особенностями познавательных процессов студентов. Отсюда, по 
мнению педагогов и философов, диалектику процесса учения бакалавра, внутреннее движение процесса 
усвоения знаний и интеллектуального и профессионального развития можно раскрыть только путем 
использования таких категорий теории познания, как: отражение, единство и борьба противоположностей 
– противоречие. Значит ядром теории познания является теория отражения, а противоречие – ядро 
диалектики. Познавая тот или иной объект, бакалавр начинает процесс познания с внешнего его описания, 
фиксирует отдельные его свойства, стороны. Затем углубляясь в содержание объекта, раскрывая законы, 
которым он подчиняется, переходит к объяснению его свойств связывает знания об отдельных сторонах 
предмета в единую, целостную систему. Получаемой при этом глубокое разностороннее конкретное 
знание о предмете и есть теория, обладающая внутренней логической структурой.

Из вышеизложенного вытекает, что методологическое обоснование теории обучения в высшей школе 
предполагает: а) концепцию обучения, к примеру, проблемное обучение; кредитная система обучения; 

б) историко-логический анализ предмета проблемы используется для изучения возникновения, 
формирования и развития линейной образовательной системы с ее процессами, объектами и событиями 
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и рассматривается как система исследовательских, методических приемов, оценивающих внешние 
и внутренние ее связи объекта, его зависимости и противоречия для успешной реализации кредитной 
системы обучения;

в) дидактический системно структурный анализ теории обучения в высшей школе включает 
накопление фактов и отношений между субъектами образования в определенном хронологическом 
порядке: обучении и учении; отбор главнейших, типичных элементов и связей изучаемых объектов и 
явлений в определенной совокупности и отношениях в двух системах: линейной и кредитной;

г) целостный подход к теории обучения в высшей школе, предполагаетсочетание бакалавром 
обязательности учебных действий и определенную свободу познавательного поиска. Это зависит 
от деятельности преподавателя высшей школы сочетающего педагогическую деятельность с 
высококвалифицированной специальной и научной подготовкой, с высоким творческим потенциалом, что 
является необходимым условием обучения в высшей школе.

Методика преподавания и научный поиск в высшей школе неизбежно связаны с правилами 
логического обоснования доказательств и установлением связей и отношений понятий на основе 
суждений. Логическое суждение в данном случае рассматривается как форма организации и выражения 
научного содержания, где утверждается, или отрицается что-либо относительно предметов изучения, их 
свойств, связей и отношений.

Таким образом, задачи стоящие перед теорией обучения в высшей школе, обусловливают 
необходимость углубления представлений о педагогической деятельности в ее динамике, в реальном 
осуществлении. Такое представление, по мнению профессора В.В.Краевского, «…естественно должно 
строиться на твердой теоретической основе. Теория, раскрывая сущность обучения, дает ее целостное 
отображение и тем самым преодолевает разрозненность эмпирических знаний о нем» [9]. 

Кроме того, общеметодологические и дидактические знания должны быть максимально 
концептуальными, не подверженными конъюктурным изменениям. 
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БІЛІМ БЕРУ ТЕОРИЯСЫ - ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТІҢ ОҚЫТУ 
ТЕОРИЯСЫНЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК БАСТАМАСЫ
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Жоғары мектептің білім беру теориясы мен таным теориясының обьект ортақтығы және әдіснамалық 
негіздердің бірлігі (бейнелеу теориясы) оларға сүйенетін екі теориялық тұжырымдаманы құруды негіздейді.Бұдан 
шығатын қорытынды, гносеологиялық базис қандай болса, соңында оқыту теориясы да сондай болады.

Тірек сөздер: оқыту әдістемесі, таным теориясы,оқыту процесі,жоғары мектеп, танымдық қызмет, қарама-
қайшылық.

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF TEACHERS OF BIOLOGY
Gaisina K.M.1 doctoral student

Childibayev Zh.B. 2 d.p.s., professor
KazNPU named after Abay, Almaty, Kazakhstan

The requirements of the updated content pose new development trends to higher education. In accordance with these 
trends, students of higher educational institutions should be trained in accordance with the new goals and directions that 
would increase the level of the quality of their education. The quality of higher education is a multifaceted concept, which is 
based on the integration of goals, functions and results of the educational process. For modern education all over the world, a 
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tendency to strengthen the orientation toward the student’s subjective experience, developing creativity in combination with 
responsibility for the result of one’s actions is significant. Developing society needs modernly educated, moral, enterprising 
people who are able to independently make responsible decisions in a situation of choice, be mobile, dynamic, constructive 
specialists, have a developed sense of responsibility for the fate of the country.

The article actualizes the need to improve the educational system based on the competence-based approach. The 
essence of the terms “competence”, “competence”, “professional competence” are considered. The features of the preparation 
of the educational program of the specialty in the format of the competence approach are described.

Key words: future biologists, competence, competence, professional competence, educational program.

БИОЛОГИЯ ПӘНІ МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТІН ДАМЫТУ
Гайсина Қ.М.1  докторант 

Шілдебаев Ж.Б.2  п.ғ.д.,профессор
Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы қаласы, Қазақстан

Оқытудың қазіргі заманғы тенденциялары жоғары білікті маман даярлаудың жаңартылған сапалы өзгерістерін 
талап етеді. Осы орайда студенттерге жоғары білімнің сапасын арттыру мақсатында әр түрлі бағытта және жаңа 
әдістерді пайдалана отырып білім беру үлкен маңызға ие. Жоғары білімнің сапасы дегеніміз - жоғары оқу орнының 
қызмет біліктерінің барлық қырларын қамти отырып оның негізгі сипаттамаларын анықтап беретін көпқырлы ұғым. 
Осы ретте оқу үдерісінің сапасын қамтамасыз етуде оқыту әдістерінің атқарар қызметі зор, себебі ол оқу үдерісін 
ұйымдастырудың тиімділігін көрсететін фактор болып табылады.

Дамушы қоғамға бәсекеге қабілетті білімге ие, адамгершілігі жоғары деңгейде, таласты жағдайларда өзіне 
жауапкершілік алумен шешім қабылдау біліктілігі бар, дамуға құштар, ел ертеңіне жауапкершілік сезімі қалыптасқан 
мамандар қажет. Мақалада білім беру жүйесін құзырлық тәсіл негізінде жетілдіру қажеттілігі негізделген. «Құзыр», 
«құзырлық», «кәсіби құзырлық» ұғымдарына түсініктеме берілген. Болашақ мамандарды кәсіби даярлаудың 
кұзырлық тәсілге негізделген білім беру бағдарламасын дайындаудың ерекшеліктері туралы сипатталған.

Тірек сөздер: болашак биолог мамандар, құзыр, құзырлық, кәсіби құзырлық, кәсіби құзыреттілік, білім беру 
бағдарламасы.

Қазіргі заманғы жағдайлардағы кәсібиліктің өсуі маман құзыреттілігінің кәсібилік мәселесін 
ерекше қарастырады. Кәсіби құзыреттілікке - тұлға маманның интегративті сапалар, білім, шеберліктер 
және дағдылар жүйесін, типтік міндеттерді шешу амалдарын талдау жатады. Кәсіби құзыреттілікті 
қалыптастыру тұлғаның әртүрлі қасиеттерінен, оның негізгі қайнар көзі оқу және субъективті тәжірибесі 
болып табылады. Кәсіби құзыреттілік үнемі ұмтылысты жетілдіруді сипаттайды. Құзыреттіліктің 
психологиялық негізі өз біліктілігін көтеру, кәсіби дамыту мен дайындауды қажет етеді. Педагогикалық 
кәсіп бір уақытта басқарушы және өзгеруші болып табылады. Тұлға дамуын басқару үшін құзыретті 
болуы қажет.

Педагогтың кәсіби құзыреттілігінің түсінігі педагогикалық қызметті жүзеге асыруға дайындықты 
және оның кәсіби сипаттамасын көрсетеді. Педагогтың дайындығының мазмұны қандай да бір мамандық 
бойынша – педагог құзыреттілігінің нормативті моделі, кәсіби білім, шеберліктер мен дағдылар құрамын 
бейнелейді. Құзыреттілік сипаттамасы - бұл теоретикалық және тәжірибелік деңгейде талаптарды 
жалпылау.

Педагогикалық шеберлік - бұл теоретикалық білімге негізделген әрекеттер жиынтығы. Педагогикалық 
шеберліктердің мәні ішкі құрылымды түсінуді қажет етеді, яғни әрекеттердің бір-бірімен шарттасқан 
байланысы деп түсіну қажет. Бұл өз кезегінде педагогикалық шеберліктер мен практикалық мақсатта 
мүмкіндіктерді ашады. 

Мамандық иесінің ұрпақ тәрбиесіндегі алар орны ерекше. Яғни, білім сапасын көтерудің негізгі 
тетігі – болашақ мұғалім, сондай-ақ оның теориялық білімі мен кәсіби шеберлігі, шығармашылыққызметі.

Кәсіптік құзырлылық үш бөлікті кілттік, базалық және арнайықұзырлылықты біріктіреді.
Кілттік құзырлылықтар терминіндегі жоғары білім беру стандартындағы бітірушілерді дайындау 

деңгейінің талаптарын нақтылау бүгінгі күннің өзекті мәселесі кәсіби білімдердің, іс-әрекеттердің және 
адам практикасындағы кәсіби құзырларды іске асыру потенциалдары арасындағы қарым-қатынасты 
анықтау болып отыр [1, б.3-13.].

Қазіргі ұстаз шәкіртіне білім негіздерінен мәліметтер беріп қана қоймай, оны дүние жүзілік білім, 
ақпарат, қатаң бәсеке жағдайында өмір сүріп, жаңа дәуір жаңалықтарымен суарылып отыруға тиісті. 
Бұл істе белгілі бір нәтежиеге қол жеткізу үшін, мұғалім – қоғамдағы болып жатқан тез өзгеріп тұратын 
әлеуметтік–экономикалық, педагогикалық өзгерістерге тез бейімделгіш, жаңаша ойлау жүйесін меңгерген, 
жан–жақты білімдарлығы, тұтас дүниетанымы болуы қажет. Өз мамандығының шеңберінде қалып қойған 
мұғалім білімгерге білім, тәрбие берудегі биік мақсаттарға жете алмайтыны анық. Қазақстанның бүгіні 
мен ертеңі жас ұрпақтың еншісінде. Ал жас ұрпақты жан–жақты, терең білімді, интеллектуалдық деңгейі 
жоғары етіп қалыптастырудың бірден-біржолы білімгерді білімді терең игертудің тиімді әдіс-тәсілдерін 
іздестіру, шығармашылыққа жетелеу. Мұндай жағдайларда болашақ мұғалімнің үлкен біліктілігі қажет. 
Қазіргі заман талабына сай ойы терең, ғылыми-әдістемелік біліммен терең сусындаған, педагогика мен 
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психологияны жетік меңгерген шебер мұғалімқажет.
Құзыреттілік мәселесі бойынша – А.Дорофеев, В.С.Кульневич, Г.Селевко, Л.А.Петровская, 

Т.Е.Исаева, А.В.Хуторской, Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, В.Д.Шадриков, Г.Ж.Менлибекова, Б.Т.Кенжебеков, 
Дж.Равен, С.И.Ферхо, Ю.Г.Татур, И.А.Зимняя, В.Байденко, С.Е.Шишов, Ш.Таубаева, М.Ж.Жадринаның, 
Д.П.Мучкиннің, А.Арғымбаеваның, К.Л.Кабдолова мен Г.У.Кунакованың, Р.Дәулетованың, В.Е.Гаибова 
мен А.П.Чернявская, А.Б.Изделеуова еңбектерін талдау құзыреттілік ұғымының мәнін нақтылауға 
мүмкіндік береді.

Педагогтардың келесі инвариантты құзырлылықтарын бөліп көрсетуге болады:
- ақпараттық (оған біздің пікірімізше бағдарламалық және трансляциялық құзырлар енеді, 

Т.В.Добудькода бұл жеке құзырлылықтар, сондай-ақ, оған ақпаратты білімге айналдыру, ақпаратты 
талдауға және жалпылауға, жүйелеуге байланысты аналитикалық іс-әрекетті сиыстыруғаболады);

- модельдеуші (әмбебап зерттеушілік, түсіну мен логикалық ойлауды дамытушы ретінде);
- бақылау-бағалаушылық, гностикалық (сапалық және сандық бағалар, өзін-өзі бағалау);
- жию (басқарушылық, ұйымдас- тырушылық, құрастырушылық интеграциясы ретінде);
- мәдени-бағалаушылық (білім берудегі азаматтық принципті іске асыруға бағытталған мәдениет 

үлгілерін меңгеру ретіндегікөзқарас);
- коммуникативтік(ашық білім беру кеңістігінде, саяси-мәдени қоғам өмірінде, толеранттықта 

өзін-өзі оқыту, әлеуметтендіру қабілеті);
Педагогтарды ақпараттандыру жағдайында құзырлылық тәсілге бағытталған дайындау тұрғысынан 

оның кәсіптік іс-әрекетінің коммуникативтік, ұйымдастырушылық, жобалаушылық, гностикалық және 
құрастырушылық құрамдарының талдануы айтарлықтай мәнгеие.

Қазіргі заманның білім сапасы - мұғалім қауымының қызметінің сапасы. Ал, мұғалімге бағаны тек оның 
кәсіби даярлығынан, өзісін жоспарлай, өзінің нақты мақсаттарын болжап, көре алуынан, баланың әрекетін 
ұйымдастыра алатын шеберлігінен байқап, беруге болады. Қазіргі заманда, әлемдік оқу үрдісінің өзегі 
инновациялық технологиялар екені мәлім. Әлемнің бірнеше елінен сынақтан өткізілген жаңаша оқытудың 
модульдік, дамыта оқыту, сын тұрғысынан ойлау, деңгейлі саралап оқыту және т.б. технологиялардың 
стратегияларын мұғалім өз шығармашылығы, ізденісі арқылы білімгер қабілетіне, қабылдау деңгейіне 
орай іріктеп қолдануды талап етеді. Ақпараттық және оқытудың инновациялық технологиялары арқылы 
барлық білімгерлерге бірдей білім беруге және ол әрбір жеке тұлғаның ерекшеліктерін, өзін-өзі дамытуға 
қабілеттілігін ескеруге мүмкіндіктерінбереді.

Әрбір мұғалімнің кәсіби дайындық сапасына қойылатын талап немесе кәсіби теориялық білімі мен 
практикалық біліктілігі – құзыреттілік пен кәсіби шеберлігінің сапасы ретінде қаралады.

Педагогикалық әрекеттің шыңына апаратын баспалдақ – кәсіби шеберлік. Қоғамның жаңаруы 
мен дамуы барлық саладағы оның азаматтарының кәсіптік шеберлігіне байланысты. Осы жайында 
зерттеген А.К.Маркова мұғалімнің кәсіби деңгейге көтерілуінің мына төмендегі психологиялық 
критерийлерінанықтаған:

1.Объективті критерийлерге: мұғалімнің өз мамандығына сәйкестігі, сан және сападағы жоғарғы 
еңбек көрсеткіші

2.Субъективті критерийлерге: адамның мамандығы қаншалықты оның табиғатына, қабілеттері мен 
қызығушылықтарына сәйкес

3.Нәтижелі критерийлер: мұғалім өз ісінде қоғам талап етіп отырған нәтижелерге қол жеткізіп отыр 
ма деген мәселе тұрғысынан қарастырылады.

4.Шығармашылықтың критерийлеріне: мұғалімнің өз кәсібінің шекарасынан шыға алу, сол арқылы 
өз тәжірбиесін, еңбегіне өзгерте алуы жатады.

Біліктілікті арттыру - өз қызметін нәтижелі атқару үшін және кәсібилік пен құзырлылық деңгейін 
көтеру мақсатында арнайы бағдармалар арқылы оқыту, кәсіби дамыту, іс-шараларына қатыстыру және 
оның өз білімін көтеруі болып табылады.

Мұғалімдік мамандықты биікке көтеретін күш – оның кәсіби құзырлылығы. «Құзырлылық» ұғымы 
соңғы жылдары педагогика саласында тұлға субьектілік тәжірбиесіне ерекше көңіл аудару нәтижесінде 
ендіріліп отырған ұғым. «Құзырлылық» - белгілі сала бойынша жан-жақты хабардар, білгір деген мағынаны 
қарастыра отырып, қандай да бір сұрақтар төңірегінде беделді түрде үкім шығара алу дегендібілдіреді.

Мұғалімнің педагогикалық құзырлығы деп, педагогикалық қызметті жүзеге асырудағы теориялық 
және практикалық дайындықтың бірлігін айтады.

М.А. Чошанов құзырлылықты маманның төмендегі белгілерін ажыратып көрсетеді:
- тұлғаралық және еңбектегі байланыс мәдениеті;
- қызметтің экономикалық, әлеуметтік, құқықтық, адамгершілік, психологиялық аспектілерінмеңгеруі;
- қызметті жаңа жағдайға бейімдеудегі, басқару шешімін қабылдаудағы дайындығы;
- практикалық кәсіби тапсырмаларды орындаудағы дайындық әлеуеті;
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- нақты жағдайларға байланысты қандай да бір әдістерді пайдаланубіліктілігі;
- тиімді шешім кабылдау қабілеті; [2. б.36]
Педагогика ғылымында кәсіби құзырлылық еңбегінің жемістілігін анықтайтын білімі мен біліктілігінің 

жиынтығы, тапсырмасы орындаудағы дағды көлемі, білім кешені мен профессионалдық тұлғалық сапасы, 
теориялық, білімдік және профессионалдық дайындығының бірлігі,жоғары мәдениеттілікті талап ететін 
қызметтің күрделі түрлерін орындаудағы қабілеті деген мағынада ашылған.

Соңғы жылдары ғылыми–педагогикалық еңбектерде кәсіби құзырлылық дайындық сапасына 
қойылатын талап немесе кәсіби теориялық білімдері мен практикалық біліктілігі, тәжірбиеден өткізілген 
кәсіби маңызды сапасы ретінде қарастырылады. Біздің ойымызша, құзырлылықты білімін, біліктілігін, 
дағдысын, тұлға мінез–құлқын, ең бастысы - тұлға мүмкіндігін бағалаудың критериі мақсатында 
қарастыру құзырлылық маңызын толық аша бастады. Олай болса, құзырлылық– нәтижеге бағдарланған 
жаңа білім беру жүйесінің сапалық критериі ретінде әлеуметтік және өмірлік көзқарастарды қамтитын 
құндылықтарды есепке алуы қажет.

Нәтижеге бағдарланған оқыту яғни құзыреттілік ең алдымен мұғалімнің кәсіби өқзыреттілігін 
қалыптастыруды және дамытуды талап етеді. Кәсіби-педагог құзыреттілігін жүзеге асыруда, педагогтан 
қабілеттілік пен даярлықты талап етеді. Сонымен қатар кәсіби құзыреттілікке білімдер, іскерліктер, 
дағдылар мен қатар тұлғаның кәсіби құнды сапаларын,оның іс-әрекетін де қарастыруды талап етеді. 
Осының бәрі педагогтың  кәсіби жоғары деңгейінің болуын қажет етеді. Педагогика ғылымында құзырет-
тұлғаның белгілі бір саладағы өкілеттіліктері мен қызметтері аясын анықтайтын интерактивті сапасы 
ретінде түсіндіріледі.Оның құрамына білімдер, іскерліктер, дағдылар кіретіні белгілі.«Педагог білімін 
әртүрлі әдістермен білім алушыларға береді»- деп, кәсіби даярлықтың жоғары сапалы қол жетімділігі –
кәсіби сауаттылық негізі екенін анықтап берді.

Құзырлылық тәсілдері:
- нақты болып жатқан құбылыстарды түсіндірудегі;
- танып білудегі, жаңа техника мен технологиялардымеңгерудегі;
- адамдар арасындағы байланыста өз қылықтарынбағалау;
- өмірдегі отбасы мүшесі, қоғаммүшесі;
- құқықтық нормадағы және әкімшілік құрылымдағы жағдаяттарды шешудегі біліктілік.
Құзырлылықтың негізгі қасиеттері: әлеуметтік көзқарасы тәжірбиесі, интеллектісі, тектілігі. [3.б.2]
Құзырлылықтың сапа белгілері: дүние-танымы, адамгершілігі, еңбекқорлығы, көлемі, жаңалылығы, 

қабылдауы, есте сақтауы, дарыны. Белгілі ғалымдар С.Е. Шишовпен В.А.Кальнейдің ө с к е л е ң 
ұрпақтың бойына білім мекемелері мынадай құзырлылықты қалыптастыруы тиіс деп есептейді: 

1. Саяси және әлеуметтік құзырлықтар. Олар адамның өзіне жауапкершілік ала алуында.
2. Көп мәдениетті қоғамда өмір сүре алуға байланысты құзырлықтар. Ұлтаралық келісім, басқа 

мәдениет, дін өкілдерінқұрметтеу.
3. Жазбаша және ауызша қарым–қатынас жасай алу құзырлылығы. Бұл әрбір адам үшін аса маңызды 

мәселе, бұған сонымен қатар бірнеше тілді білу де жатқызылады
4. Ақпараттық қоғамда өмір сүре алуға байланысты құзырлықтар. Бұл жаңа технологияларды білу, 

ақпараттар ағынынан қажеттісін таба білу, оған сыни баға беру білу деген мағынаны береді.
5. Тұлғаның жеке және қоғамдық өмірінің негізі болып табылатын - өмір бойы білім алуға 

қабілеттілік.
Кәсіби құзырлылық - мұғалімнің біліктілігін арттыру, қоғам алдындағы жауапкершілікті сезіну, 

жоғарғы деңгейге үнемі ұмтылу мен үнемі ізденіс, жаңашылдығы мен жаңалықты қабылдай білуі мен 
қолдана білу, адами құндылықтарға сай бола отырып, сол құндылықтарды балаға сіңіре білу.

Мысалы, 5В011300-Биология мамандығы бойынша 2018 жылы қабылданған білім беру стандартында 
бітірушінің кілттік құзырлары білімділік деңгейлері бойынша көрсетілген.

Сонымен қатар, әлеуметтік-этикалық құзырларына қойлыатын талаптар, экономикалық және 
ұйымдастыру-басқарушылық құзырларға қойылатын талаптар көрсетілген.

Ал болашақ биология мұғалімінің кәсіби құзырлықтің өзіне арнайы құзырлық, коммуникативтік 
құзырлық, ақпараттық құзырлық, интеллектуальдық құзырлық, әлеуметтік құзырлық, дербес құзырлық, 
салалық құзырлықтерді өзіне біріктіретіндігі мазмұндалған [4, б.6-8].

5В011300-Биология мамандығы бойынша оқу бағдарламасын аяқтағаннан соң бітіруші, биология 
мамандығы бойынша білім бакалавры іргелі білімдерді меңгерген және кең дүниетанымы қалыптасқан, 
еңбек нарығы мен технология талаптарының өзгерісіне сәйкес бейімделуге қабілетті, командада жұмыс 
жасай алатын жаңа формация маманы болуы қажет.

5В011300-Биология мамандығы бойынша білім бакалавры негізгі оқу жоспарында қарастырылған 
міндетті модульдерге енетін:

- Қазақстан тарихы, философия, экология және тұрақты даму, басқа да әлеуметтік-гумани- тарлық 
пәндердің негізгі ережелерді білуі; 
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- қазақ, орыс, түрік, шетел тілдерін меңгеруі; 
- басқару құралы ретінде компьютермен, жалпы бағыттағы бағдарламалық құралдармен жұмыс 

істеу дағдыларын меңгеруі; 
- жаһандық компьютерлік жүйелерден алынатын ақпараттарды пайдалана білуі; базалық пәндерді 

оқу барысында: педагогика, этнопедагогика, психология және адам дамуы, өзін-өзі тану,жас ерекшеліктер 
физиологиясы және мектеп гигиенасы, т.б. пәндердің негізгі бөлімдерін білуі; 

- мемлекеттік және шетел тілдерінен білімін тереңдету, кәсіптендіру пәндерін оқу үшін қажетті 
базалық білімі болуы; кәсіптік пәндерді оқу барысында: биология бойынша білім беру саласындағы кәсіби 
қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды, тәрбие жұмысының 
теориясы мен әдістемесін меңгеруітиіс.

Болашақ мұғалім:
- ол өзінің пәнін біліп қана қоймай, сонымен қатар педагогикалық үдерістегі әр қатысушының 

орнын көре біліп, оқушылар іс- әрекетін ұйымдастырып, оның нәтежиелерін алдын ала байқап, мүмкін 
болатын жағдайда артта қалушылықтыреттеу.

- білімгерлердің негізгі құзырлылығын қалыптастыруға дайындығы: құндылық-бағдар, жалпы 
мәдениет, оқу-танымдық, ақпараттық, әлеуметтік-тұлғалық.

- білімге ерекше қажеттілігі бар балалар- мен жұмыс істеуді жүзегеасыру.
5В011300-Биология мамандығы бойынша білім бакалаврын даярлауда білім беру бағдарламасының 

негізгі мақсаты:
- отансүйгіштік, Қазақстан Республикасы халықтарының достығы, әр түрлі мәдениеттерге, салт-

дәстүрлерге құрмет көрсету рухындатәрбиелеу;
- жалпы адамзаттық және әлеуметтік- тұлғалық құндылықтарынқалыптастыру;
- экологиялық, дене мәдениетін, этикалық, құқықтық мәдениетті және ойлау мәдениетін 

қалыптастыру;
- бакалаврды тілдікдаярлау;
- кәсіби қызметте қажетті ірлегі білім, білік және дағдынықалыптастыру.
- қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму заңдылықтарын, Қазақстан тарихын, қазіргі ақпараттық 

технологияларды, мемлекеттік тілді, ұлтаралық қарым-қатынас құралы ретінде орыс және шетел тілдерін 
білу негізінде әлеу- меттік-гуманитарлық білімді қамтамасызету;

- кәсіби білімнің іргетасы ретінде психологиялық-педагогикалық және арнайы сипаттағы базалық 
білімді қамтамасызету;

- 5В011300-Биология мамандығы шеңберінде кәсіби білімді және тәжірибелік дағдыларды 
қамтамасызету.

Мамандықтың білім беру бағдарламасына сәйкес оқу жоспары мазмұны келесі модульдер бойынша 
топтастырылған: 

- мемлекеттік міндетті модуль; 
- әлеуметтік-коммуникативтік модуль; 
- кәсіби модульдер блогы; 
- ерікті элективті модуль жәнет.б.
Сонымен, мұғалім – бала бойына білім нәрін себетін басты тұлға. Яғни, балаларды тәрбиелеуде 

тиімді жағдайлар жасау көбіне мұғалімге тікелей байланысты. Сондықтан жаңашыл мұғалім даярлауға 
қойылатын талаптар студенттерді – ертеңгі мұғалімдерді оқытудың жаңа түрлерімен қаруландыра отырып, 
қазіргі уақыттағы кәсіптік дағдыларды игеруге бағытталған оқытудың жаңа жолдарын енгізуді көздейді. 
Қорыта келгенде, болашақ мұғалімдерді кәсіби әрекетке даярлау аса көкейкесті, кезек күттірмейтін өткір 
мәселе екендігін айғақтайды.

Бiздiң бacты игiлiктepiмiздiң iшiндe xaлқымыздың нeмece бacқaшa aйтқaндa aдaм pecуpcтapының 
caпacы тұp. Бiздiң ғылыми жәнe шығapмaшылық әлeуeтiмiздiң дeңгeйi жoғapы, бiлiм өpici биiк xaлқымыз 
бap. Бiз қoлымыздaғы ocындaй бaғa жeтпec кaпитaлды жaн-жaқты дaмытуғa жәнe oның дaмуы үшiн бapғaн 
caйын жaңa әpi нeғұpлым өpкeниeттi жaғдaй туғызуғa тиicпiз.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ
Гайсина К. M. 1 PhD докторант

Шильдебаев Ж.Б 2 д.п.н., профессор
1,2 КазНПУ им. Абая, Алматы, Казахстан

Требования обновленного контента ставят новые тенденции развития высшего образования. В соответствии 
с этими тенденциями студенты высших учебных заведений должны обучаться в соответствии с новыми целями 
и направлениями, которые повысят уровень качества их образования. Качество высшего образования является 
многоплановой концепцией, в основе которой лежит интеграция целей, функций и результатов образовательного 
процесса. Для современного образования во всем мире очень важна тенденция усиливать ориентацию на 
субъективный опыт студента, развивать креативность в сочетании с ответственностью за результат своих действий. 
Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые 
способны самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, быть мобильными, динамичными, 
конструктивными специалистами, иметь развитое чувство ответственности за судьбу страны.

В статье актуализируется необходимость совершенствования системы образования на основе компетентностного 
подхода. Рассмотрены сущность терминов «компетенция», «компетенция», «профессиональная компетенция». 
Описаны особенности подготовки образовательной программы специальности в формате компетентностного 
подхода.

Ключевые слова: будущие биологи, компетентность, компетентность, профессиональная компетентность, 
образовательная программа.

PEDAGOGICAL SYSTEM FOR THE DEVELOPMENT OF REFLECTION OF 
FUTURE PSYCHOLOGIST-TEACHERS

Shalgynbaeva Z.K. 1 Lecturer, Humanitarian College “Self-Knowledge”
the harmonious development of Man, “Bоbek” NNPOOC, Almaty, Kazakhstan

Кaziуev K.O. 2 doctoral student, ENU named after L.N. Gumilyov, Nur-Sultan, Kazakhstan 

Social contradictions in society require future professionals stability and confidence in their professionalism in solving 
problems in any situation. This indicates an increase in the requirements for professional training of University graduates. As 
you know, education and training at the University is one of the most important institutions of socialization of the individual, 
aimed at preparing a highly educated and educated, erudite, culture, creative thinking specialist as a single pedagogical 
process. In this regard, the system of reflection development of future teachers-psychologists is revealed through the structure 
of his professional activity, their meaningful characteristics.

Keywords: system, structure, approach, competence, reflection, system of development of reflection of future 
teachers-psychologists.

БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГТАРДЫҢ РЕФЛЕКСИЯСЫН ДАМЫТУДЫҢ
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІ

Шалгынбаева З.К.1 оқытушы, «Өзін-өзі тану»Адамның үйлесімді
дамуы гум. колледжі, «Бөбек» ҰҒПББСО Алматы, Қазақстан

Қазиев Қ.О. 2 докторант, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Нұр-Сұлтан, Қазақстан 

Қоғамдағы әлеуметтік қарама-қайшылықтар кез келген жағдайдағы мәселені шешуде болашақ мамандардан 
өз кәсібіне тұрақтылығын, сенімділігін талап етеді. Бұл жоғары оқу орыны түлектерінің кәсіби іс-әрекетке 
дайындығына қойылатын талаптардың жоғарылағанын көрсетеді. Жоғары оқу орнында оқыту мен тәрбиелеу біртұтас 
педагогикалық процесс ретінде жоғары білімді әрі тәрбиелі, эрудитті, мәдениетті, шығармашылықпен ойлайтын 
маманды даярлауға бағытталған тұлғаны әлеуметтендіру институтының ең маңыздысы болып табылатыны белгілі. 
Осы орайда болашақ педагог-психологтардың рефлексиясын дамыту жүйесі оның кәсіби іс-әрекетінің құрылымы, 
олардың мазмұндық сипаттамасы арқылы ашып көрсетіледі.

Тірек сөздер: жүйе, құрылым, тұғыр, тәсіл, біліктілік, рефлексия, болашақ педагог-психологтардың 
рефлексиясын дамыту жүйесі.

Кәсіби білім беру жүйесін дамытудың қазіргі заманғы кезеңінде рефлексия маманның 
құзыреттіліктерін дамытудың тиімді құралы ретінде өзектене түсуде. Зерттеудің өзектілігі кәсіби өзін-
өзі дамыту құралы ретінде кәсіби даярлауда рефлексивті іс-әрекеттің педагогикалық негіздерін жасаудың 
қажеттілігімен белгіленеді. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына сәйкес білім беру жүйесі қоғам дамуының 
экономикалық және әлеуметтік факторларының бірі және тұлғаны дамытуға, оның өзін-өзі анықтауы мен 
өзін-өзі іс жүзінде көрсетуі үшін жағдай жасауға бағытталған [1]. 

Сондықтан болашақ педагог-психологтардың рефлексиясын дамыту прцесін жүйе ретінде 
қарастырамыз. Өйткені, ол жоғары кәсіби мектептің білім беру жүйесінің дербес буыны болып табылады. 
Осы тұрғыдан, кәсіби даярлау прцесінде жүйе жетекші фактор ретінде қызмет атқарып, нәтижені айқын 
түсіндіруге және оған жету құралдарын (осы процесті ұйымдастырудың мазмұны, әдістері, тәсілдері, 



133

құралдары) қарастыруға мүмкіндік береді. 
Жүйе зерттеу нысанын құрылымдық компоненттер, белгілі бір тұтастықтық, тұрақтылық, оны ішкі 

бірлікте ұйымдастырумен негізделетін функционалдық байланыс және қарым-қатынас жиынтығы ретінде 
қарастыруға мүмкіндік береді. Демек құрылымды жүйе элементтері арасындағы байланыстар мен қарым-
қатынастар жиынтығының иерархиясы ретінде анықтау өзекті болып табылады. 

«Жүйе», «құрылым» ұғымдарының әдіснамалық маңызын ерекше атаймыз, өйткені, болашақ 
педагог-психологтардың рефлексиясын дамыту прцесі белгілі құрылымға ие жүйені көрсетеді. 

Жүйелілік тұғырына сәйкес кез келген құбылыстар белгілі бір жүйеде пайда болады. Сондықтан сол 
жүйеге жататын құбылыстар арасындағы байланыстар маңызды. 

В.Дальдің түсіндірмелік сөздігінде «жүйе» (systema – бөліктерден құралған тұтастық деген 
мағынаны білдіреді) қандай да бір заңдылықпен байланысқан элементтердің (заттар, құбылыстар, білім) 
өзара бірігуі, бөліктердің реттілікпен тұтастықта орналасуы деп анықталады [2].

«Жүйе» ұғымына белгілі қарым-қатынастарды құрайтын элементтердің реттелген жиынтығы 
(Г.Е.Зборовский, Г.П.Орлов, т.б.); көптеген бөліктерден құралған тұтастық (К.Черри); әртүрлі 
элементтердің өзара байланысы (У.Гослинг); белгілері ұқсас элементтер арасындағы қарым-қатынас 
(А.Холл, т.б.) деген көптеген анықтамалар берілген. Соның ішінде, Л. Фон Берталанфи ұсынған анықтама 
кеңінен қолданылады, ол жүйені бір-бірімен байланысты бөліктерден тұратын әрекет ететін элементтер 
кешені ретінде анықтайды [3, с. 56]. 

Бұл анықтамалар мазмұны бірін-бірі толықтыра отырып, жүйені бір-бірімен байланыстағы көптеген 
бөліктердің жиынтығы ретінде сипаттайды. 

Осы орайда зерттеу барысында Т.А.Ильинаның «жүйе – бұл тұтастық бірлік ретінде ортаменөзара 
әрекеттесетін және басқару бірлігімен, қызмет ету мақсатымен біріктірілетін көптеген өзара байланысты 
элементтердің реттелген белгісінің бөліп көрсетілуі» деген анықтамасы басшылыққа алынды [4, с. 16]. 

«Құрылым» жүйе элементтері арасындағы байланыс пен қарым-қатынасты ұйымдастыру, белгілі 
реттілік ретінде анықталады (В.Г.Афанасьев, т.б.). Егер жүйені өзара байланысты элементтердің жиынтығы 
десек, онда олар зерттелініп отырылған құбылыс - болашақ педагог-психологтың рефлексиясын дамытуда 
көрініс табады [5, с. 62]. 

Н.В.Кузьминаның теориясына сәйкес кез келген педагогикалық процесс жүйелілік тұрғыдан болашақ 
ұрпақты және ересектерді оқыту, білім беру, тәрбиелеу мақсатында өзара байланысты құрылымдық және 
функционалдық компоненттерден тұратын педагогикалық жүйе ретінде қарастырылады. Педагогикалық 
жүйенің құрылымдық компоненті педагогикалық жүйенің басқа жүйеден (педагогикалық емес) 
айрымашылығын және оның болуын сипаттайтын фактісін құрайды [6, с.10]. 

Сонымен бірге ғылыми әдебиеттерді талдау барлық жүйеге ортақ белгілерді (тұтастық, синергиялық, 
иерархиялық, құрылымдық) анықтауға және жүйенің жіктемесін (монокомпонентті және поликомпонентті; 
динамикалық және статистикалық; ашық және жабық; детерминацияланған және ықтимал; жасанды және 
табиғи; қарапайым және күрделі) ұсынуға мүмкіндік береді.

М.А.Холоднаяның пікірінше, әрбір жүйені дамытудың төрт деңгейі бар: диффузиялық тұтастық 
(жүйенің ғаламдық тұтастық күйі); жүйелі дифференциация (белгілі дәржеде автономды қызмет 
жасайтын элементтері айқын); жүйелі интеграция (жүйе компоненттері арасындағы өзара байланыс пен 
тәуелділіктің қалыптасуы); иерархиялық интеграция (жүйенің сыртқы факторынан тыс еркін қарым-
қатнастағы элементтердің болуы) [7, с. 412]. 

Жүйелілік тұғыр сыртқы ортамен қарым-қатынастағы мақсаты мен ресурстары, кері байланысы 
бар өзара байланысты элементтер (компоненттер) жиынтығы ретінде қарастырылатын кез келген жүйеге 
(объектіге) тән тәсіл. Ол табиғат, қоғам, ойлауда өтетін процестерді зерттеудің таным және диалектикалық 
теорияларының формасын көрсетеді.

Біздің зерттеу контекстімізде жүйе келесі компоненттерден тұрады:
- тұлғалық факторлар: болашақ педагог-психологтардың рефлексиясын дамытуға мүмкіндік беретін 

эмпатия, әлеуметтік интеллект, мотивация, рефлексивтілік;
- оқыту үдерісіндегі әртүрлі практика түрлерін (оқу таныстыру, психологиялық-педагогикалық, 

өндірістік педагогикалық) өту, тұлғалық өсу тренингі, әлеуметтік-психологиялық тренингтер енетін оқыту 
процесі;

- кәсіби рефлекесияның компоненттері: өзіндік кәсіби құзыреттіліктің рефлексиясы, өзіндік болашақ 
кәсіби рефлексия, кәсіби іс-әрекеттің белгісіздігі рефлексиясы, кәсіби іс-әрекет саласының реялексиясы, 
іс-әрекет субъектілерінің кәсіби өзра әрекеттестік рефлексиясы.

Қоғамдағы әлеуметтік қарама-қайшылықтар кез келген жағдайдағы мәселені шешуде болашақ 
мамандардан өз кәсібіне тұрақтылығын, сенімділігін талап етеді. Бұл жоо-ны түлектерінің кәсіби іс-
әрекетке дайындығына қойылатын талаптардың жоғарылағанын көрсетеді.
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Болашақ мамандарды әртүрлі сала бойынша кәсіби даярлау, кәсіби қалыптастыру мәселесі 
қазақстандық және ресейлік ғалымдар (Э.Ф.Зеер, А.К.Маркова, В.А.Сластенин, Н.Д.Хмель, 
А.А.Бейсенбаева, К.К.Жампеисова, Н.Н.Хан, Р.К.Төлеубекова, Қ.Қ.Шалғынбаева т.б. зерттеулерінде 
көрініс табады. 

В.А.Сластениннің пікірінше, кәсіби даярлау тұлғаның кәсіби іс-әрекетті біліктілікпен жүзеге асыру 
қабілеті, сондай-ақ теориялық және практикалық дайындығының бірлігі деп тұжырымдалады [8, с. 147]. 

А.Б.Бекманова зерттеуінде кәсіби даярлау болашақ педагог тұлғасының құрылымына енеді дей 
отырып, оны сол іс-әрекетті жетілдіретін жаңа білім, білік және дағдыны меңгеруге талпынуды сипаттайтын 
интегралды динамикалық білім деп анықтайды [9, с.22]. 

М.В.Семенованың зерттеуінде кәсіби даярлау негізі тұлғалық бағыттылық болып табылатын 
практикалық іс-әрекет тәжірибесіне интеграцияланған гностикалық, процессуалдық, коммуникативтік, 
тұлғалық, шығармашылық және рефлексивтік компоненттерде көрініс табатын кәсіби іс-әрекет субъектісі 
ретінде болашақ педагог тұлғасының сапалы сипаттамасы деп айқындалады [10, с.25]. 

Н.Р.Шаметов зерттеуінде педагогты жаңа типтегі кәсіби оқытуға даярлау түйінді, педагогикалық-
психологиялық, теникалық-технологиялық құзыреттіліктер мен метакәсіби сапалар интеграциясына 
негізделген кәсіби білім беру стандартының талаптары деңгейінде нақты мамандандырылуы шеңберінде 
кәсіби оқыту мен тәрбиелеуді біліктілікпен жүзеге асыру қабілеті деп сипаттайды [11, с. 25]. 

И.А.Зимина кәсіби даярлау ұғымын анықтауда Дж.Равеннің «даярлау – бұл нақты пәндік салада 
нақты әрекетті тиімді орындау үшін қажетті өзіндік ерекше қабілет, оған мамандандырылған білім, пәндік 
дағды, ойлау тәсілі, сонымен бірге өз әрекетіне жауапкершілігін түсіну енеді» деген пікірін қолдай отырып, 
біліктілігін көтеру жүйесіндегі практикалық психологтарды кәсіби даярлау мәселесін зерттейді [12, с. 19]. 

Сонымен кәсіби даярлау мәселесін алыс және жақын шетелдік, отандық ғалымдар талқылауда, 
жоғарыдағы ғалымдар еңбектерінің маңызы зор. Әртүрлі сала мамандарын, педагог-психолог мамандарды 
кәсіби даярлау мәселесін зерттеу мәселесі бойынша ресей ғалымдары тәжірибесі жеткілікті деңгейде 
қалыптасқан. Олардың зерттеу пәні практикалық психологтарды, арнайы психологтарды, медицина 
саласы үшін психологтарды, әлеуметтік қызметкерлерді даярлау болып табылады. 

Сондықтан зерттеу барысында болашақ педагог-психологтарды кәсіби даярлау құрылымын, оны 
жетілдіру мәселені қарастырған зерттеулерге талдау жасалды. 

Дегенмен де, болашақ педагог-психологты даярлау және олардың рефлексиясын дамыту әлі де 
жеткілікті деңгейде арнайы қарастырылмайды.

Рефлексияның мәні адамның өзінің білімін, білімінің негізін, оларды меңгерудің жолдарын 
анықтауымен сипатталады. Сондықтан рефлексияны адам табиғатына тән ойлау, ес, сана сияқты танымдық 
процестерден бөліп қарауға болмайды. Осыдан рефлексия білім берудегі гуманизацияны дамытудың 
инновациялық жолдарының біріне саналады. Оның негізіне адамдардың рухани әлеуетіне деген сенім 
алынады. Рефлексияны адамның рухани әлеуетін ашудың инновациялық жолдарының бірі ретінде тани 
отырып, «рефлексияны ешкім және ешнәрсе алмастыра алмайды»- деп тұжырымдауға болады.

Дегенмен бір жағынан, «рефлексия» ұғымы арнайы қарастыруды талап етпейтін мағынасы түсінікті 
термин сияқты көрінеді; екінші жағынан, қазіргі жоғары білім үшін кәсіби іс-әрекеттің ерте кезеңінде 
болашақ мамандардың рефлексиясын дамытудың шарттарын қамтамасыз ету міндетінің өзектілігі артуда. 
Бірақ, практикада жоғары оқу орнында болашақ мамандарды даярлау кезінде олардың кәсіби рефлексиясын 
қалыптастырудың тұтас технологиясы практикалық тұрғыдан сирек ескерілетіні байқалады. 

Жоғары оқу орнында оқыту мен тәрбиелеу біртұтас педагогикалық процесс ретінде жоғары білімді 
әрі тәрбиелі, эрудитті, мәдениетті, шығармашылықпен ойлайтын маманды даярлауға бағытталған тұлғаны 
әлеуметтендіру институтының ең маңыздысы болып табылатыны белгілі. 

Осы орайда болашақ педагог-психологтардың рефлексиясын дамыту жүйесі оның кәсіби іс-
әрекетінің құрылымы, олардың мазмұндық сипаттамасы арқылы ашып көрсетіледі (1- сурет). 

Суретте көрсетілгендей, болашақ педагог-психологтардың кәсіби іс-әрекеті әдістемелік тұрғыдан 
екі параметрлермен сипатталады: 

І. Болашақ педагог-психологтардың рефлексиясын дамытудағы кәсіби іс-әрекетінің мазмұны: 
1) мәселелер (міндеттері), яғни Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 

жаңа жағдайына бейімделуге дайындауына байланысты бірізділікпен шешетін міндеттері; 
2) қызметтері – болашақ педагог-психологтың негізгі атқаратын міндеттеріне сипаттама; 
3) түрлері – міндеттерді шешу мен қызметтерді жүзеге асыруға қатысты іс-әрекеттер;
4) педагог-психологтың туындаған мәселені шешуде қолданатын тәсілдері мен құралдары. 
II. Рефлексиясын дамыту әрекетінің тиімділігін қамтамасыз ететін құралдар (тәжірибе, іс-әрекет, 

тұлғалық қасиеттері): 
1) білімі;
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2) педагогикалық біліктілігі мен дағдысы, құзыреттілігі;
3) кәсіби іс-әрекеттегі рефлексиясын дамытуға мүмкіндік туғызатын тұлғалық қасиеттері. 

 Болашақ педагог-психологтардың рефлексиясын дамыту әрекетінің 
негізгі мақсаты мен міндеттері  

Рефлексиясын дамыту әрекетінің тиімділігін қамтамасыздандыру құралдары  

Болашақ педагог-психолог  тұлғасының кәсіби 
маңызды сапалары 

Тәжірибесі мен іс-әрекеті 

Әлеуметтік-
психологиялық 

қасиеттері  

Психологиялық-
физиологиялық қасиеттері  

 
Білімі 

Рефлексивтік 
құзыреттілігі 

Болашақ педагог-психологтардың рефлексиясын 
дамыту үрдісі  

Педагогикалық-
психологиялық іс-әрекеттер 

ЖОО-дағы тұтас 
педагогикалық үдеріс 

Рефлексиясын  дамытудағы кәсіби іс-әрекетінің 
мазмұны  

Түрлері Мәселелер Қызметтері Мәселені шешудің тәсілдері мен 
құралдары 

Сурет – 1 Болашақ педагог-психологтардың рефлексиясын дамыту жүйесі
Бұл компоненттер мен нақты құрайтын параметрлердің барлығы бір-бірімен тығыз байланысты. 

Әрбір параметр алуан түрлі деңгейде ашып көрсетіледі, жүйе талаптарға сәйкес келеді. 
Болашақ педагог-психологтардың рефлексиясын дамыту процесі сыртқы (оқытушының басқару 

ықпалы) және ішкі (іс-әрекетті өз бетімен ұйымдастыру) сипаттарға ие. Бұл екі іс-әрекет жүйесі логикалық 
тұрғыдан оқу кәсіби-бағдарлық, өзара әрекеттесу механизмін басқару болып табылады, ал болашақ педагог-
психологтардың өзара қарым-қатынасы мен байланысының күрделі жиынтығы оқытуды ұйымдастыру 
құралдары, әдістері мен формаларының жүйесі арқылы жанама жүргізіледі. Сондықтан болашақ педагог-
психологтардың рефлексиясын дамытудың педагогикалық шарттары мен жүйесін дайындаудың маңызды 
аспектісі оларды концептуалды деңгейде ұсынуды қажет етеді. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ РЕФЛЕКСИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 
Шалгынбаева З.К.1преподаватель, гум. колледж «Самопознание»

гармоничного развития Человека, «Бөбек» ННПООЦ, Алматы, Казахстан
Қазиев К.О.2докторант, ЕНУим.Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан 

Социальные противоречия в обществе требуют от будущих профессионалов стабильности и уверенности 
в их профессионализме в решении проблем в любой ситуации. Это свидетельствует об увеличении требований к 
профессиональной подготовке выпускников вуза. Как известно, обучение и воспитание в университете является 
одним из важнейших институтов социализации личности, направленным на подготовку высокообразованного и 
образованного, эрудированного, культурного, творческого мышления специалиста как единого педагогического 
процесса. В связи с этим система рефлексивного развития будущих педагогов-психологов раскрывается через 
структуру его профессиональной деятельности, их содержательной характеристики.

Ключевые слова: система, структура, подход, компетентность, рефлексия, система развития рефлексии 
будущих педагогов-психологов.
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БОЛАШАҚ ПЕДАГОГТАРДЫҢ БАСҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ МАЗМҰНЫ

Садирбекова Д.Қ.PhD, аға оқытушы, ҚазҰҚызПУ, Алматы, Қазақстан 

Мақалада болашақ мұғалімнің басқарушылық құзіреттіліктерін қалыптастыру мазмұны қарастырылады. 
Басқарушылық құзіреттіліктер туралы идеяларда көрініс табатын қазіргі менеджменттің ерекшелігі жоғары кәсіби 
білім аясында технологиялар мен білім беру процесін жаңарту үшін негіз болады деп тұжырымдалады

Тірек сөздер: құзыреттілік, басқарушылық құзыреттілік, өзін-өзі жетілдіру.

Қазіргі заманғы кәсіби мектеп мұғалімінің басқарушылық құзыреттілігін дамыту болашақ 
педагогтарды даярлау мақсаттарының бірі болып табылады. Басқарушылық құзыреттілікке ие мұғалім 
әлеуметтік және білім беру жүйелерін жобалау, әзірлеу, және әлеуметтік-педагогикалық жүйені басқару 
жұмыстарымен айналысады. Бір жағынан, бұл жүйелер қоғамның және өндірістің мақсаттары мен 
міндеттерін қанағаттандыруы керек, ал екінші жағынан, қазіргі заманғы оқу орнының педагогикалық 
үдерісінде білім алушылардың жеке психикалық және әлеуметтік дамуын басқарудың бірыңғай жүйелік 
мақсаттары, қағидаттары, құралдары, технологиялары бар арнайы әзірленген кешенді оқыту тәжірибесін 
қамтамасыз етуі қажет. 

Тұлғаның дамуы бақылаудың әсер етуі нәтижесінде, сондай-ақ генетикалық-табиғи және әлеуметтік 
бақыланбайтын факторлардың адамға әсер етуі нәтижесінде туындайды. Бұл адам болу, ал жеке тұлғаны 
қалыптастыру үдерісі дамуының нәтижесі . Дамудың сипаттары өзгерістің, заңдылықтың және бағыттың 
қайтарымсыздығы болып табылады. Дамудың нәтижесінде объектінің жаңа сапалы жағдайы пайда 
болады. Б.Г.Ананьевтің пайымдауынша, адамның дамуының түпкілікті өнімі – бұл өзінің жеке өміріне 
ие болуы, өмір жолын дербес және саналы теңестіруге айналдыруы [1]. Адам болуы тиіс өзгерістерді, 
ең алдымен, білім мазмұнын меңгеру арқылы жүзеге асыратынын атап өту маңызды. Ол педагогикалық 
үдерісте қажетті және маңызды байланыс ретінде әрекет етеді. Білім беру мазмұны оқушылардың оқу 
үрдісінде игерілуі тиіс. Адам педагогикалық тұрғыдан айқын бағытта дамып, қоғамның ұсынған білім 
мазмұнын белсенді түрде игергенде ғана дамиды.

Н.Е.Эрганова «Кәсіби-педагогикалық технологиялар» білім беру бағдарламасында мамандарды 
даярлауды зерттей отырып, өзінің ғылыми мақалаларында басқарушылық құзыреттілікті меңгерген 
мұғалім-технологтарды даярлаудың өзектілігін анықтайды [2]. Бұл бірқатар жағдайлардан талап 
етілетіндігін көрсетеді:

- қоғамды заманауи басқарудың маңызды құралы ретінде әлеуметтік технологияны қарқынды 
дамыту; 

- педагогикалық өндірістің және педагогикалық іс-әрекетті технологияландыру; 
- кәсіби педагогикадағы қарым-қатынас үрдістерінің рөлін күшейту;
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- кәсіби білім беру мұғалімінің қызметінде болған өзгерістер.
Ғылыми-технологиялық үдеріс тек өндірістің көптеген салаларын ғана емес, мәдениет саласын, 

гуманитарлық білім салаларын да басып озды. Білім беру технологиясы мәселесіне деген қызығушылық 
түрлі мүдделерге байланысты: кейбір ғалымдар дәстүрлі түрде инновациялық бағытты қолдайды; басқалары 
білім берудің жай-күйіне алаңдайды; басқалары технологиялық үдеріс жаңа мәселелерді сапалы шешу 
үшін білім беру дамуының кезеңі дайындаған объективті үдеріс деп есептейді. Жаңа тұжырымдамалар 
пайда болады, олардың шеңберінде теориялар, әдістер және оқыту технологиялары туралы пікірлерде 
өзгерістер орын алады. Кәсіби-педагогикалық технологиялар – бұл педагогикалық технологиялардың 
алуан түрлілігі. A.C.Белкин кәсіби-педагогикалық технологияны мұғалімнің кәсіби деңгейіне, өнерге 
қол жеткізу үдерісі ретінде анықтайды. Кәсіби оқытуда педагогикалық технологияларды қолдану оқу 
үрдісін жобалауға және жүзеге асыруға технологиялық көзқарасты білдіреді [3]. Сонымен қатар, кәсіби-
педагогикалық технологиялар кешенді интеграцияланған жүйені, оның ішінде реттелген операциялар мен 
әрекеттер жиынтығын білдіреді. Мұндай жүйе педагогикалық мақсаттарды белгілеуге, білімді меңгеруге, 
кәсіптік дағдыларды игеруге және оқытудың мақсаттарын қоюға, білім алушылардың жеке қасиеттерін 
қалыптастыруға бағытталған, ақпараттық-мақсаттық және үдерістік аспектілерді қамтамасыз етеді. Кәсіби 
білім беру технологиясы саласындағы мамандарды даярлау педагогикалық инновацияларды енгізу үшін 
теориялық білімді кодификациялаудың әртүрлі нысандарын енгізуге, білім берудің жеке формалары мен 
әдістерінен әдістемелік жүйелерге ауысуға, оқыту әдістерін жүйелі талдау және шешім қабылдау құралы 
ретінде көшіруге, білім алушы мен мұғалім арасындағы өзара әрекеттестіктің зияткерлік технологиясына 
көшуге мүмкіндік береді.

Мұғалімдер білімі мен кәсіби білім беру дайындықтарында толғаныста болатыны шындық, дегенмен 
бұл жердегі мақсат: іс әрекеттегі меңгеру үдерісін бақылау және басқару қызметіне басқа мұғалімдерді 
ортақ етіп отырады. Кәсіптік білім шарттарының өзгеруі кезінде ой толғаныста бола отырып, өзінің даму 
тетіктерінің негізін жоспарлайды – деп, Д.Дьюи мен Д.Шонның «Рефлексиялаушы практик» еңбектерінде 
көрсетілген. Рефлексияланушы мұғалім – бұл ойлаушы, талдаушы, өз тәжірибесін жетілдіретін зерттеуші 
педагог. 

Д.Дьюи еңбектерінде көрсетілгендей өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіруге жалықпайтын 
қажеттілігі бар «өз кәсібінің мәңгілік оқушысы».-деп қарастырса, қазақтың ақыны О.Сүлейменов 
«Адамның рухани ізденіс-сілкіністері үш-ақ сауалдың аясына сияды: 1) не біле аламын, 2) не істеуім 
керек, 3) үміт артарым не?» – яғни, адамның өзін-өзі тәрбиелеу мәселесінің маңызы мен мәніне ерекше 
тоқталады.

Ресей педагогы Б.З.Вульфов еңбектерінде: «Кәсіптік рефлексия деп- педагогикалық жұмыс 
ерекшеліктерімен және жеке педагогикалық тәжірибесінің байланысының мазмұны – деп анықтама 
берсе, Е.Е.Рукавишникова кәсіптік рефлексия деп – маманның өзіне және кәсіптік қызметіне қатысты 
талдамалық позиция ұстану қабілетінен көрінетін кәсіптік өзін-өзі жетілдіру мен өзін – өзі өзектендірудің 
психологиялық тетігін түсінеді.

Өйткені біздің зерттеумізде өзін-өзі басқарудың қажеттілігі, басшының топты ұйымдастыру 
сапасының болуы қажеттілігінен туындайды. Адам өзін-өзі басқара алғанда ғана топты басқара алады. 
Біздің бұл ойымызға В.А.Караковтың «өзін-өзі басқару – ол бірінші адамның өзін-өзі басқаруы, өзінің 
жеке тұлғалық қасиетін қалыптастыруы, өзінің дамуын ретке келтіруі» деген тұжырымдамасы дәлел бола 
алды. А.А.Жайтапованың «Мектептегі менеджерлік іс-әрекет», Б.Т.Акжаловтың «Оқушылар ұжымын 
дамытудағы өзін-өзі басқару жүйесі» атты еңбектерінде өзін-өзі басқару ұғымы жан-жақты талданған. Ал 
Г.К.Бегалиеваның зерттеуінде болашақ мамандарды даярлау процесінде студенттік өзін-өзі басқару мен 
тәлімгерліктің өзара байланысының педагогикалық шарттары қарастырылса, Е.Р.Касеновтың еңбегінде 
Қазақстан мектептеріндегі өзін-өзі басқарудың даму тарихы баяндалған [4]. 

Өзін-өзі басқару өзіндік мақсат ретінде құрылмайды. Ол жасампаздық қасиетке ие. Топ 
ұйымдастырушылық іс-әрекет барысында өзін-өзі басқаруды үйренеді. Бұл деңгейде мұғалім – белсенді, 
кеңес беруші-оқытушы. Өйткені басқарудың жағдаят теориясына сәйкес педагогикалық іс-әрекеттің стилі 
топтың даму деңгейінен талап етіледі.

Жеке тұлғаның дамуы, тәжірибе жинақтауы мен өзін-өзі басқара алуы өзін-өзі тану, өзін-өзі реттеу, 
өзін-өзі анықтау негізінде жүзеге асады. Өзін-өзі реттеу ойдың белсенділігін реттеу, өзінің мінез-құлқы 
мен іс-әрекетін басқару, субъектінің шындық пен рефлексия моделінің көрінісі ретінде түсіндіріледі. Өзін-
өзі реттеу ынтымақтастық, шығармашылық негіздегі технологиямен қамтамасыз етіледі. Өзін-өзі тану, 
өзін зерттеу, жеке тұлғалық қасиеттерін анықтау, өзінің мүмкіндіктерін, қабілеттерін білу процесі ретінде 
қарастырады. Өзін-өзі тану шарты балалар тобындағы рефлексивті ортаға сәйкес баланың даму деңгейі 
жөнінде объективті ақпараттарды алу, яғни рефлексивті диагностика болып табылады. Өзін-өзі анықтау 
жеке тұлғалық мәселелердегі жағдаяттардың ішінде өзіндік орнын анықтау мен нақтылаудағы өзіндік 
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таңдауға жатады. Өзін-өзі анықтау қарым-қатынас жасау технологиясымен, бірлескен шығармашылық 
ойындар мен жобалық іс-әрекеттерді орындауда қамтамасыз етіледі.

Өзін-өзі басқаруда мұғалім мен оқушының өзараәрекеттестікке түсуі жасампаздық сипатқа ие 
болады. Объективті заңдылықтарды тануда, өзінің қоғамдағы орнын құруда жаңа қарым-қатынастар 
орнатылады. 

Ал, өзін-өзі жүзеге асыруда олардың жекелігі қалыптасады. Білім алушының жекелігі интеллектуалды-
шығармашылық, эмоционалдық-адамгершілік, ұйымдастырушылық-іскерлік, орындаушылық-тәртіптілік 
сипаттамасынан көрінеді. Өзін-өзі жүзеге асыруда өзін-өзі реттеу (ынталандырушылық); өзін-өзі іске 
асыру (атқарушылық) және олардың кіріктірілуі (өзіндік ұстаным) негізге алынады. Өзіндік ұстаным 
жауапкершілікті, бастамашылдықты, іскерлікті, сыйластық қарым-қатынасты, өзіне деген талапшылдықты 
сипаттайды. Осындай сипаттама өзіндік басқарушылық құзыреттілікті тәрбиелеуге бағытталады. 

Өзін-өзі жетілдіру, өзіндік іс-әрекет арқылы жүзеге асырылады. Өзіндік іс-әрекет динамикалық 
жағынан субъектінің өзараәрекеттестік жасауындағы сыртқы ортаның әсері арқылы өзгеріс жасайды. 

Осы кезеңде алдыңғы нәтижені сараптау үшін рефлексивтік диагностика жүргізу қажет. Білім 
беру субъектілерінің бірлескен іс-әрекеттегі әлеуметтік тәжірибемен байытылған, жаңа біліммен, қабілет 
пен дағдыларды қабылдауы, оған өзін-өзі тәрбиелеу, жоғары нәтижедегі жетістікке жетуіне мүмкіндігі бар 
болып табылады.   

Өзін-өзі жетілдіру дегеніміз – ұжымдағы шығармашылық істе жетістікке жету мен жаңа шарттағы 
шығармашылық іс-әрекеттің саналы түрде өз ойын жеткізе білуіндегі белсенділік деп айтуға болады. 
Осындай кезеңде мұғалімнің орны оқушының қоршаған ортамен өзара қарым-қатынасын байланыстырушы 
ретінде қызмет атқарады [4, 45б]. 

Болашақ педаготардың басқарушылық құзыреттілігін басқарудың рефлексивтік кезеңінде 
дианностикалық құралдар арқылы олардың білім беру субъектілерімен өзараәрекеттестік негізінде 
оқушынының жеке тұлғасын, сынып ұжымын, оқу-тәрбие үдерісін басқару іс-әрекетінде оның өзін-өзі 
басқару, өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі жүзеге асыруға қызығушылығы, құндылықты бағдары, қабілетінің 
барлығы, ұмтылу және т.б. деңгейлері тексеріледі. 
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СОДЕРЖАНИЕ БУДУЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ
Садирбекова Д.К. к.м.н., доцент КазНацЖенПУ, Алматы, Казахстан

В статье рассматривается содержание формирование управленческих компетентностей будущего педагога. 
Утверждается, что особенность современного управления, отражаемая в представлениях об управленческих 
компетентностях, выступает как основа обновления технологий и направленности образовательного процесса в 
рамках высшего профессионального образования.
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The educational system operates and develops in the educational process of training and education of the person, 
specifically - in the educational process.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Образование как процесс не прекращается до конца сознательной жизни человека. Оно непрерывно 
видоизменяется по целям, содержанию, формам. Непрерывность образования в настоящее время, характеризуя его 
процессуальную сторону, выступает в качестве основной черты.
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Образовательная система функционирует и развивается в образовательном процессе обучения и 
воспитания человека, конкретнее, - в учебно-воспитательном процессе. Еще в конце ХIХ в. П. Ф. Каптерев 
отметил, что «образовательный процесс не есть лишь передача чего-то от одного другому, он не есть 
только посредник между поколениями; представлять его в виде трубки, по которой культура переливается 
от одного поколения к другому, неудобно. Сущность образовательного процесса с внутренней стороны 
заключается в саморазвитии организма; передача важнейших культурных приобретений и обучение 
старшим поколением младшего есть только внешняя сторона этого процесса, закрывающая самое 
существо его».[1,с.3] По сути, в этом определении образовательного процесса подчеркивается, что на всем 
его протяжении основной задачей образования является развитие и саморазвитие человека как личности в 
процессе его обучения. Образование как процесс не прекращается до конца сознательной жизни человека. 
Оно непрерывно видоизменяется по целям, содержанию, формам. Непрерывность образования в настоящее 
время, характеризуя его процессуальную сторону, выступает в качестве основной черты. Рассмотрение 
образования как процесса предполагает, во-первых, разграничение двух его сторон: обучения и научения 
(учения). Во-вторых, со стороны обучающего образовательный процесс представляет всегда вольно 
или невольно единство обучения и воспитания. В-третьих, сам процесс воспитывающего обучения 
включает с позиции обучающегося освоение знаний, практические действия, выполнение учебных 
исследовательских, преобразующих, познавательных задач, а также личностные и коммуникативные 
тренинги, что способствует его всестороннему развитию.Развитие человека в процессе образования в 
значительной мере обусловлено тем, какими средствами, на каком содержании оно осуществляется. П.Ф. 
Каптерев приводит три вида формального развития: 

1.Рефлектирующее - подготовка к исследованию субъективного мира (человеческого духа).
2.Объективное - подготовка к исследованию объективного мира (природы)
3.Систематизирующее - подготовка к установлению логического порядка во всякой области фактов.
Этим трем видам формального развития соответствуют гуманитарно-научное, естественнонаучное 

и математическое образование.
Все последующее образование осознанно или интуитивно основывается на природной разнице этих 

видов образования. Соответственно складываются две культуры - гуманитарная и естественно-научная 
(технократическая), стоящие в отрыве друг от друга. Этот разрыв может быть преодолен разработкой 
нового направления образования, основанного на формировании проектного способа взаимодействия 
с миром.Это проектное образование есть способ формирования нового типа культуры - проектной 
культуры. Продолжающаяся с середины XX в. информационная революция охватывает сегодня все сферы 
не только производственной, но и социальной деятельности человека - формируется информационное 
единство всей человеческой цивилизации; реализуется свободный доступ каждого человека ко всем 
информационным ресурсам; превалирующими становятся гуманистические принципы управления 
обществом, основанные на прозрачности власти, всеобщем доступе к информации, демократичности 
принятия общественных решений. Тенденции и темпы развития этих перемен убедительно свидетельствуют 
о том, что наступивший век будет веком информации, обладающей свойством взаимодействия как с 
духовным, так и с материальным миром человека. Процессы компьютеризации и информатизации 
играют основополагающую роль в становлении информационного общества, когда главным объектом 
управления становятся не материальные объекты, а символы, идеи, образы, интеллект, знания; когда 
большинство работающих заняты производством, хранением, переработкой и реализацией информации, 
особенно высшей ее формы - знаний. Понимание единства и целостности информационных процессов в 
технических системах, природе и обществе лежит в основе дальнейшего сближения естественнонаучного 
и гуманитарного знания, естественнонаучной и гуманитарной культур в целом. [2,с.3] Основанием 
этого являются единство мира, единство процесса познания, единство всех форм человеческого опыта; 
целостность культуры; принципиальная «проницаемость» форм и методов познания; междисциплинарные 
и трансдисциплинарные связи, определяющие специфику культурных взаимосвязей современного мира. 
Мировоззренческий статус науки сегодня сопряжен с решением проблемы поиска стратегии выживания 
человечества в условиях кризиса техногенной цивилизации и определением дальнейших путей ее развития. 
Становление информационного общества породило ряд проблем специфического информационно-
экологического характера: 

- информационная безопасность личности и общества; 
- информационные войны, 
- управление и манипуляция массовым сознанием, 
- компьютерная преступность, 
- компьютерная игровая наркомания,  
- интернет-зависимости разного рода,  
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- виртуализация межличностного общения, 
сохранение человеческой сущности в условиях создания искусственного интеллекта, киборгизации 

человека. 
В информационном обществе возрастает роль отдельной личности, что определяет новое понимание 

сущности человека, его места во Вселенной, его интегральной природы. На основе теоретико-
методологического анализа сущностных черт информационного общества можно сделать предположение, 
что новые ориентиры образования информационного общества определяются следующими тенденциями 
развития современного образования: Непрерывность образования - необходимость и доступность 
образования не только в начале жизненного пути человека, но и на всем его протяжении, преемственности 
и взаимосвязи всех звеньев образования, совместно и скоординировано решающего задачи по социализации 
личности и удовлетворяющего ее стремление к самообразованию, саморазвитию, самореализации. 
Корреляция образования с современным уровнем научных знаний о мире и человеке, с реалиями 
современной культуры - встраивание образования в культуру, науку и прогрессивные инновационные 
технологии [1,с.2]. Усиление прогностической направленности образования - способность в своем 
современном развитии «предвидеть» и определенным опережающим образом удовлетворять потребности 
грядущих поколений людей; переход от концепции поддерживающего образования к концепции 
опережающего образования. Создание единого информационного образовательного пространства страны 
и интеграция его в мировое информационное образовательное пространство - решение проблем управления 
сложной системой образования, предполагающей многоцелевую деятельность; интеграция и координация 
информационных потоков; повышение оперативности и эффективности управления всей системой 
национального образования в целом; становление мирового сетевого мультикультурного образовательного 
пространства; дистанционное образование, позволяющее получать образование в любое время, в любом 
месте, на протяжении всей жизни человека. Открытость образования - его способность к саморазвитию, 
предполагающая новый подход к определению целей и результатов образования, взаимодействию учителя 
и учащихся, к личности ученика и педагога, содержанию образования. Выбор человеком своей 
индивидуальной образовательной траектории на протяжении всей жизни за счет возникновения новых 
источников знания, изменение роли педагога в информационных условиях, главной компетенцией которого 
становится роль помощника, консультанта, навигатора как в мире знаний. Ориентация образования на 
саморазвитие личности - опора на личностное знание, личностный опыт, индивидуальный интерес и 
мотивацию, личностно-творческую работу; развитие самостоятельности и независимости личности в 
образовании; поддержка проявлений самости - самоопределения, самопознания, саморазвития, 
самореализации. Таким образом, выделенные новые ориентиры образования информационного общества 
обуславливают решение важнейшей задачи в «стратегии выживания» человечества - обеспечение новому 
поколению «мягкой посадки в будущем», успешной социализации новых граждан этого общества в 
условиях стремительно приближающейся информационной будущности. Переход от концепции 
функциональной подготовки к концепции развития личности. Суть этого перехода заключается не только 
в смене приоритетов: от государственного заказа на подготовку специалистов к удовлетворению 
потребностей личности. Новая концепция предусматривает индивидуализированный характер 
образования, который позволяет учитывать возможности каждого конкретного человека и способствовать 
его самореализации и развитию. Это станет осуществимым посредством разработки разных 
образовательных программ в соответствии с разными индивидуальными возможностями как учащихся, 
так и преподавателей. Важным фактором в этом направлении развития образования является формирование 
у учащихся умений учиться, умений самостоятельной когнитивной деятельности с использованием 
современных и перспективных средств информационных технологий.Еще в недалеком прошлом хороший 
почерк был гарантией спокойной и обеспеченной жизни до старости. Последние десятилетия характерны 
ускорением обновляемости технологий и знаний в различных сферах деятельности человека. Школьного 
и даже вузовского образования сегодня уже надолго не хватает. Президент корпорации Дженерал Моторс 
говорит об этом так: «Нам нужны специалисты не с четырех и даже с шестилетним, а сорокалетним 
образованием». Развитие концепции непрерывного образования, стремление реализовать ее на практике 
обострили в обществе проблему образования взрослых. Произошло радикальное изменение взглядов на 
образование взрослых и его роль в современном мире. Оно рассматривается сейчас как магистральный 
путь преодоления кризиса образовательной системы, формирования адекватной современному обществу 
системы образования.Превращение знаний в основной общественный капитал, возрастание выгод, 
связанных с получением знаний, заключается в том, что выгоды от него получает человек, который 
потребляет этот товар, общество в целом и конкретные предприятия. Отсюда вытекают основания для 
смешанного финансирования образования, развитие рыночных отношений в этой сфере [2,с.3]. Развитию 
рыночных отношений в сфере образования способствует и обострение проблемы государственного 
финансирования. «Если в 60-х годах в большинстве стран резко возросла доля валового национального 
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продукта, направляемого на образование, то с начала 80-х годов в подавляющем большинстве как развитых, 
так и развивающихся стран государственные затраты на образование сокращаются или, что встречается 
гораздо реже, стабилизируются. Даже в США, где самой приоритетной областью социальной политики 
государства является образование (эту отрасль в США по праву называют «государством в государстве»), 
на нужды которого выделяется больше средств, чем на оборону, проблемы государственного 
финансирования обострились. [2,с.3] В России общая для большинства стран тенденция к сокращению 
государственного финансирования системы образования усиливается общими экономическими 
проблемами переходного периода. В результате доля расходов на просвещение и подготовку кадров в 
федеральном бюджете снизилось с 6% в1992г. до 3-4% в 1996г. Поиск путей выхода из финансового 
кризиса систем образования многих стран привел к появлению не только национальных, но и мировых 
рынков образовательных услуг. Так, в середине 90-х годов общая стоимость предоставления таких услуг 
иностранным гражданам оценивалась примерно в 100 млрд. долларов США в год, что сопоставимо с 
размером общего бюджета целого ряда государств. Из этой общей суммы 18 млрд. долларов зарабатывали 
США, которые проводят целенаправленную работу по «рекрутированию» студентов»1.Перечисленные 
тенденции определяют основные направления в развитии новой образовательной системы. Принципиальное 
отличие этой новой системы от традиционной заключается в ее технологической базе. Технологические 
элементы крайне неразвиты в традиционном образовании, которое опирается в основном на обучение 
«лицом к лицу» и печатные материалы. Новая образовательная система ориентирована на реализацию 
высокого потенциала компьютерных и телекоммуникационных технологий. Именно технологический 
базис новых информационных технологий позволяет реализовать одно из главных преимуществ новой 
образовательной системы - обучение на расстоянии или, как его называют иначе, дистанционное обучение.
Основной тенденцией современного образования является постепенное смещение приоритетов от прямого 
обучения к индивидуальному контакту со студентами. Ключевые лекции и семинарские занятия остаются, 
конечно, незаменимыми, однако существенная часть учебного процесса может проходить во время 
индивидуальных консультаций с преподавателями по конкретным темам или проблемам. Информационно-
образовательная среда позволяет реализовать дидактические возможности инновационных технологий, 
эффективно организовать индивидуальную и коллективную работу школьников, обеспечивая тем самым 
целенаправленное развитие их самостоятельной познавательной деятельности [1,с.3]. Резюмируя 
названные выше характеристики информационного общества, связанные с образованием личности, 
процесс обучения приобретает специфические особенности. В сравнении с традиционным обучением, 
главной задачей которого являлась передача определенной суммы знаний ученику, формирование ряда 
заранее определенных умений, в современном образовании цель учебного процесса — научить 
обучающегося ставить и решать познавательные цели и задачи, а для этого — уметь работать, 
перерабатывать, использовать и создавать информацию, ориентироваться в информационном пространстве. 
Наряду с вышеописанной особенностью современного образовательного пространства можно выделить 
следующие основные тенденции развития образования в современном мире, которые тесно взаимосвязаны 
с переходом к информационному обществу. 
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Тәрбие үрдіс ретінде адамның саналы өмірінің соңына дейін тоқтамайды. Мақсаты, мазмұны және формасы 
бойынша үнемі өзгеріп отырады. Қазіргі кезде білім берудің сабақтастығы, оның процедуралық жағын сипаттай 
отырып, басты ерекшелігі болып табылады.
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DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE OFFICERS IN TRAINING OF 
PERSONNEL IN DAILY MILITARY PROFESSION

Rakpanova K.S.   master, KazUIRandWL named after Ablai Khan, Almaty, Kazakhstan

The article clarifies the essence, content, conditions and mechanisms of development of professional competence of 
the officer in the education of personnel. The conditions of its development are revealed in the educational process of military 
University. The basic requirements to the organization of educational, professional and professional activity of cadets are 
considered.

Keywords: competence, education of personnel, cadets of military University, educational activity.



142

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ В ВОСПИТАНИИ 
ЛИЧНОГО СОСТАВА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ракпанова К.С.1  магистрант, КазУМОиМЯ им. Абылай хана, Алматы, Казахстан

В статье уточняется сущность, содержание, условия и механизмы развития профессиональной компетентности 
офицера в воспитании личного состава. Раскрыты условия ее развития в образовательном процессе военного 
вуза. Рассмотрены основные требования к организации учебной, учебно-профессиональной и профессиональной 
деятельности курсантов.

Ключевые слова: компетентность, воспитание личного состава, курсанты военного вуза, учебная 
деятельность.

Профессиональная компетентность офицера в воспитании личного состава традиционно является 
ключевой в его профессиональной подготовке. «Воспитание, - писал один из основателей российской 
военно-педагогической науки М.И. Драгомиров, - важнее обучения, потому что военное дело в значительной 
степени более дело волевое, нежели умовое» [1, 126]. Современная военнопрофессиональная деятельность 
предъявляет серьезные требования к своему субъекту, большая часть которых адресуется к его личностным 
качествам. При этом, задачи воспитания личного состава значительно усложняются сокращенным сроком 
службы, смешанным принципом комплектования, сокращением воспитательных структур Вооруженных 
Сил и многими др. факторами. Воспитание как ключевой процесс в деятельности офицера раскрывается 
во многих работах, авторы которых рассматривают воспитание и воспитательные функции офицера как 
первостепенные.

Вопреки мнению современных военных реформаторов, армия продолжает быть 
действенныминститутом воспитания и социализации, «школой жизни» для тысяч молодых людей. Такая 
функция – не только социальный заказ со стороны общества, но и традиция, сложившаяся в историческом 
развитии Вооруженных Сил страны. Более ста лет назад генерал М. Галкин утверждал «Помимо 
подготовки к войне необходимо cлужить и целям прогреccа, подъемом умcтвенного и нравcтвенного 
уровня вcтупающих в ряды армии. Еcли этого нет, армия - тормоз, отрывающий cотни тыcяч людей от 
общей культурной жизни» [2, 372].

Проблема подготовки офицера к воспитанию личного состава далеко не нова. Исследователи 
утверждают, что способность офицера воспитывать основана не только на знаниях и навыках, она, 
в значительной степени, определяется личностными качествами офицера, его психологическими 
состояниями, опытом педагогической деятельности. Формирование такой способности связывается 
не только с получением военного образования, но и со всей структурой военно-профессиональной 
деятельности, в которой участвует курсант, профессиональной среды, в которую он включен, 
профессиональных отношений в которые он вступает.

Ученые не только разрабатывают сущность и структуру профессиональных компетенций, связанных 
с воспитанием личного состава, но и указывают на трудности и противоречия в их формировании 
в образовательном процессе военного вуза. Сам стандарт квалифицирует офицера, прежде всего, 
как специалиста по эксплуатации вооружения и военной техники, не упоминая его первостепенную 
роль педагога и воспитателя. Учеными актуализируется проблема перестройки учебных дисциплин, 
формирующих данные компетенции, организации межпредметных связей, поиска дополнительных резервов 
образовательных процессов военных вузов. Рассматривая трудности перехода к компетентностному 
подходу в профессиональном военном образовании, они выделяют как ключевое противоречие дефицит 
педагогической практики, без которой невозможно формирование профессиональной компетентности 
будущего офицера. [3, 19].

Определенными возможностями для разрешения данного противоречия обладает повседневная 
военно-профессиональная деятельность курсанта, которая, при соответствующей организации, способна 
выполнять роль непрерывной педагогической практики будущего офицера. При этом подчеркивается 
значение и потенциал повседневной военно-профессиональной деятельности будущего офицера, однако, 
одновременно с этим, устанавливается противоречивый характер ее организации.

Так, ущерб потенциалу повседневной военно-профессиональной деятельности нанесло 
реформирование военного образования. Идеологи современной военной реформы игнорируют роль и 
статус курсанта как субъекта военно-профессиональной деятельности. В организации образовательного 
процесса она отступает на второй план, а сами жизнь и быт курсантов постепенно приводятся к нормам 
обычного студенческого общежития. Сокращаются, или ликвидируются полностью внеучебные задачи: 
караульная и внутренняя служба, обслуживание вооружения и техники, боевые и мобилизационные 
задачи, в которых курсант получал практический опыт, в том числе и опыт управления, обучения и 
воспитания. Снижается насыщенность воспитательной работы, проводимой с курсантом, изменяется 
отношение к регламентированию и организации самостоятельной работы будущих офицеров. Новые 
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подходы пока только привели к разрушению сложившейся практики, но не сопровождаются технологиями 
целесообразной организации повседневной военно-профессиональной деятельности. Формирование 
профессиональной компетентности будущего офицера в воспитании личного состава отнесено к 
задачам нескольких специальных дисциплин, объем и возможности которых позволяют создавать 
только когнитивные и, частично, мотивационные составляющие компетенций, а войсковых практик и 
стажировки явно недостаточно для получения необходимого педагогического опыта, который интегрирует 
составляющие компетентности в единое целое. Повседневная военно-профессиональная деятельность 
будущего офицера представляет собой сложную структуру целей, мотивов, технологий и направленности, 
систему реальных задач, выполняемых курсантом и др. компоненты. Она может выступать средой 
развития личности будущего офицера и интегрировать в себе специальные педагогические технологии, 
связывающие поручаемые курсанту задачи и содержание специальных учебных дисциплин. Такие 
технологии, превращающие повседневную военно-профессиональную деятельность в непрерывную 
педагогическую практику, к сожалению, пока отсутствуют. 

Таким образом, в практике развития профессиональной компетентности будущих офицеров в 
воспитании личного состава можно отметить наличие противоречий:

– между значением профессиональной компетенции офицера в воспитании личного состава в 
структуре профессиональной подготовки офицера и вниманием к ее развитию в образовательном процессе 
военного вуза;

– между содержанием профессиональной компетентности офицера в воспитании личного состава и 
возможностями учебных дисциплин формировать ее;

– между потенциалом повседневной военно-профессиональной деятельности в развитии 
профессиональной компетентности офицера в воспитании личного состава и его использованием для 
решения задач профессиональной подготовки будущего офицера в контексте компетентностного подхода 
[4, 56].

Перечисленные противоречия формируют проблему специальной организации повседневной 
военно-профессиональной деятельности будущих офицеров для эффективного развития во взаимосвязи с 
учебными дисциплинами их профессиональной компетентности в воспитании личного состава.

Степень разработанности заявленной проблемы характеризуется следующими положениями.
Основной идеей является осознание необходимости разработки специальной педагогической 

технологии, позволяющей организовать в повседневной военно-профессиональной деятельности 
непрерывную педагогическую практику будущих офицеров, развивающую во взаимосвязи с учебными 
дисциплинами их профессиональную компетентность в воспитании личного состава.

Стоит цель в разработке и апробации в условиях образовательного процесса военного вуза технологии 
непрерывной педагогической практики будущих офицеров, развивающей их профессиональную 
компетентность в воспитании личного состава.

Объектом должна быть выбрана повседневная военно-профессиональная деятельность курсантов 
военного вуза, а предметом – технология непрерывной педагогической практики, развивающая, во 
взаимосвязи с учебными дисциплинами, профессиональную компетентность будущего офицера в 
воспитании личного состава.

Считаю, что развитие профессиональной компетентности будущего офицера в воспитании личного 
состава будет эффективнее если:

– сформировать за счет специальной технологии в повседневной военно-профессиональной 
деятельности курсантов непрерывную педагогическую практику;

– перенести в непрерывную педагогическую практику задачу развития опытной составляющей 
профессиональной компетентности будущего офицера в воспитании личного состава;

– согласовать теоретический курс специальных дисциплин с непрерывной педагогической 
практикой курсантов в повседневной военно-профессиональной деятельности на общей цели – развитии 
профессиональной компетентности будущего офицера в воспитании личного состава.

Происходящие в нашей стране, модернизация армии, появление новых видов вооружения и техники, 
оказывают существенное влияние на смену приоритетных задач, стоящих как перед Вооруженными 
Силами Республики Казахстан, так и системой военного образования. Основной задачей подготовки 
офицеров в военных вузах является обеспечение полного соответствия будущего офицера новому 
облику Вооруженных Сил РК и реалиям современного общества. Современному обществу нужны 
высококвалифицированные специалисты, поэтому в современном профессиональном образовании 
главным становится компетентностной подход, который в большой мере способствует повышению 
качества профессионального образования, основной задачей которого становится формирование 
различных компетенций у выпускников вузов.
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Современный этап реформирования системы военного образования РК характеризуется поиском 
и внедрением путей, позволяющих обеспечивать радикальное повышение профессионализма и общей 
культуры военных специалистов. Поскольку эффективное решение поставленных задач, стоящих перед 
Вооружёнными Силами, во многом определяется качеством подготовки офицерских кадров, проблема 
управления формированием их профессиональной компетентности становится актуальным направлением 
психолого-педагогических исследований.

В процессе профессиональной подготовки будущий офицер должен получить прочные и глубокие 
профессиональные знания, овладеть необходимыми практическими умениями и навыками, чтобы 
применять их в будущей деятельности.

Специалист должен обладать умениями и профессиональной мобильностью, оперативно реагировать 
на постоянно возникающие изменения в практической и научной деятельности, общественной практики 
в целом. Современные подходы и трактовки профессиональной компетентности весьма различны. 
Существующие на сегодняшний день в зарубежной литературе определения профессиональной 
компетентности как «углубленного знания», «состояния адекватного выполнения задачи», «способности 
к актуальному выполнению деятельности» и другие не в полной мере конкретизируют содержание 
этого понятия [1, 12]. Профессиональная компетентность-это профессиональная подготовленность 
и способность субъекта труда (специалиста или коллектива) к выполнению задач и обязанностей 
повседневной деятельности.

Это положение отражено в новом словаре методических терминов и понятий Э. Г. Азимова и А. Н. 
Щукина, которые указывают, что под компетенцией понимается «совокупность знаний, навыков, умений, 
формируемых в процессе обучения той или иной дисциплине, а также способность к выполнению какой-
либо деятельности на основе приобретенных знаний, навыков, умений» [2, с. 107]. Такое понимание 
компетенции, с нашей точки зрения, сужает содержание данного понятия. Новое качество в подготовке 
специалиста характеризуется способностью не только применять полученные знания и умения в 
профессиональной деятельности, но и находить самостоятельные творческие решения производственных 
задач, используя нестандартные методы и формы работы. Решение данных задач можно успешно 
осуществить, если процесс профессиональной подготовки строить на основе компетентностного подхода. 
Известно, что основой компетентностного подхода является приобретение личного профессионального 
опыта, на основании которого у специалиста формируется способность решать сложные профессиональные 
вопросы [4; 14]. Данный подход позволяет формировать у будущих специалистов различные компетенции, 
способствующие формированию такого интегративного качества личности, как профессионализм. 
Проблема профессионализма исследовалась и продолжает оставаться предметом научных исследований 
многих ученых (Ю. К. Бабанский, Л. М. Митина, О. М. Косянова, Н. В. Кузьмина и др.). Так, Ю. К. 
Бабанский считал, что профессионализм является самостоятельной категорией, которая соприкасается с 
мастерством, является интегративным качеством личности, формируемым в деятельности, и определяет 
результат этой деятельности [3, 250 с.]. О. М. Косянова утверждает, что специалист должен обладать 
сформированной профессиональной компетенцией, которая должна служить основой профессионализма 
[6,48с.]. По мнению Н. В. Кузьминой, профессионализм характеризуется мотивами, умениями осознания 
важности профессии, самосовершенствованием в профессии [7, 149 с.]. Л.М. Митина, исследуя вопросы 
профессионализма с психологической точки зрения, подчеркивает, что профессионализм следует 
рассматривать в русле интегративного качества, которое способствует эффективности профессиональной 
деятельности. Психологическая модель профессионализма, с точки зрения Л. М. Митиной, включает в себя 
профессиональные знания, профессиональные способности, общую культуру и приобретенные умения 
(гностические, проектировочные, конструктивные, коммуникативные, организаторские) [8, 226 с.]. В 
научной литературе большое внимание уделяется классификации и сущности компетенций специалистов 
разного профиля. Учеными выделены разные группы компетенций: группа социально-личностных, 
группа общепрофессиональных, группа специальных компетенций (В. Д. Шадриков) [14]; группы 
общих, профессиональных, академических компетенций (В. И. Байденко) [4]; ключевые компетенции 
(А. В. Хуторской) [13]. Ю. Г. Татур выделяет компетенции общенаучной сферы, которые являются 
основой той или иной профессии [11; 12]. В.А. Адольф, исследуя профессиональную компетентность 
педагога, подчеркивает, что данная компетентность состоит из следующих компонентов: мотивационного, 
целевого, личностного, содержательно-операционального [1, 37 с.]. Таким образом, анализ литературы 
показывает неоднозначность подходов к выделению и обоснованию разных групп компетенций. 
Проблеме формирования профессиональных компетенций курсантов военных учебных заведений и 
студентов технических вузов посвящен целый ряд диссертационных работ (П. Н. Коноваленко, В. А. 
Смирнов, А. В. Романов, И. Я. Янюк и др.). Так, П. Н. Коноваленко исследует проблему формирования 
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педагогической компетенции курсантов вузов МЧС России при проведении учебной практики [5, 24 
с.]; проблему формирования профессионально-правовой компетенции специалистов противопожарной 
службы МЧС России в вузе рассматривает В. А. Смирнов [10, 23 с.]; процесс развития профессионализма 
студентов технического вуза исследует А. В. Романов [9, 23 с.]; вопрос о формировании исследовательской 
компетенции студентов технического вуза раскрывает И. Я. Янюк [15, 22 с.]. 

Основной целью высшего образования является не только подготовка высококвалифицированных 
специалистов, но и интеллектуальное и нравственное развитие обучаемых, реализация их потенциала, 
оценка качества ориентируется на содержание учебного процесса, которое способствует наиболее полной 
реализации потенциальных способностей обучаемых.

Одной из главных задач военно-учебных заведений Республики Казахстан является подготовка 
офицеров, способных эффективно исполнять должностные обязанности по основной или однопрофильной 
специальности. Формирование необходимых военно-профессиональных навыков выпускников вузов 
является ключевым звеном решения данной задачи и обеспечивается всем образовательным процессом на 
основе реализации государственных общеобязательных стандартов образования.

Проблема повышения эффективности военно-профессиональной подготовки офицера связана с 
рядом обстоятельств:

- во-первых, повышение требований к профессиональной компетентности офицерских кадров, 
обусловленное увеличением количества выполняемых воинскими подразделениями боевых и служебно-
боевых задач, развитием способов их осуществления и средств вооруженной борьбы, оказывает 
действенное влияние на изменение целей и содержания военно-профессиональной подготовки курсантов 
в вузе и диктует необходимость усложнения имевшихся и разработки новых педагогических технологий, 
средств и методов обучения с целью развития у выпускников мировоззрения, ценностной ориентации, 
гражданских и профессионально значимых качеств и свойств личности;

- во-вторых, с унификацией системы высшего профессионального образования, интеграцией 
высшего гражданского и высшего военного образований;

- в-третьих, с возобновлением после перерыва приобретения новых технических средств 
вооружения.

Возрастание социальной значимости профессиональной деятельности офицера вызывает острую 
необходимость внесения серьезных корректив в образовательный процесс, совершенствование структуры 
и содержания военного образования, повышение научно-методического уровня преподавания, придание 
военно-профессиональной направленности учебно-воспитательному процессу в целях улучшения 
профессиональной подготовки офицеров к управлению подразделениями. В связи с этим возникает 
необходимость нового подхода к формированию профессиональной компетентности в процессе высшего 
военно-профессионального образования.

Управленческая компетентность курсанта военного вуза представляет собой интегративное свойство 
личности, выражающиеся в совокупности компетенций в управленческой сфере, коммуникативных 
способностей поведения в военной среде, позволяющие эффективно планировать и осуществлять 
управленческую деятельность, а также анализировать ее результаты.

Специфика управленческой компетентности обусловлена действием общих, особенных и 
единичных требований к военной службе, а сущность и структура определяются сформированностью у 
будущего офицера комплекса качеств, отвечающих требованиям, целям, задачам и характеру современной 
управленческой деятельности.

Большое значение в процессе формирования профессиональных компетенций курсантов имеет 
создание следующих педагогических условий:

- моделирование при изучении специальных дисциплин чрезвычайных ситуаций с помощью 
деловых игр, создания компьютерных проектов, организации комплексных учений на практических 
занятиях в учебных центрах;

- организация взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной работы курсантов;
- создание условий для самостоятельной творческой деятельности курсантов;
- применение профессиональных задач с использованием кейс-метода, викторин, олимпиад, 

конкурсов мастерства, содержание которых разрабатывается курсантами.
Обратимся к примерам. На занятиях по дисциплине «Иностранный язык» курсанты изучают 

тему «Охрана государственной границы». Основной целью занятий является приобретение курсантами 
глубоких и прочных знаний по основным аспектам темы. При проведении профессионального тренинга 
курсантам предлагались такие задания:

– «Смоделируйте реальные ситуации и продемонстрируйте их, например, такие, как «Опрос 
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местного жителя», «Допрос нарушителя государственной границы», «Задержание лиц с контрабандным 
товаром»; – «Составьте викторину на тему основные задачи офицера-пограничника и проведите ее на 
занятиях»;

– «Организуйте просмотр видео о некоторых видах военной техники, контрольно-пропускных 
пунктов»;

 – «Подготовьте и проведите деловую игру « Взаимодействие пограничного подразделения на 
приграничном населенном пункте ».

Как показывают наблюдения за учебным процессом и опросы курсантов о предлагаемых 
заданиях, курсанты творчески подходили к выполнению подобных заданий, применяя нестандартные 
пути разрешения производственных ситуаций, самостоятельно решая профессиональные задачи. Итак, 
используемые в процессе профессиональной подготовки курсантов инновационные формы работы 
способствуют формированию профессиональных компетенций курсантов в аспекте производственно-
технологической деятельности.
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КҮНДЕЛІКТІ ӘСКЕРИ-КӘСІБИ ІС-ӘРЕКЕТТЕ ЖЕКЕ ҚҰРАМДЫ ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ БОЛАШАҚ 
ОФИЦЕРЛЕРДІҢ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІН ДАМЫТУ

Ракпанова Қ.С.  магистрант, 
Абылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ, Алматы, Қазақстан

Бұл мақалада жеке құрамды тәрбиелеу барысында офицердің кәсіби біліктілігін жетілдірудің мәні, мазмұны, 
жағдайы және механизмі анықталады. Оның жоғары әскери оқу орындағы білім беру процесіндегі даму жағдайы 
айқындалған. Курсанттардың оқу, кәсіби-оқу және кәсіби іс әрекеттерін ұйымдастырудың негізгі талаптары 
қарастырылған.

Тірек сөздер: біліктілік, жеке құрамды тәрбиелеу, әскери ЖОО курсанттары, оқу іс-әрекеті.
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The article presents an analysis of the study of the features of the development of leadership qualities of students, the 
purpose of which was to study the formation and development of leadership qualities of students in higher education, the 
influence of the social environment on the manifestation and development of leadership qualities in the teaching staff.
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ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА СТУДЕНТОВ ВУЗА КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
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В статье представлен анализ исследования особенностей развития лидерских качеств студентов, целью которого 
было, изучение становления и развития лидерских качеств, обучающихся в системе высшего профессионального 
образования, влияния социальной среды на проявление и развитие лидерских качеств в учебном коллективе.

Ключевые слова: лидер, коллектив, развитие лидерских качеств, студенческий возраст.

Современное общество характеризуется существенными преобразованиями во всех сферах жизни. 
В условиях модернизации образования остро стоит проблема определения средств и методов личностного 
развития и форм подготовки потенциальных лидеров. Профессиональное образование должно быть 
нацелено на формирование у выпускника не только общеучебных знаний, умений, профессиональных 
навыков, но и уделять большее внимание формированию активной лидерской позиции, готовности 
эффективно организовывать свои внутренние и внешние ресурсы для принятия решений в достижении 
поставленных целей. 

Успех в профессиональной сфере во многом зависит от внутренних, скрытых резервов человека, часто 
обозначаемых как потенциал. Такая точка зрения прослеживается в психологических и педагогических 
исследованиях А. Адлера, В.А. Ананьева, А.А. Деркача, В.Г. Зазыкина, Л.И. Иванько, М.С. Кагана, Д.А. 
Леонтьева, И.П. Маноха, А. Маслоу, В.С. Мерлина, В.Г. Нестерова, К. Роджерса, В.Н. Шердакова, Б.Г. 
Юдина, К. Юнга и др. 

Само понятие «потенциал» говорит о том, что это гипотетически обозначенные возможности, 
которые при определенных педагогических условиях обещают или предопределяют профессиональную 
успешность, но без проведения целенаправленной, заранее спроектированной работы потенциал 
имеет весьма незначительный шанс реализоваться, ставя под угрозу эффективность самореализации 
профессионала в целом. Педагогический потенциал становится одним из основных понятий высшего 
профессионального образования, а его развитие – центральной задачей. [5,с 215].

Лидeрcкиe кaчecтвa выcтупaют кaк oдни из вeдущих хaрaктepиcтик личнocти coврeмeннoгo чeлoвeкa. 
Формирование этих качеств на разных этапах жизни человека является важной задачей педагогической 
психологии. Склонность к лидерству, появляясь в раннем детстве, развивается как качество личности 
и служит средством самоутверждения и самоопределения человека. Личностные качества лидера, 
заложенные у детей еще в школьный период жизни, могут и должны развиваться и на последующих 
этапах жизни. Особенно это актуально для ее периода, обозначаемого в качестве студенческого возраста.

Современная молодежь –это кадровый ресурс общества. Обучаясь в вузе, они, как никто другой, 
стремятся наиболее полно проявить себя, сформировать востребованные на сегодняшний день социальные 
и профессиональные компетенции. Немаловажно, что для данного возраста наличие адекватно развитых 
лидерских качеств выступает не только потребностью развития личности как таковой, но и ее развития 
в контексте складывающихся социально политических и экономических преобразований нынешнего 
общества. В условиях непрерывного изменения всех сторон жизни общества как никогда становятся 
востребованными молодые, знающие, энергичные, инициативные лидеры, способные сплотить вокруг 
себя единомышленников, четко и понятно сформулировать перед ними насущные, первоочередные 
и перспективные задачи, поддержать в минуты трудности и повести за собой на достижение новых 
высот. Одной из задач кадровой политики многих организаций является выявление и развитие молодых 
сотрудников с лидерским потенциалом, которые в перспективе могут занять руководящие должности. 
Однако на практике среди студентов вуза все еще достаточно значительна доля студентов, которые по 
своим личностным проявлениям достаточно неинициативны, не обладают какими-либо выраженными 
способностями и не стремятся выразить себя, достичь собственными усилиями престижного социального 
статуса. Подобные проявления затрудняют процессы их социальной адаптации и профессионального 
становления. В силу этого, в школьный и после школьный периоды жизни требуется определенная 
организационная и психолого-педагогическая деятельность в по оказанию помощи молодежи в развитии 
своих лидерских устремлений, а, следовательно, конкурентоспособности и успешности во всех социальных 
сферах [1, с145]. 

В последнее время сформировался четкий социальный заказ на подготовку в системевысшего 
профессионального образования такого специалиста уровня квалификации, который обладает ярко 
выраженными организаторскими навыками, внутренним стремлением к социальной активности, 
способностью к длительной эмоциональной, волевой, интеллектуальной и физической напряженной 
работе ради достижения своих целей, способные предлагать нестандартные идеи и вести окружающих за 
собой. На практике это означает, что лидер должен по-разному вести себя в различных ситуациях. Все это 
делает проблему лидерства одной из самых древних и вместе с тем постоянно актуальной проблемой.
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И в этой ситуации лидер играет особую роль в организации деятельности социальной группы. 
При этом он имеет особые качества, которые человека делают лидером. Таким образом, с точки зрения 
поведенческого аспекта выработан подход к определению значимых факторов эффективного руководства 
с позиции личных качеств, особенностей поведения человека в организационной структуре, конкретной 
ситуации.

Развитие лидерских качеств личности — целенаправленное формирование и углубление 
соответствующих качеств и навыков. Данный аспект проблемы лидерства учитывает возможности в 
большей или меньшей степени формировать и развивать лидерские способности путем обучения и 
самообучения, мотивирования, тренингов и практического опыта.

Лидерские качества студентов — это динамическое профессионально-личностное образование, 
формируемое в процессе профессиональной подготовки в вузе и включающее следующие компетенции:

−	индивидуально-лидерскую: способность реализовать природные задатки лидера,
−	умение презентовать себя и мобилизовать свой индивидуальный потенциал;
−	управленческо-лидерскую: способность влиять на других людей, умение ставить цели и определять 

пути их достижения в сфере внутригрупповых, эмоциональных отношений;
−	коммуникативно-прогностическую: способность строить продуктивные деловые и эмоциональные 

взаимоотношения, реализовать собственный лидерский потенциал и потенциал других.
Для развития лидерства используется ряд процедур, использование которых помогает «стать 

лидером», обрести признание группы, коллектива:
−	выработка личной мотивированности, устойчивого желания быть лидером, уверенности в себе, 

готовности принимать решения и брать на себя ответственность, последовательности и упорства в 
реализации общих целей, сознания собственной силы, веры в достижение цели, энтузиазма и т. п.;

−	развитие индивидуальных интеллектуальных и нравственных лидерских качеств;
−	обеспечение социальной компетентности лидера полагает культуру общения, умение ясно и 

четко выражать мысли, корректно выслушивать членов коллектива, делать замечания, давать советы, 
внимательность, уважение достоинства других людей, умение понимать их, проникаться их заботами и 
проблемами, оказывать им поддержку и т. п.;

−	приобретения умения и навыков быстро и правильно оценивать ситуацию, знать и учитывать 
особенности, интересы, запросы и ожидания всех членов группы. Без этого успех групповой деятельности 
недостижим. [2, с258].

Исследования в области высшего образования и воспитания лидерских качеств студентов приобрели 
в настоящее время особое значение. Нами были поставлены следующие цели: изучение становления 
и развития лидерских качеств студентов в системе высшего профессионального образования, влияния 
социальной среды на проявление и развитие лидерских качеств в учебном коллективе. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:
1. Выявить уровень развития и проявления лидерских качеств студентов в процессе обучения в 

сфере высшего профессионального образования. 
2. Выяснить степень проявления лидерских качеств студентов в зависимости от гендерного аспекта. 
3. Определить влияние «социальной среды» на реализацию лидерского потенциала студентов в 

системе высшего профессионального образования.
Для достижений вышеуказанных целей и задач на базе ГУ имени Шакарима города Семей, методом 

анкетирования было проведено исследование, в котором приняли участие студенты с первого по четвертые 
курсы. Анкета состояла из двух блоков: 

Первый блок — общие сведения о респондентах (пол, курс, «социальная среда» (постоянное место 
проживания), общественная нагрузка, участие во внеучебных объединениях);

II блок — тест-опросник «Лидер» С. Касьянова (оценка результатов проводилась в соответствии с 
предложенным ключом и суммой набранных респондентом баллов: до 25 баллов — лидерские качества 
выражены слабо; от 26 до 35 баллов — средний уровень; от 36 до 40 баллов — высокий уровень; свыше 
40 баллов — склонность к диктату).

В ходе исследования были получены следующие результаты, которые отражены в таблицах: 

Таблица 1. Уровень развития и проявления лидерских качеств студентов в процессе обучения

Уровень развития лидерских качеств 1 курс (248 чел.) 2 курс (250 чел.) 3,4 курс (250 чел.)
n % n % n %

Низкий 35 14 29 11,6 0 0
Средний 132 52,8 104 41,6 65 26
Высокий 78 31,2 116 46,4 173 69,2
Склонность к диктату 5 2 1 0,4 12 4,8
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Таблица 2. Проявление лидерских качеств студентов в зависимости от гендерного аспекта

Уровень развития лидерских качеств Юноши(372 чел.) Девушки(378 чел.)

n % n %
Низкий 17 4,7 85 22,5
Средний 140 37,6 153 40,5
Высокий 204 54,8 128 33,8
Склонность к диктату 11 2,9 12 3,2

Таблица 3. Влияние «социальной среды» на реализацию лидерского потенциала студентов

Уровень развития лидерских качеств «Городские жители» «Сельские жители»

n % n %
Низкий 21 5,6 85 22,66
Средний 120 32 156 41,6
Высокий 200 53,3 122 32,54
Склонность к диктату 34 9,1 12 3,2

Анализ полученных результатов позволяет сформулировать следующие выводы:
−	 Лидерство присуще не индивиду, как таковому, а той роли, которую он исполняет в определенном 

коллективе. Лидерству можно и должно обучиться. Уровень развития и проявления лидерских качеств 
студентов — это динамическое профессионально-личностное образование, формируемое в процессе 
профессиональной подготовки в вузе.

−	 Лидер — это личность, обладающая правом организовывать деятельность группы, брать на себя 
наиболее ответственные решения. Уровень развития и проявления лидерских качеств у юношей выше, 
чем у девушек, что обусловлено психофизиологическими особенностями развития девушек и юношей, 
разной степенью мотивации. [4, с25].

−	 Процесс становления, формирования и развития лидерских качеств студента не сводится к набору 
индивидуальных качеств отдельной личности, а является особым видом межсубъектных отношений, 
возникающих между студентами, проживающими в городе, и студентами, приехавшими с периферии.

−	 Статистически подтверждено, что студенты, проживающие в городе, обладают ярко выраженными 
лидерскими качествами по сравнению со студентами, приехавшими из сельской местности.

Таким образом, лидерство — один из способов дифференциации группы в результате деятельности, 
общения и взаимодействия ее членов, связанный с рассмотрением группы как сложной, иерархически 
организованной системы социальных позиций и ролей.

ЛИТЕРАТУРА
1 Абульханова-Славская К.А. Развитие личности в процессе жизнедеятельности / К.С. Абульханова-Славская 

// Психология формирования и развития личности. - М.: Наука, 1981. - 145 с.
2 Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высшего учебного заведения /Г.М. Андреева. 5-е изд., 

испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2007. - 256 с.
3 Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса /Ю.К. Бабанский - М.: Академия, 2009. - 

198 с.
4 Гапонюк З.Г. Педагогические условия формирования лидерских качеств у студентов гуманитарных вузов: 

автореферат дисс. канд. пед. наук / З.Г. Гапонюк. - М. Военный университет, 2008. - 24 с.
5 Первитская A.M. Исследование лидерства как особого вида деятельности (на примере юношеского возраста) 

/ A.M. Первитская // Вестник Московского государственного областного университета, 2010. - № 3. - С. 211-215.

УНИВЕРСИТЕТ СТУДЕНТТЕРІНІҢ КӨШБАСШЫЛЫҚ ҚАСИЕТІ ЗЕРТТЕУ МАҚСАТЫ РЕТІНДЕ
Сәрсеханова А.С.1 магистр,Шәкәрім ат. Семей МУ

Нұрмұхамбетова Қ.М. 2 Психология каф. аға оқытушысы,
Шәкәрім атындағы Семей МУ, Семей, Қазақстан 

Мақалада студенттердің көшбасшылық қасиеттерін дамыту ерекшеліктерін зерттеу талданған, оның мақсаты 
жоғары білім беруде студенттердің көшбасшылық қасиеттерінің қалыптасуы мен дамуын, әлеуметтік ортаның 
көріністер мен көріністерге әсерін зерттеу болды. профессор-оқытушылар құрамындағы көшбасшылық қасиеттерді 
дамыту.

Тірек сөздер: көшбасшы, команда, көшбасшылықты дамыту, студенттік жас.
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FEATURES OF INCLUSIVE EDUCATION AND ITS IMPLEMENTATION IN THE EDUCATIONAL SYSTEM
Kogambayeva A. master, Ablai Khan UIR and WL, Almaty, Kazakhstan 

 Inclusive education is an innovative idea that has been introduced into the educational system of Kazakhstan in 
recent years. Currently, the importance and effectiveness of involving disabled children in the educational environment with 
ordinary children has increased.

The article defines inclusive education and explains its importance in the educational system.
Keywords: inclusion, integration, inclusive education, children with disabilities, teacher’s professional activities. 

БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖӘНЕ ОНЫ ЖҮЗЕГЕ 
АСЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ

ҚоғамбаеваА.1 магистрант, Абылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ, Алматы, Қазақстан 

Инклюзивті оқыту қазақстандық білім беру жүйесінде соңғы жылдары енгізіле бастаған жаңашыл идея болып 
табылады. Қазіргі таңда мүмкіндігі шектеулі балаларды қалыпты дамыған құрдастарымен мектепте қосып  оқытудың 
маңыздылығы, қажеттілігі және тиімділігі туындады. Дегенмен, инклюзивті оқыту отандық мектеп тәжірибесі үшін 
жаңалық болғандықтан, оны іске асырумен байланысты көптеген психология – педагогикалық, ұйымдастырушылық 
проблемалар туындайды. 

Мақалада инклюзивті білім беруге анықтама жасалып, оның маңыздылығы және ерекшелігі жайлы түсініктер 
беріледі. 

Тірек сөздер: инклюзив, интеграция, инклюзивтік білім беру, мүмкіндігі шектеулі балалар, кәсіби даярлық, 
педагогтің іс-әрекеті.

Білім – әр кезде де маңызды болып есептелетін жоғары құндылықтардың бірі. Тек сауатты, әрі 
білімді адам ғана жарқын болашақтың тізгінін қолына ала алады. Сол себепті Қазақстан Республикасында 
Білім беру жүйесін әрі қарай дамыту, жетілдіру жоспары құрылып, көптеген мақсаттар көзделіп отыр. 

Олар – білім беруде мамандық кадрларды даярлау және заманауи мамандықтар жүйесін дамыту, 
оқыту әдістемелерін жаңғырту, елімізге қажетті технологиялар мен оларды қолдану үшін мамандарды 
оқыту. Бүгінгі ұрпақ білімді болса, ел ертеңі жарқын болмақ [1].

Елбасы Н.Назарбаевтың 2014 жылғы «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 
атты халыққа Жолдауында даму мүмкіндігі шектеулі адамдарға қолдау мен көмек көрсету мәселесіне 
арнайы тоқталғаны белгілі. Атап көрсетсек, «...мүмкіндігі шектеулі азаматтарымызға көбірек көңіл бөлу 
керек. Олар үшін Қазақстан кедергісіз аймаққа айналуға тиіс. Бізде аз емес, ондай адамдарға қамқорлық 
көрсетілуге тиіс – бұл өзіміздің және қоғам алдындағы біздің парызымыз. Бүкіл әлем осымен айналысады» 
- деген болатын. Бүгінгі бала – ертеңгі азамат. Сол азаматты балабақшадан бастап болашақ өмірге бейімдеу, 
дені сау адамдардың арасында өздерін жайлы сезіну үшін қолайлы атмосфера қалыптастыру – білім беру 
ұйымдарының міндеті болып табылады

«Инклюзия»  терминін ағылшын тілінен аударғанда «қосылу» деген мағына береді. Инклюзивті 
білім берудің мақсатына келер болсақ, ол – даму мүмкіндігі шектеулі балаларға қалыпты балалармен бірге 
білім беру. Яғни, адамның жынысына, дініне, шығу тегіне қарамастан, тең құқылы жеке тұлға ретінде 
білім беру жүйесі болып табылады. Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытып-
үйретудің бір формасы. Инклюзивті оқыту негізінде балалар құқығын кемсітпеу, барлық адамдарға деген 
теңдік қатынасты қамтамасыз ету, сонымен бірге, ерекше оқыту қажеттілігі бар балаларға арнайы жағдай 
қалыптастыру идеологиясы жатыр.

Инклюзивті білім беру идеясы, «педагогтардың инклюзивті білім беру аясындағы кәсіби даярлығы» 
деген түсінікті зерттеу керектігін айқындады. Жоғары педагогикалық мектеп үшін инклюзивті білім 
беруді тиімді жүзеге асыра алатын мамандарды даярлау өте маңызды әрі қиын мәселелердің бірі болды. 
Мұнда ең алдымен педагогтың тұлғалық бағдары, адамгершілігі, кәсіби даярлығы және жұмыс барысында 
ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдануы, өзін-өзі тиісті жағдайда дамытуы жайлы 
айтуға болады. 

Инклюзивті білім беру балаларға қатысты барлық дискриминацияны болдырмайтын, барлық 
адамдарға бірдей қарауды қамтамасыз ететін, бірақ ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға 
ерекше жағдай жасайтын идеологияға негізделген. Тәжірибе көрсеткеніндей, қатаң білім беру жүйесінен 
балалардың бір бөлігі шығып қалады, өйткені, қалыптасқан жүйе мұндай балалардың даралық қажеттілігін 
қанағаттандыра алмайды. Бұл коэффициент мектептердегі балалардың жалпы санының 15% құрайды, 
демек, оқудан шығарылған балалар оқшауланып, жалпы жүйеден шығарылады. Бұл сәтсіздікке ұшыраған 
балалар емес, балаларды жоққа шығаратын жүйе екенін түсіну керек. Инклюзивті білім мұндай балаларға 
оқуда және жетістікке жетуде қолдау көрсете алады және олардың жарқын болашаққа қол созуына жәрдем 
береді. [3;35].

Өкінішке орай, Қазақстанда «инклюзия» және «инклюзивті білім беру» түсінігі қоғамдық кең ортаға 
таныс емес. Бірақ, дамыған елдерде бұл терминдер тек таныс қана емес, сонымен қатар заңнамалық түрде 
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бекітілген, ал бұл білім беру түрін көптеген халықаралық ұйымдар қолдайды (мысалы ЮНЕСКО және 
ЮНИСЕФ).

Инклюзивті білім беру әлемдік тәжірибеде әрбір адамның құқықтарының, еркіндігінің және ар-
ождан теңдігінің ізгілікті құндылықтарын іс жүзінде жүзеге асыру мүмкіндігі берілген барлық адамдарға, 
осындай балаларды оқытатындарға, олармен бірге оқитындарға, сонымен қатар, оларды отбасында 
тәрбиелеп отырғандарға да арналған игілік ретінде қабылданады және жүзеге асырылады. Инклюзия 
жайында ерекше қажеттілігі бар тұлғалардың білім беру саласындағы қағидаттар, саясат және практикалық 
іс-әрекеттер жөніндегі ЮНЕСКО декларациясы мен мүгедектердің құқықтары туралы Конвенция сияқты 
негіздеуші халықаралық құжаттарда осылайша көрсетілген [2].

Халықаралық құжаттардың тізімі мен атаулары білім алуға тең құқықтық идеяны жақтаушылардың 
барлық адамдарға арналған мәдени игілік және әлеуметтік құқық ретінде күш-жігерін көруге мүмкіндік 
береді. Ол білім беруге деген әлеуметтік-мәдени тәсіл аясындағы білім беру инклюзиясының ғаламдық 
мән-мәтініне куә болады. Жалпы, білім беру саласының, соның ішінде инклюзияның айрықша тарихын 
және заманауи ахуалын көрсететін осы құжаттардың негіздерін атап кетсек, олар:

– Адам құқықтарының жалпыға міндетті декларациясы (БҰҰ,1948 ж.);
– Бала құқықтарының Декларациясы (БҰҰ, 1959 ж.);
– Білім беру саласындағы кемсітушілікпен күрес туралы Конвенция (Юнеско,1960 ж.);
– Ақыл-есі кем адамдардың құқықтары туралы Декларация (БҰҰ,1971ж.);
– Мүгедектердің құқықтары туралы Декларация (БҰҰ,1975 ж.);
– Балалар құқықтары Конвенциясы (БҰҰ,1989 ж.);
– Мүгедектерге тең мүмкіндіктерді қамтамасыз етудің стандартты ережелері (БҰҰ1993 ж.);
– Ерекше қажеттілігі бар тұлғалардың білім беру саласындағы қағидаттары,саясат және практикалық 

іс-әрекеттер жөніндегі Саламан декларациясы (Ерекше қажеттіліктері бар адамдарды оқыту туралы 
Бүкіләлемдік конференциясы Саламанка,Испания1994 ж.);

– Жүзеге асырудың Дакар Рамкасы.Жаппай білім беру:ортақ міндеттемелердің орындалуы 
(Дакар,Сенегал,2000 ж);

– Мүгедектердің құқықтары туралы Конвенция (БҰҰ,2006 ж.)
Білім беру саясатының заманауи үрдістері инклюзивті білім берудің дамуына тікелей немесе жанама 

түрде әсер ету ерекшеліктері:
– әлеуметтік құзыреттіліктерді қалыптастыруға жағдай жасау мен әлеуметтік белсенді проблемаларды 

шеше алатын, басқа адамдармен өзара әрекеттесе алатын, ақпаратты алып, қайтып өзгерте алатын тұлғаны 
қалыптастыруға баса назар аударатын білім берудің жаңа стандарттарын ендіру. Стандарт ең алдымен, 
білім алушылардың негізгі мотивациясын арттыруға, балалардың ерекше қабілеттерін, мүмкіндіктерін, 
қажеттіліктері мен қызығушылықтарын барынша жүзеге асыруға мүмкіндік беретін білім берудің 
әрекеттік компонентіне бағытталған. Негізгі мектептің педагогикалық мақсаттарының өзгешелігі көбіне-
көп балалардың оқу табыстары емес, олардың жеке дамуымен байланысты;

- білім берудің сапасын бағалауға білім берудің жаңа міндеттеріне сай қарау инклюзия идеяларымен 
тікелей байланысты;

- білім беру мекемелерінің қызметінің жаңа экономикалық жағдайларға көшуі де инклюзивті білім 
берудің дамуына қатысты;

- білім салалары бойынша оқытудан күтілетін нәтижелер орта білімнің негізгі
мазмұнын анықтаудың, білім алушылардың білім алу қажеттіліктерінің түрлі деңгейіне сәйкес 

пәндер бойынша, соның ішінде мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған бастауыш білімнің оқу 
бағдарламаларының түрлі нұсқаларын құруға негіз болып табылады [4].

Инклюзивті оқыту барлық балаларға тең мүмкіндік береді. Сонымен қатар, оқушылардың тең 
құқығын анықтап, ұжымға белсене араласуға жағдай туғызады. Адамдармен қарым-қатынасына қажетті 
ерекше қабілеттілікті дамытады. Білім берудің негізгі тәсілі бұл балалардың оқу үрдісіндегі қажеттіліктерін 
қанағаттандырып, оқыту мен сабақ берудің жаңа бағытын өңдеуге талпынады. Егер инклюзивті оқытудың 
оқыту мен сабақ беруге енгізілген өзгерістері тиімді болса, онда ерекше қажеттіліктері бар балалардың 
жағдайын да өзгертеді.

Негізгі білім даму мүмкіндігі шектеулі балалардың құқықтарын тану мен арнайы медициналық 
мекемелер мен білім беру ұйымдарының мүмкіндіктері шектеулі адамдарды анықтауымен қатар, қажетті 
жағдайларды жүзеге асыру іске асырады. Адам құқықтарының декларациясында даму мүмкіндіктері 
шектеулі балалардың білім беру қажеттіліктерінің негізін қалауы, нормативтік құжаттың қабылдануы 
қарастырылады. 1959 ж. декларацияның қағидаларында БҰҰ Бас Ассамблеясының қарарымен «Бала 
құқықтары декларациясы» қабылданып, жарияланды. 

Құқықтық заңда мүмкіндігі шектеулі барлық тұлғаларды нәсіліне, жынысына, тіліне, дініне, саяси 
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немесе басқа да наным немесе әлеуметтік шығу тегіне, мүлік, туу немесе кез келген басқа факторға 
қарамастан, кемсітусіз тани білу, өзінің және оның отбасының құқықтары қарастырылады [5].

Әлемнің дамыған елдерінде мүмкіндігі шектеулі балаларды  қалыпты балалармен қосып оқытуға 
көп көңіл бөлінеді және бұл салада елеулі тәжірибелер жинақталған. Біздің отандық жалпы білім беретін 
мектептің іс – тәжірибесі үшін инклюзивті оқыту педагогикалық жаңашылдық деп бағалануы мүмкін. 
Себебі, мәселенің жаңалығы қазақстандық жалпы білім беретін мектептердің іс-тәжірибесінде инклюзивті 
оқыту жан-жақты зерттеуді талап етеді.

Ғаламдық педагогика және психологияда инклюзивті оқыту мәселелері көптеген ғалымдар тарапынан 
зерттелінген мысалы: M Ainscow, M.C. Reynolds, К.Хортон, М.Гуральник, Т.С.Лернера, Д.Брикер, 
Н.Д.Шматко т.б. еңбектерінде инклюзивті оқытудың проблемалары теориялық тұрғыдан қарастырылған.

Соңғы жылдары Ресей ғалымдары Л.М. Шипицина, Л.П. Назарова, Л.И. Аксенова, Н.Н. Малофеев, 
В.В. Линькова, Н.Г. Чанилова, С.А. Марковой, В.Г. Маралова, Т.В Егоров, Н.Д.Шевцовтың зерттеу 
жұмыстарында инклюзивті оқытудың көптеген аспектілері ашылып көрсетілген.

Қазақстандық ғалымдар Р.А. Сулейменова, А.Н. Алмаганбетова, А.К. Жалмухамедова, А.А. 
Баймуратова, Хакимжанова Г.Д, Р.Ж. Жумажанова, К.Ш. Кумаржанова, А.А. Байтұрсынованың зерттеу 
жұмыстарында инклюзивті оқытудың кейбір мәселелері қарастырылған.

Алайда, жалпы білім беретін мектептерде инклюзивті оқытудың көптеген проблемалары теориялық 
тұрғыдан да шешімін таппаған. Сондықтан, қазіргі таңда жалпы білім беретін мектептерде мүмкіндігі 
шектеулі балаларды инклюзивті оқытудың қажеттілігі мен оның педагогикалық ерекшеліктерін 
айқындамағандығы, технологиясының жасалмағандығы қарама-қайшылықты туындатады. Бұл қарама-
қайшылық «жалпы білім беретін мектептерде инклюзивті оқытудың педагогикалық ерекшеліктері неде» 
деген проблеманы тұжырымдауға мүмкіндік жасайды.

Инклюзивті оқыту қазақстандық білім беру жүйесінде соңғы жылдары енгізіле бастаған жаңашыл 
идея болып табылады. Қазіргі таңда мүмкіндігі шектеулі балаларды қалыпты дамыған құрдастарымен 
мектепте қосып оқытудың маңыздылығы қажеттігі және тиімділігі педагогикалық жұртшылық мойындай 
бастады. Дегенмен инклюзивті оқыту отандық мектеп тәжірибесі үшін жаңалық болғандықтан оны 
іске асырумен байланысты көптеген психология – педагогикалық, ұйымдастырыушылық проблемалар 
туындайды. Сол себепті осы саладағы дамыған елдер тәжірибесін зерделеу және одан қазақстандық жалпы 
білім беру жүйесінде шығармашылықпен пайдаланудың жолдарын анықтау үлкен ғылыми теориялық 
және практикалық маңызға ие.

Арнайы білімнің өзекті мәселесінің бірі - педагогикалық ғылым мен тәжірибесіне мүмкіндіктері 
шектеулі балаларды нәтижелі, сапалы оқыту мен тәрбиелеу жағдайларын анықтау.

Инклюзивті білім беру жайында интеграция деген түсінікті қарастыруымыз керек. Интеграция ( 
біріктіру) – арнайы білім беруді ұйымдастырудың жаңа формасы, яғни мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға 
арнайы білім беру мен тәрбиелеуді және қалыпты балалармен біріктіре отырып оқыту, тәрбиелеу болып 
саналады.Интеграция түсінігі – қоғам көзқарасы бойынша мүмкіншілігі шектеулі тұлғаларды жалпы 
еңбекке, білім саласына біріктіру болып саналады.

Интеграция «біріңғайланған» концепцияға сүйенеді. Мұнда дамуында ауытқуы бар тұлғалар жалпы 
қоғамдық жағдаяттарға жақындау дегенді білдіреді. Бұл түсінік балаларға қатысты мынаны білдіреді:

Арнайы оқытуды қажет ететін балалар, жалпы білім беретін мекемелердің қажеттіліктеріне сүйенеді.
2. Бала барынша қалыпты жағдайға сәйкес өмір сүруі керек.
3. Балаға ең жағымды жағдай жасалған орта ол – оның отбасы. Яғни, қалыпты балалар секілді, 

дамуында ауытқуы бар балалар да отбасында тәрбиеленуі тиіс.
4. Барлық балалар білім алуға міндетті, сондықтан да баланың бойында қандай да кемістік болмасын 

білім меңгеруге құқылы.
Мүмкінділігі шектеулі тұлғалар қоғамның басқа да мүшелері сияқты білім алуға,  өмір сүруге, 

жергілікті жерде жұмыс жасауға, өз үйінде тұруға, достарын таңдауға және олармен дос болуға, қоғамға 
сай қажетті адам болуына толық құқығы бар. Сондықтан да оларға мемлекет тарапынан үлкен көмек 
көрсетілуі қажет.

Л.С. Выготскийдің пікірі бойынша, мүмкіндігі шектеулі балаларға арнайы білім беру жағдайын 
қамтамасыз ету дегеніміз – оларды қалыпты балалардың қатарына қосып, бірге оқыту, тәрбиелеу және 
дамыту болып саналады.

Білім алудағы ерекше қажеттіліктер мәдени-әлеуметтік факторлармен балалардың психикалық және 
дене дамуының ерекшеліктеріне байланысты болуы мүмкін.

Дамуында мүмкіндігі шектеулі балаларға инклюзивті білім беру жылдам, оңай қабылдау адамдарға 
қоғамның көзқарасын өзгертуге негізделген. Осы жағдайда мүгедектікті медициналық модель түрінде 
емес, әлеуметтік модель ретінде түсіну керек [6].
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Әлеуметтік модель – мүмкіндігі шектеулі адамның денсаулық жағдайы ғана емес, қоғамда 
қалыптасқан жағдайлар. Мүгедектікті әлеуметтік тұрғыдан қарау БҰҰ-ның «Мүгедектердің құқықтары 
туралы Конвенциясында» (2006) былайша бекітілген: Мүгедектік денсаулығында бұзылыстары бар 
адамдар мен қарым-қатынас және қоршаған ортадағы кедергілер жағдайында болатын өзара әрекеттің 
нәтижесі болып есептелінеді. Ол мұндай тұлғалардың басқалармен қатар, қоғам өміріне тиімді түрде және 
толықтай қатысуына кедергі болады.

Аталған кедергілерге төмендегілер жатады:
- балалардың мүмкіндіктері ескерілмей құрастырылған оқу бағдарламалары;
- білім алуда кеңейтілген қажеттіліктері бар балалармен жұмыс жасауға мұғалімдердің 

дайындығының болмауы;
- оқытуға қажет құралдардың болмауы;
- оқу ғимараттарының қол жетімді болмауы.
Әлеуметтік модель тұрғысынан мүмкіндігі шектеулі немесе дамуында өзге де ерекшеліктері бар 

бала мәселе туындатушы болып табылмайды. Бұндай баланы оқыту жағдайындағы мәселелер мен жалпы 
білім беру жүйесі мен қоғамдағы кедергілердің жеткіліксіз дамымауы туындатады. Білім беруде ерекше 
қажеттіліктері бар балаларды жалпы білім беру процесіне қосу және әлеуметтік көзқарасты жүзеге асыру 
білім беру жүйесін өзгерту болып саналады. Жалпы білім беру жүйесі барлық балаларды кемсітушіліктің 
кез-келген түрін болдырмай, олардың мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін және оқытуда құқықтарын 
ескеретін, кез-келген жағдайда оқуға икемді әрі қабілетті болуын қамтамасыз ететін болуы тиіс [7].

Инклюзивті оқыту сегіз қағидаға негізделеді:
- адамның құндылығы оның қабілеттері мен жетістіктеріне байланысты емес;
- әр адам сезіну мен ойлауға қабілетті;
- әр адам қарым-қатынасқа әрі сөзінің тыңдалуына құқылы;
- адамдардың барлығы бір-біріне мұқтаж;
- білім алу нақты өзара қарым-қатынас мазмұнында болуы мүмкін;
- барлық адамдар құрбыларының қолдауы мен достығына мұқтаж;
- білім алып отырған тұлғаларға жетістік ретінде өздері жасай алмайтындай емес, жасауға қабілетті 

әрекеттер саналады;
- әртүрлілік адам өмірінің барлық жақтарын күшейте түседі.
Инклюзивті білім берудің құндылықтары мен қағидаларын терең қабылдау және түсіну Қазақстанның 

педагогтары қауымдастығы мен жалпы қоғамнан тұжырымдарды және мінез-құлық рөлдерін қайта бағалау 
үшін белгілі бір уақыт пен күшті талап етеді.

Сонымен қатар, инклюзивті білім берудің даму жолымен жүретін болсақ, еліміздегі төмендегідей 
үш үлкен мәселені шешу қажет:

– мүгедектігі бар тұлғалар және мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың қала мен ауылда сәулет пен көлік 
мәселелері тұрғысынан кез-келген нәрсеге қолжетемділігін ұйымдастыру;

–білім беруде ерекше қажеттіліктері бар оқушыны арнайы қолдауды қамтамасыз ету үшін 
қаржыландыруды ойластыру;

–әлеуметтік кедергілерді жоя отыра біртіндеп негізге мақсат ала отырып,жалпы білім беру 
мектептерінің мәдениеті,саясаты мен тәжірбиесін өзгерту.

Қазіргі таңда елімізде мүмкіндіктері шектеулі балаларға дамуындағы бұзылыстар түріне қарай (көру, 
есту зердесі, сөйлеу тілі, тірек-қимыл аппараты) сегіз түрдегі арнайы жалпы білім беру мектептері қызмет 
ететін педагогикалық-психологиялық қолдауды қосса отыра,оқуына қажетті жағдайлар мен олардың 
дамуына арнайы білім беру жүйесінде жағдай жасалды [8].

Қорыта айтқанда, біздің еліміздің кез-келген азаматы біліміне сәйкес білікті мамандық алып, әлем 
елдерінің талабына сай сұранысқа ие болатын деңгейге жеткенде ғана, елімізде жасалып жатқан білім 
беру реформаларының жетістікке жеткенінің куәсі боламыз. Сол себепті, балалар үшін бала өз әрекетінің 
қатысы мен керектігін сезінетіндей жағдай жасауымыз керек.Мемлекетіміздегі әр азамат – біздің ұлттық 
құндылығымыз және әр бала еліміздің ертеңгі болашағы екенін ескеріп, әрбір мүмкіндігі шектеулі 
балалардың сапалы білім алып, азамат болып қалыптасуына жағдай жасай білуіміз керек. 

Инклюзивті оқыту – мүмкіндігі шектеулі балалардың тең құқығын анықтайды және ұжым іс-
әрекетіне қатысуға, адамдармен қарым-қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға мүмкіндік береді. 
Осы бағытты білім беру жүйесіне енгізу арқылы балаларды адамгершілікке,мейірімділікке,ізгілікке, 
қайырымдылыққа тәрбиелей аламыз.Сонымен қоса,инклюзивті оқыту үрдісі балаларды толеранттылыққа 
тәрбиелеудің негізі болып табылады.

Болашақ мұғалімдерді инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жасауға даярлауда психологиялық 
әдістерді пайдалану, сонымен қатар белсенді педагогикалық қызметке болашақ мұғалімдерді қосу, 
инклюзивті білім беру тұрғысынан дағдыларын практикалық шеберліктерін қамтамасыз ету қажет.
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ОСОБЕННОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Когамбаева А. магистрант, КазУМОиМЯ им. Абылай хана, Алматы, Казахстан 

Инклюзивное образование – это инновационная идея, которая была внедрена в систему образования 
Казахстана в последние годы. В настоящее время возросла важность и эффективность вовлечения детей-инвалидов 
в образовательную среду с обычными детьми. 

В статье дается определение инклюзивного образования и объясняется его важность в образовательной 
системе.

Ключевые слова: инклюзия, интеграция, инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями, 
профессиональная подготовка, педагогическая деятельность.

LEADER AND LEADERSHIP IN SOCIAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITIES
Alimbekova A.A. Ph.D. Senior lecturer of KazNPU named after Abay, 

Almaty, Kazakhstan

This article discusses the problem of leadership in socio-pedagogical activity, and also presents the author’s concept of 
leadership types. The main focus of the article is on the study of the theoretical and practical foundations of human leadership 
in a team. The issues of leadership and their role in management, leadership styles.

Keywords: leader, leadership, organization, styles, activity

ЛИДЕР И ЛИДЕРСТВО В СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АлимбековаА.А.  Ph.D. ст.преп. КазНПУ им Абая. Алматы, Казахстан 

В данной статье рассматривается проблема лидерства социально-педагогической деятельности, а также 
приводится авторская концепция типов лидерства. Главное внимание в статье уделяется исследованию теоретических 
и практических основ лидерства человека в команде. Рассмотрены вопросы лидерства и их роль в управлении, стили 
руководства. 

Ключевые слова: лидер, лидерство, организация, стили, деятельность

Лидерство, как характеристическая особенность, позволяет человеку наиболее полно проявить 
себя в социокультурной среде, ведя за собой других, и побуждая их к определенному самопроявлению 
в процессе достижения цели. Характер этого проявления по достижению определенной цели зависит от 
той роли, которую выполняет лидер. Это проявление может быть, как позитивным (конструктивным), 
так и негативным (деструктивным) в зависимости от целей, к которые ставит лидер или к которым 
может привести его деятельность. Форм (типов) проявления лидерства может быть различным. Они 
определяются выполняемой лидером функций, проявляемой им в конкретной (увлекаемой им других 
людей) деятельности. 

Деятельность–целенаправленное преобразование человеком природной и социальной 
действительности. Она осуществляется субъектом деятельности, включает цель, мотивы, средство, 
сам процесс преобразования и его результат. Социально-педагогическая деятельность – деятельность, 
осуществляемая человеком, имеющая социально-педагогическую цель, педагогические средства, процесс 
деятельности и соответствующий результат. В ней субъект деятельности также имеет цель, мотивы, 
определенные средства. Для него характерны определенная роль, стиль лидирующей деятельности и ее 
результат. 

Лидерство в социально-педагогической деятельности носит формальный или неформальный 
характер. Формальное лидерство – по существу – это влияние субъекта организации деятельности с 
позиции занимаемой им должности; неформальное – влияниеотдельной личности на сообщество (группу) 
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при помощи своих способностей, умения или других ресурсов, позволяющих ему увлекать других. 
Неформальное влияние может носить повседневный характер или ситуативный, как фактор неординарного 
проявления отдельной личности. Подобное проявление нередко свидетельствует о потенциале 
неформального лидерства конкретного ребенка. В зависимости от направленности его проявления, 
это может быть основанием для субъекта социально-педагогической деятельности с подростками, по 
активизации направленной работы с этим ребенком по стимулированию его лидерства в конструктивном 
проявлении, в зависимости от складывающейся ситуации. 

Лидерство, проявляясь в деятельности, обусловлено рядом факторов внутреннего и внешнего 
характера, существенно влияющие на его проявление в определенной социокультурной среде. Внутренние 
факторы – это те, которые присущи конкретному ребенку – субъекту деятельности как лидеру, его 
авторитетности в группе, мотивации, развитости качеств личности, обеспечивающих успешность в 
лидерстве, а также активности в лидерском проявлении. Внешние – обусловленные условиями детской 
социокультурной среды совместной деятельности. Они могут быть для конкретного ребенка – лидера: 
благоприятными определенной ситуации; благоприятны в микрогруппе этой социокультурной среды, 
способной реализовывать свой групповой потенциал в деятельности; неблагоприятные и даже враждебные, 
подавляющие инициативу и целенаправленность в активном проявлении лидера и его окружения, 
преодолеть сопротивление которой, он в данной ситуации не может. 

Субъект лидерствав социально-педагогической деятельности – это тот, кто берет на себя функцию 
ведения других. 

Что это за личность – лидер? Такая личность определяется социокультурной средой ее 
жизнедеятельности. Особая роль как лидера представляется в личности педагога. Он призван учить и 
содействовать целесообразному становлению учеников, с которыми он работает. Это возможно тогда, 
когда педагог предметно и методически подготовлен, а также является лидером, человеком, способным 
вести за собой. Предметная подготовка характеризует его уровень знаний, которые он может передать 
своим ученикам; методическая – его способность учить и оказывать на них воспитывающее влияние. 
Педагогическая практика убедительно свидетельствует о том, этого необходимо, но недостаточно. Ему 
необходимо быть для учеников авторитетом, их любить и вести их за собой, помогая видеть перспективы 
личностного роста и общественного долга и активно стремиться к их достижению. 

Одновременно педагог, реализуя задачи обучения, способствует формированию личности растущего 
человека. Одной из задач такого формирования выступает воспитание лидеров, людей способных вести 
за собой, добиваться успешности в самореализации. Такие лидеры выступают опорой и движителем тех 
конструктивных дел, которые проектируются и реализуются в детской социокультурной среде, способствуя 
успешности социально-педагогической деятельности педагога. Одновременно для растущего человека 
лидерство выступает его качественной характеристикой, определяющей перспективы в конструктивной 
самореализации. 

Мотивация лидера в социально-педагогической деятельности – это то, что движет субъекта в 
лидерском проявлении. Они у каждого лидера свои. У субъекта социально-педагогической деятельности – 
это, прежде всего, сделать деятельность плодотворной. Для педагога – это его устремленность объединить 
всех своих воспитанников в едином движении в социально-значимой деятельности, в том числе и в 
самосовершенствовании, сделать их лучше, совершеннее, содействовать формированию у них лидерских 
качеств, необходимых для самореализации в жизни. 

Проявление лидерства– это по существу то, что отличает лидера в организационно- деятельностном 
проявлении в социокультурной среде. Такое проявление лидерахарактеризует та роль, которую он 
выполняет в процессе выполнения лидерской функции. Роль (от франц. rōle – список) – формаповедения 
человека, социальная функция личности, заключающаяся в выполнении человеком принятых в данной 
группе норм, правил, предписаний и т.п. и воспроизведении поведенческих стереотипов.

В психологии выделены определенные роли, которые характерны в проявлении лидера в процессе 
формальной самореализации. К ним относятся: и др. Представленные роли носят характерологический 
характер. Они выделяют то типичное в личности и деятельности лидера, что отличает его в практическом 
проявлении. К таким ролям, выполняющим педагогом, как лидером, можно относят:

– организатор-вдохновитель – это человек, способный грамотно организовать дело и инициировать 
целенаправленную совместную деятельность по достижению прогнозируемой цели; 

– энтузиаст-исполнитель по существу – это движитель – тот, кто выступает основной 
исполнительской силой совместной деятельности, за которым тянутся другие, способствуя объединению 
всех в достижениипрогнозируемого результата; 

– универсальный – это человек, способный решать сложные вопросы, возникающие в процессе 
совместной деятельности, успешно преодолевая трудности, в присутствии его все чувствуют уверенность 
в том, что у них все получиться;
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– эмоционально-заразительный – это человек, деятельность которого отличается легкостью и 
эмоциональной заразительностью, глядя на него, хочется сделать также, включаться и творить; 

– рационально-деловой – это человек, отличающийся своей способностью анализировать ситуацию 
практической деятельности, видеть главное и определять наиболее рациональные подходы и способы 
совместной и индивидуальной деятельности, способствующие успешности в достижении прогнозируемого 
результата; 

– профессионально-компетентный – это человек профессионально-подготовленный и умеющий 
подсказать, помочь, направить других в процессе совместной деятельности;

– авторитетный – это человек, который завоевал авторитет, ему верят и идут за ним, веря в успех 
дела, которое он организовал и обеспечивает его достижение.

Представленные типы можно наблюдать и в неформальном проявлении лидера в детской 
социокультурной среде. В не  редко встречаются организаторы-вдохновители, которые всегда выступают 
опорой педагога во всех начинаниях, организующие деятельность других; энтузиасты, авторитетные, 
универсальные, эмоционально-заразительные и рационально-деловые– это те, кто увлекают остальных в 
совместной деятельности по достижению проектируемой цели.

При анализе лидерства в неформальном проявлении в детской социокультурной среде часто 
выделяют такие типы, как:

- «вожак»– человек, увлекающий других своим собственным примером, часто берущий всю 
ответственность за группу на себя. При этом возникают проблемы с делегированием прав, полномочий, 
ответственности другим членам группы;

- «организатор»– человек, в совершенстве владеющий искусством управления, способный 
оптимальным образом использовать все существующие ресурсы для реализации целей группы. Как 
правило, лидеру такого типа не важно, какую деятельность организовать;

- «эксперт»– человек, способный дать обоснованную оценку деятельности других членов группы и 
группе в целом. Он создает информационное поле, обеспечивающее управление группой;

- «вдохновитель»– человек, способный мотивировать других членов группы на осуществление 
деятельности. Это лидер – идеолог, способный убедить, что то, о чем он говорит, важно для каждого и для 
группы в целом;

- «образ»– человек, который служит для других примером в осуществлении значимой для группы 
деятельности, носитель некоей важной для группы идеи, символ ее духа. Такой человек может не обладать 
организаторскими способностями. Однако такой лидер, если он отражает позитивизм,важен для группы, 
он может быть примером, объединяющим звеном в ней, помогающим объединению в общественно-
значимой деятельности;

- «наша совесть»– человек, не обладающий организаторскими способностями, но признанный всеми 
духовно-нравственным авторитетом, способным дать нравственную оценку участникам деятельности. О 
таком человеке говорят – «это наша совесть»;

- «ключник»– человек становится лидером благодаря способности занять исключительную, важную 
позицию для группы. Например, в пустыне лидером каравана может стать тот, у кого находится запас 
воды. В групповой деятельности такую лидерскую позицию может занять человек, который способен 
решать важные для группы, ключевые вопросы и использует это положение, чтобы стать лидером. 

Выделяют и такой тип неформального проявления лидерства, как «паразит»– человек, объединяющий 
группу благодаря искусству убеждения с целью реализации своих корыстных целей. По своей сущности – 
это человек, паразитирующий на своих лидерских способностях, побуждая других исполнять его желания, 
удовлетворять его потребности.Такому человеку удается убедить всех членов группы, что достижение 
его собственных целей – благо для всех. Удовлетворив свои потребности за счет других и его мотивация 
становится понятна, он начинает создавать новую группу для дальнейшего паразитирования.

Развитость качеств личности лидера.Осмысление существа лидерства в педагогической сфере 
позволило выделить группы качеств личности педагога – лидера. К таким группам качествам следует 
отнести:

- привлекающие внимание учеников как лидера;
- вести за собой;
- организовывать людей на достижение определенной цели;
- реализации задуманного;
- деонтологические;
- специальные качества педагога-лидера.
Привлекающие внимание учеников – компетентность ((от лат. competentia– принадлежность по 

праву) – обладание компетенцией; обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо; совокупность 
необходимых знаний и качеств личности, позволяющих профессионально подходить и эффективно решать 
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вопросы в соответствующей области знаний, научной и практической деятельности, в данном случае 
в своей педагогической сфере деятельности) и эрудированность ((от лат. eruditio – ученость)– наличие 
у человека множества знаний из разных областей) педагога, внешний вид, общая культура (культура 
поведения, взаимоотношений и речи). Основы этих качеств закладываются в семье, школе, но приобретают 
педагогическую направленность в педагогическом вузе. 

Вести за собой– лидерские качества, определяющие способность педагога, повести за собой. К ним 
следует отнести:авторитетность, целеустремленность, а также развитые, волевые качества). Авторитет (от 
лат. autoritas–власть) – влияние педагога, основанное на занимаемой должности, знаниях, нравственных 
достоинствах, жизненном опыте. Целеустремленность – осознанность в формулировании целей, которые 
педагог ставит перед собой и детьми в процессе педагогической деятельности. Развитые волевые качества 
– это те качества, которые необходимы педагогу, чтобы вести за собой других. Лидерство убедительно 
свидетельствует о том, что только волевой человек может вести за собой других, увлекая их способностью 
преодолевать трудности и проблемы в процессе достижения поставленной цели. Такие качества также 
закладываются в семье, развиваются в школе и приобретают педагогическую направленность в вузе. 

Организовывать людей на достижение определенной цели – развитость качеств организатора. К 
таким качествам следует отнести: умение определять цель деятельности, прогнозировать результат, 
подбирать и расставлять кадры, планировать работу, обеспечивать четкий контроль. Основы этих качеств 
нередко закладываются в школе, развиваются и приобретают педагогическую направленность в вузе. 
Этому способствует студенческое самоуправление, проектная и волонтерская деятельность, а также 
педагогическая практика. 

Реализации задуманного– качествапрактического работника – профессионально-важные качества, 
необходимые в конкретной ситуации достижения цели. 

Деонтологические – определяющие особую миссию педагога, несущего ответственность за 
деятельность участников практической деятельности и ее последствия. Деонтология (от греч. δέοντος – долг, 
должное + logos– наука, учение) - раздел этики, исследующий проблемы долга и должного. Деонтология 
педагога– профессионально-этические нормы и принципы, регламентирующие повседневное поведение 
и профессиональную деятельность педагога. При проявлении лидерства для педагога наиболее важными 
выступают такие качества как – способность видеть ситуации риска; определять рациональность риска; 
решать организационные и практические задачи в ситуации рационального риска. 

Риск (от греч. risikon – скала, утес) – ситуативная характеристика деятельности, состоящая в 
неопределенности ее исхода и возможных неблагоприятных последствиях в случае неуспеха. Любая 
деятельность сопряжена определенными рисками. Не случайно говорят, что не рискует только тот, кто 
ничего не делает. Однако риск риску рознь. Рациональный хорошо продуманный план деятельности, а также 
умение видеть факторы риска и предусматривать их предупреждение, а при возникновении, минимизация 
его последствий, оправдано, если не связано это с риском для жизни и безопасности детей. Педагог обязан 
прогнозировать и делать все, чтобы не допустить негативные последствия для безопасности здоровья 
учеников. 

Деонтологические качества личности закладываются в педагогическом вузе, в процессе все 
подготовки будущих педагогов. 

Специальные качества– это качества, характерные педагогу-лидеру. К ним следует отнести: 
способность проявлять внимание к каждому участнику практической деятельности; уметь мотивировать 
участников на деятельность; своевременно проявлять помощь, участие, поддержку, рациональную 
требовательность и пр.; способность инициировать проявление лидерства каждым участником, с учетом 
его возможностей, мотивированности и активности в общей деятельности и пр. Эти качества формируются 
в процессе подготовки педагога в вузе через весь учебный процесс, и закрепляется на практике.
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ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТТЕГІ ЛИДЕР ЖӘНЕ ЛИДЕРЛІК 
Алимбекова А.А. Ph.D, Абай атындағы ҚазҰПУ оқытушысы, Алматы, Қазақстан 

Бұл мақалада әлеуметтік-педагогикалық қызметтегі көшбасшылық мәселесі талқыланады, сонымен қатар 
көшбасшылық түрлері туралы авторлық тұжырымдама ұсынылған. Мақаланың негізгі бағыты - топтағы адамдық 
көшбасшылықтың теориялық және практикалық негіздерін зерттеу. Көшбасшылық мәселелері және олардың 
басқарудағы рөлі, көшбасшылық стильдері.

Тірек сөздер: көшбасшы, көшбасшылық, ұйымдастыру, стиль, белсенділік
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THE ROLE OF EDUCATIONAL-COGNITIVE ACTIVITY IN FORMING IN STUDENTS OF
RESEARCH CULTURE

Zhansugurova K.T. k.p.sc., associate professorе, KazUIRandWL named after Ablai Khan

The article defines the concept of “the formation of a student’s research culture in educational and cognitive activities”, 
understood by the author as a purposeful activity of teachers in the organization of an educational and educational process 
that ensures the involvement of students in educational and cognitive activities, which is oriented toward the acquisition of 
research experience, process and results of the study, their awareness of the importance of research and sovershenstvova s 
general educational skills; The stages of formation of students ‘research culture are disclosed and the content of students’ 
activity at each stage of the process under consideration is characterized.

Keywords: culture, research, activity, research culture, teaching and cognitive activity, formation of research culture.

БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК МӘДЕНИЕТІН 
ОҚУ-ТАНЫМДЫҚ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІ АРҚЫЛЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Жансугурова К.Т. п.ғ.к.,ассоц. профессор, Абылай хан атындағы ҚазХҚ және ӘТУ, Алматы, Қазақстан

Мақалада «оқу-танымдық іс-әрекеттегі зерттеушілік мәдениетін қалыптастыру» ұғымына анықтама беріліп, 
ол болашақ мұғалімдердің оқу-танымдық іс-әрекетке тартуды қамтамасыз ететін,олардың зерттеушілік тәжірибені 
игеруіне, зерттеу үдерісі мен нәтижесіне жағымды қарым-қатынасына, олардың зерттеушілік іс-әрекеттің мәнін жете 
ұғынуына және жалпы оқу біліктерін жетілдіруге бағытталған тәрбиелік-білімдік үдерісті ұйымдастыру бойынша 
оқытушының мақсатты іс-әрекеті ретінде баяндалады.

Тірек сөздер: мәдениет, зерттеу, іс-әрекет, зерттеушілік мәдениет, оқу-танымдық іс-әрекет, зерттеушілік 
мәдениетті қалыптастыру.

Болашақ мұғалімдердің зерттеушілік іс-әрекеттері жөнінде сөз болғанда зерттеу мен кәсіби іс-
әрекеттің өзара байланысын ашудың маңызы зор, себебі зерттеушілік іс-әрекет студенттердің болашақ 
кәсіби қызметінің ажырамас бөлігі болып табылады. Бұл тұрғыдан алғанда болашақ мұғалімдердің зерттеу 
іс-әрекеттерінің профильді бағытқа ие екендігіне назар аударта келе, оны кәсіби білімнің тиімділігін 
арттыруға, студенттердің қызығушылығы мен танымдық қабілеттерінің дамуына, тұлғалық ерекшеліктерге 
бейімдеуге қабілетті іс-әрекет ретінде қарастырылатын зерттеу нәтижелерімен толық келісуге болады [1]. 
Алайда, болашақ мұғалімнің кәсіби салада зерттеу жүргізе алу үшін зерттеудің функционалды дағдысын 
қалыптастыру қажеттігі туындайды. 

Зерттеу мәдениетін қалыптастыру үшін зерттеу мен оқу-танымдық іс-әрекеттің өзара байланысын 
ескерген жөн. «Оқу-танымдық іс-әрекет білім алушылармен арнайы ұйымдастырылған немесе адамзат 
жинақталған мәдениет байлығына ие болу мақсатымен ұйымдастырылған сыртқы таным» ұстанамын 
ескере отырып біз, зерттеу іс-әрекеті таным үдерісінің бір жолы болып табылатынын атап өтміз. Мұның 
өзі зерттеу іс-әрекеті оқу-танымдық іс-әрекеттің құраушысы болып табылатындығына көз жеткізе түседі. 

«Болашақ мұғалімнің зерттеушілік іс-әрекеті» терминін анықтаудағы авторлар көзқарастарының 
айырмашылықтарына қарамастан ғалымдар зерттеушілік іс-әрекеттің мақсаты оны қолдану саласына 
қарай өзгеретіндігін бір ауыздан мойындайды. Осыдан шығарып, оқу үдерісінде орындалған зерттеушілік 
іс-әрекеттің оқыту сипатында болатындығына көз жеткізе түсеміз және болашақ мұғалімнің зерттеушілік 
іс-әрекетін білім беру үдерісіндегі субъектілердің өзара әрекетіне негізделген мақсатты бағытталып, 
құрылымдалған үдеріс ретінде қарастыруға болады. Нәтижесінде олар жаңа білімге ие болады, зерттеудің 
функционалды икемделіктері мен дағдыларын меңгереді, болашақ кәсіби қызметі мен өмірінде өзін-өзі 
шыңдау мақсатымен тұлғалық және кәсіби мәнді сапаларын дамытады. 

Болашақ мұғалімнің зерттеушілік іс-әрекеті құрылымын былайша ажыратып көрсетуге болады: 
зерттеу мақсатының дұрыс қойылуы; зерттеу объектісін анықтау; объект туралы, оның элементтері 
мен арасындағы байланыс туралы ақпарат жинау; болжамдарды ұсыну; зерттеу жоспарын құру; 
эксперименталды жұмыс болжамдарын тексеру; нәтижені өңдеу; бастапқыда алынған мәліметтермен 
салыстыру және талдау; зерттеуден алынған нәтижелердің тәжірибелік маңыздылығын анықтау. 

Болашақ мұғалімдердің зерттеу әрекетінің түрлендіргіш сипаты оны іске асыру барысында дербестігі 
мен белсенділігін көрсетуіне тікелей байланысты. Проблеманың зерттелу барысы болашақ мұғалімнің 
зерттеушілік қызметін сәтті атқаруы оларда проблеманы көру, болжамды тұжырымдау, бақылай алу, 
эксперимент жүргізу, ұғымдарға анықтама беру және т.б. біліктердің қалыптасуына байланысты екендігін 
көрсетеді.

Осыған орай болашақ мұғалімнің зерттеу мәдениеті қалыптастыруға ықпал ететін зерттеушілік іс-
әрекетті іске асыру үшін қажет біліктерді анықтау қажеттігі туындайды. Ал ол үшін «білік» ұғымының 
анықтамасы туралы ғалымдар көзқарасын талдау және олар ұсынған біліктілік жіктемесін қарастыру 
керек.

Мәселен, «біліктілік» ұғымын іс-әрекеттік тұрғыдан қарастыра келе, оны іс-әрекет категориясы 
ретінде анықтаған Ю. К. Бабанский, И. Я. Лернер көзқарастарын ілгері дамыта келе, А. М. Новиков мұның 
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өзі біліктілікті дамытудың мазмұнды және операциялық тұстарын ашуға мүмкіндік беретіндігіне назар 
аудартады. Біліктілікті іс-әрекеттегі білім ретінде түсіндіріп, оның даму үдерісі психологиялық әрекеттің 
сыртқы үдерістермен бірлігінде және үздіксіз байланысында қарастырылады [2]. 

Болашақ мұғалімнің зерттеушілік мәдениеті мен танымдық іс-әрекеттің өзара байланысына қатысты 
еңбектерді талдау біліктілікті білім алушылардың қойылған мақсатқа саналы түрде жету қабілеті мен 
мақсатты бағытталған әрекетке негізделген тұлғалық сапа ретінде түсінуге көмектеседі.

Мәселен, біліктілікті тұлғалық іс-әрекеттік тұрғысынан қарастырған бірқатар авторлар (В.А. 
Беликов, Н.И. Запорожец, Е.А.Милерян, А. В. Усова) әлеуметтік-маңызды іс-әрекеттердің біліктілікті 
қалыптастыруға ықпалын ашып көрсетеді және мақсатты бағытталған іс-әрекетті іске асыруда тұлға 
қабілетін қамтитын психологиялық ерекшеліктерді анықтаушы білімге негізделген әрекет әдісінің 
маңызына ерекше назар аударылады [3]. 

Біліктіліктің қабілеттіктер, ойлау, эмоционалды-ерік саласы енетін тұлға психологиясы іске 
қосылған таным негізінде зерттеу әрекетін іске асыруға тұлғаның қабілетін айқындайтын әдіс ретінде 
анықталуы тұлғалық іс-әрекеттік көзқарасты басшылыққа алуға міндеттейді және ол когнитивтік, пәндік, 
психологиялық аспектілерді қамтитындығына көз жеткізе түседі.

Оқыту үдерісінде жалпы оқу білігінің қалыптасуы аса маңызды, өйткені ол кең тасымалдау қасиетіне 
ие болғандықтан студенттердің кәсіби білімді, ептіліктерді, дағдыларды меңгеруде елеулі роль атқарады, 
сондай-ақ кәсіби іс-әрекетті тиімді іске асыруға мүмкіндік береді. Жалпы оқу білігі – міндеттерді шешуде 
кеңінен қолданылатын біліктіліктер. Олар өзіне іс-әрекеттің әмбебап әдістерін біріктіреді: жоспарлау, 
ұйымдастыру, бақылау, іс-әрекетті реттеу және талдау, анықтау, қандай да бір міндеттерді шешу үшін 
ақпаратты пайдалану мен қайта өңдеу; үдерістер мазмұнын құрылымдау, қалыптастыру және міндеттерді 
шешу. 

Ғалымдар жалпы оқу білігінен өзге жеке оқу пәні аясында қалыптасатын арнайы білікті бөліп 
көрсетеді. Әдетте арнайы біліктер жалпы оқуға қатысты қолданылу мүмкіндігі мен олардың қалыптасу 
шарты бойынша тар мағынада қарастырылады. Алайда біліктіліктің басқа да жіктемелері бар. Мәселен, 
И. Шамова біліктілікті интеллектуалды, жалпы және арнайы деп үш топқа ажыратады. Олардың арасында 
интеллектуалды біліктілік жетекші болып саналады. Автордың көрсетуінде, оның қалыптасу деңгейі 
танымдық болашақ мұғалімнің дербестігінің дамуы үшін үлкен мәнге ие. 

Біз Т.И.Шамованың бұл ұстанымымен келісеміз, себебі интеллектуалды болашақ мұғалімдерде 
біліктілік қалыптасса, олар ойлау операциясын меңгерсе онда зерттеу біліктіліктерін еш қиындықсыз іске 
асыра алады. Т.И.Шамова интеллектуалды біліктіліктің астарынан зерттеу біліктілігін дербес тип ретінде 
қарастыратын Л.И.Фридманның, Н.Ф.Талызиннің көзқарастарын тұспалдайтынын байқаймыз [4].

Жалпы оқу біліктіліктері ғылым мен өндірістің ары қарай жақындасу үдерісінің, кәсіби іс-әрекетте 
зерттеу сапасын таныту қажеттіліктерінің объективті айнасы болып табылады. Мәселен, ғылыми 
зерттеулердің логикасына байланысты зерттеу біліктілігінің топтарын былайша ажыратып көрсетеді: 
ғылыми-ақпараттық, әдістемелік, теориялық, эмпирикалық, жазбаша-сөйлемдік, коммуникативті-
сөйлемдік. Зерттеу біліктілігінің бұл топтарын автор зерттеудің өткізу кезеңдеріне сай бөліп көрсетеді. 
Бастапқыда ақпарат жинау керек, зерттеу әдістері анықтап алу керек, алынған ақпаратты өңдеу қажет, егер 
қажеті болса эксперимент жүргізу керек, алынған мәліметтерді жинақтап, оны сипаттау керек, зерттеу 
қорытындысын шығару, жұрт алдында қорғау және өзінің көзқарасын дәлелді қорғап қалу керек [5]. 

Бұл ұсынған зерттеу біліктілігі тобына зерттеуді жоспарлау, яғни, зерттеу мақсатын, міндетін, 
әдістерін оны жүргізу формасын анықтау біліктерін біріктіретін ұйымдастырылған тобын көрсету қажет 
деп есептейміз. Проблемалы тапсырманы орындауда болашақ мұғалімнің зерттеуді жоспарлау біліктілігі 
маңызды болып табылады, себебі, олар тапсырманы орындау кезеңін бөлуге мүмкіндік береді, бұл өз 
кезегінде олардың рефлексивті әрекеттері үшін қажет, алайда бұл біліктіліктер кез-келген іс-әрекетті 
орындауда қолданылады. Сәйкесінше, олар жалпы оқу біліктері болып табылады. 

Ал И.А.Зимняя, Е.А.Шашенков зерттеу білігінің жіктемесін іс-әрекет тараптарына байланысты 
ажыратады:

- интеллектуалды-зерттеу тарабы: ақпаратты талдау білігі, оған баға беру, фактілерді, құбылыстарды, 
тұжырымдамаларды, көзқарастарды салыстыру және белгілеу, мәселені көре алу білігі, маңыздыны 
айқындау, мәселелерді тұжырымдау, жұмыстың мақсатын, міндетін қоя білу;

- ақпаратты-перцептивтік тарап: мәліметтерді бақылау, жинау өңдеу білігі, құбылыстар мен 
фактілерді жіктеу, жүйелеу білігі, ақпаратты алу және шолу, ақпаратты түсіндіру білігі, ғылыми ақпаратпен 
жұмыс істеу білігі;

- өнімдік тарап: мәліметтерді жинау мен өңдеу білігі, эксперимент жүргізу білігі, зерттеудің 
практикалық бөлімін нақты бір жүйеде орындау [6].

Талдау барысы көрсеткендей бұл жіктемеде зерттеу нәтижесін ұсынатын және қорытынды 
шығаратын зерттеу іс-әрекетінің қорытынды кезеңі жоқ. Зерттеу нәтижесін ұсыну және қорытынды 
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шығару білігі ке Болашақ мұғалімнің з келген зерттеудің қажетті және ажырағысыз бөлігі болып табылады, 
өйткені ол болашақ мұғалімнің зерттеу үдерісін қайта ой елегінен өткізуге мүмкіндік береді. Алайда біздің 
пікірімізше, ұсынылған біліктер кез келген іс-әрекеттің орындалуын сипаттайды және сондай-ақ жалпы 
оқу біліктері болып табылады. 

Қорыта келгенде, зерттеушілік біліктіліктер – бұл болашақ мұғалімнің зерттеу тапсырмасын орындау 
үдерісіндегі оқу-танымдық іс-әрекетін іске асыру барысында белсенділікпен қолданылатын жалпы оқу, 
әмбебап біліктер деп тұжырымдауға болады: яғни, түрлі дерек көздерінен ақпараттарды жинау білігі, оны 
ғылыми әдістермен өңдеу, эксперимент жүргізу білігі, жинақтау және қорытынды щығару және т.б.

Оқу-танымдық іс-әрекетте болашақ мұғалімнің зерттеу мәдениетін қалыптастыру үдерісін 
ұйымдастыру үшін зерттеу мәселесі бойынша дерек көздерін талдау негізінде оқу-танымдық іс-әрекет 
міндеттерінен шыға отырып, зерттеу іс-әрекетін іске асыруға ықпал ететін жалпы оқу біліктерін былайша 
жіктеп көрсетуге болады:

- «ақпарат жинау» біліктері тобы, яғни болашақ мұғалімнің таңдаулы дерек көздерінен, кітаптардан, 
журналдардан, хаттардан, құжаттардан, ғаламтордан ақпарат жинау біліктері; лекция тыңдау, сұхбат, 
интервью үдерісінде жиналатын, аудио дерек көздерінен, вербалды (дыбысты), визуалды дерек көздерінен 
ақпарат жинау; 

- «ақпаратты өңдеу» біліктері тобы, яғни ақпаратты құрама бөліктерге (негізгі, екінші дәрежедегі) бөлу 
біліктері: фактілерді, құбылыстарды, тұжырымдамаларды, көзқарастарды салыстыру және арақатынасын 
белгілеу; ақпарат құрылымын бөліп көрсету, ақпаратты таңдаулыдан вербалдыға, визуалдыны, керісінше 
ауыстыра алу; оқыған мәтінге жазба жүргізе алу; сұрақтарға жауап беру, сипаттамалар, конспектілер, 
таблицалар, графиктер, диаграммалар құру;

- «зерттеуді жоспарлау және іске асыру» біліктері тобы, яғни проблема мен мәселені құрастыра алу 
білігі: зерттеудің мақсаты мен міндеттерін анықтау; зерттеуді орындау әдістемесін әзірлеу; эксперимент 
жоспарлау және жүргізу; эксперимент қорытындысн шығару, зерттеу қорытындысын жасау;

- рефлексивтік біліктер тобын зерттеудің өзін өзі бақылауы мен бағалауын іске асыратын біліктер 
құрайды.

Зерттеушілік іс-әрекеттің іске асуына ықпал етуші жалпы оқу біліктері жіктемесі оқу зерттеуін 
іске асыру үдерісінде жетілдіру қажеттілігіне және біліктерді өзара толықтыруға негізделген. Осылайша, 
«ақпарат жинау» біліктері тобы базалық болып табылады, өйткені, ақпаратсыз ары қарай оқу зерттеушілік 
білігін дамыту мүмкін емес, алынған ақпарат ғылыми әдістердің (талдау, жинақтау, және т.б.) көмегімен 
өңдеуді талап етеді, ал ол үшін қалыптасқан «ақпаратты өңдеу» зерттеу білігі қажет. Оқу зерттеуін жүргізу 
үшін жоспар құру қажет, яғни мәселені құра алу, зерттеу мақсаты мен міндетін анықтай алу, болжам 
құру, зерттеу объектісі мен пәнін таңдау, оны орындау технологиясы мен әдістемесін әзірлеу қажет. Оқу 
зерттеуін іске асыру мына біліктерді біріктіреді: эксперимент жүргізу, эксперимент қорытындысын жасау, 
зерттеу қорытындысын жасау, оқу зерттеу үдерісінде өзін-өзі бақылау мен бағалауды іске асыру.

 Болашақ мұғалім зерттеу тапсырмаларын орындай отырып, қандай да бір білімді, біліктерді 
біріктіретін зерттеу тәжірибесін жинақтайды, яғни іс-әрекет әдістерін таңдау, функционалды тәуелділікті, 
жеке және бүтіндей арақатынасты анықтау және т.б.. Осылайша тапсырманы өз бетінше орындауда игерілген 
біліктер мен білімдерді зерттеудің функционалды дағдысын меңгере отырып, басқа да тапсырмаларды 
орындағанда қолдануға болады. 

Алайда, болашақ мұғалімнің зерттеу мәдениетінің қалыптасуы, оларда зерттеу туралы білімнің, 
жалпы оқу білігінің құрылымдалу деңгейінің болуы, зерттеу іс-әрекеті тәжірибесінің жинақталуы 
негізінен оқытушылармен бірігіп ұйымдастырылған арнайы тәрбиелік-оқу үдерісінде іске асырылады. 
Мұның өзі болашақ мұғалімнің оқу-танымдық іс-әрекеттегі зерттеу мәдениетінің қалыптасуын кезеңдеп 
қалыптастырудың маңыздылығын көрсетеді. Оларды диагностикалық, мәселелі-бағытталған және түзету 
кезеңдері ажыратуға болады.

Бірінші кезең оқу зерттеуін іске асыруға ықпал ететін дағдылар, біліктер, ғылыми зерттеулер туралы 
білімнен тұратын студенттердің зерттеу тәжірибесін айқындауды бейнелейді. Бұл кезеңде болашақ мұғалім 
зерттеу тапсырмаларын орындайды, зерттеу мәдениетінің қалыптасу деңгейін айқындауға мүмкіндік 
беретін сауалнамадан өтеді (диагностикалық кезең). 

Екінші кезең үш сатыны біріктіретін болашақ мұғалімнің тәжірибелік іс-әрекетімен сипатталады: 
бірінші сатыдағы әрекеттер оқытушымен басшылығымен игеріледі; екінші сатыда болашақ мұғалімнің 
өзін өзі бағалау мен бақылауды іске асыру және зерттеу тапсырмаларының әр түрін орындау барысындағы 
үлгі бойынша зерттеу әрекетінің амалдары мен әдістері өз бетінше қолданылады; үшінші сатыда өзіндік 
зерттеу ұстанымын дәлелдей отырып, тапсырманы орындау барысында алынған нәтижелерді ұсыну, зерттеу 
жүргізу жоспарын құрастыру, әдістерді өз бетінше таңдау, зерттеу тапсырмасын орындау үдерістерінде 
зерттеу іс-әрекетінің амалдары мен әдстері жетілдіріледі (мәселелік-бағытталған кезең).

Үшінші кезең тәжірибелік іс-әрекеттің әр сатысында зерттеу тапсырмасын орындау үдерісіндегі 
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болашақ мұғалімнің зерттеу мәдениетінің қалыптасу деңгейінің анықталуымен, зерттеу тапсырмасының 
орындалу амалдары мен әдістерін, зерттеу тапсырмасының мазмұнын түзетумен сипатталады (түзету 
кезеңі).

Оқыту үдерісінде зерттеушілік мәдениетін қалыптастыру біріншіден, болашақ маманның 
мақсаттылық, белсенділік, дербестік, ұтқырлық секілді тұлғалық және кәсіби қасиеттерін дамытуға ықпал 
етеді. Екіншіден, қалыптасқан зерттеушілік мәдениет маманның болашақ кәсіби іс-әрекеттегі қызметтік 
міндеттерін сапалы орындауға, кәсіби біліктілігін көтеруге және әрі қарай кәсіби тұрғыдан өсуіне 
мүмкіндік береді.
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РОЛЬ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Жансугурова К.Т.  к.п.н., ассоц. профессор 
КазУМОиМЯ им. Абылай хана, Алматы, Казахстан

В статье дано определение понятию «формирование исследовательской культуры у будущих учителей в 
учебно-познавательной деятельности», понимаемого автором как целенаправленная деятельность преподавателей 
по организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающего вовлечение будущих учителей в 
учебно-познавательную деятельность, которая ориентирована на приобретение ими исследовательского опыта, 
положительного отношения к процессу и результату исследования, осознание ими значимости исследовательской 
деятельности и совершенствование общеучебных умений; раскрыто этапы формирования исследовательской 
культуры будущих учителей и охарактеризовано содержание деятельности убудущих учителей на каждом этапе 
рассматриваемого процесса.

Ключевые слова: культура, исследование, деятельность исследовательская культура, учебно-познавательская 
деятельность, формирование исследовательской культуры.

SPECIAL FEATURES OF CONSTRUCTIVE-TECHNICAL ACTION IN THE LABOR FORM OF THE 
PURPOSE OF PUBLIC EDUCATION CONTENT

Dmitriev Yu.A.1  Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Moscow SPU 
Baltasheva P.N.2 PhD, M.Auezov SKSU, Shymkent, Kazakhstan 

The article discusses the purpose of the updated educational program «Art labor», the content and means of training, 
methodological support of the educational program «Art labor», as well as training for the subject of art work. 

Also, the article discusses the acquaintance of students with the spiritual values of their people, their national culture 
by customs and national traditions of art, teaching methods of national art, as well as the life of the Kazakh people, economy, 
in the craft industry the importance of making wood products with elements of Kazakh national culture.

At the same time, the article examines the content of the visual art section, the content of the decorative arts and crafts 
section, the content of the design and technology section, the content of the culture section at home, the content section of 
the food culture, the development and analysis of students’ skills using artistic methods of art and design, the acquisition of 
experience using information -communicative technologies in educational activities, the development of critical thinking and 
creative abilities of students.

The article considers the integration of objects technology and visual arts and drawing into a single object “Artwork”, 
as in the subject of technology, if we choose a topic or product, we first draw it mentally in the head, represent it or perform 
it on the finished drawing, sketch.

Keywords: art labor, the program of updated education, visual art, creation, design, technology, educational 
programme, house culture arts and crafts, culture.

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ НЕГІЗІНДЕГІ КӨРКЕМ ЕҢБЕК ПӘНІНДЕГІ 
КОНСТРУКТОРЛЫҚ-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТТІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Дмитриев Ю.А.1 п.ғ.д., профессор, Мәскеу МПУ
Балташева П.Н.2 докторант, М.Әуезов ат. Оңт.ҚазМУ, Шымкент, Қазақстан 

Мақалада жаңартылған білім беру мазмұны, оның міндeті, жүзeгe acырyғa дaйындay барысы, болашақ көркем 
еңбек пәні мұғалімдерін конструкциялау мен модельдеу, конструкторлық-технологиялық іс-әрекетке кәсіби даярлығы 
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мазмұнын жетілдірудің маңызды тұжырымдамалық бағыты қарастырылған. Сонымен қоса, бағыттың жүзеге асуын 
ғалымдар конструкторлық-технологиялық іс-әрекетті жобалау саласындағы болашақ мамандардың шығармашылық 
даярлығымен, кәсіби даярлықтың мазмұны мен мақсатты бағыттылығын анықтайтын сыртқы факторлардың бірі – 
болашақ көркем еңбек пәні мұғалімдерін интеллектуалдық және пәндік-түрлендіргіш (жобалық) іс-әрекет бірлігін 
жүзеге асыратын қазіргі жасампаз еңбек түрлеріне белсенді араласуға алғышарттарықарастырылған.

Тірек сөздер: көркем еңбек, жаңартылған білім беру мазмұны бағдарламасы, визуалды өнер, шығармашылық, 
дизайн, оқу бағдарламасы, үй мәдениеті, конструкторлық-технологиялық іс-әрекет, сәндік-қолданбалы өнер, 
мәдениет.

Мемлекет бaсшысының 2017 жылдың 12 сәуірінде жaриялaнғaн «Болaшaққa бaғдaр: рухaни жaңғыру» 
aтты мaқaлaсындa: «Күллі жер жүзі біздің көз aлдымыздa өзгеруде. Әлемде бaғыты әлі бұлыңғыр, жaңa 
тaрихи кезең бaстaлды. Күн сaнaп өзгеріп жaтқaн дүбірлі дүниеде сaнa-сезіміміз бен дүниетaнымымызғa 
әбден сіңіп қaлғaн тaптaурын қaғидaлaрдaн aрылмaсaқ, көш бaсындaғы елдермен тереземізді теңеп, иық 
түйістіру мүмкін емес. Өзгеру үшін өзімізді мықтaп қолғa aлып, зaмaн aғымынa икемделу aрқылы жaңa 
дәуірдің жaғымды жaқтaрын бойғa сіңіруіміз керек... Әжептәуір жaңғырғaн қоғaмның өзінің тaмыры 
тaрихының тереңінен бaстaу aлaтын рухaни коды болaды. Жaңa тұрпaтты жaңғырудың ең бaсты шaрты – 
сол ұлттық кодыңды сaқтaй білу» - делінген [1]. 

Ocығaн бaйлaныcты қaзіргі білім бeрyдің көкeйкecті міндeті – көркем еңбек сaбaғындa оқушыларды 
материалдарды қол құралдарымен өңдеу барысында oқyшылaрдың дағдыларын қaлыптacтырy, дaмытy, 
шығaрмaшылық іc-әрeкeтті жүзeгe acырyғa дaйындay бoлып тaбылaды.

Бүгінгі күні елімізде жаһандану үдерісінде бірнеше стратегиялық қадамдар жасалып, саяси, 
экономикалық, мәдени жүйенің өзгеруі әсерінен Қазақстанның нарықтық экономика жағдайында 
демократиялық жолмен дамуы білім беруі кеңістігінде де келелі өзгертулер енгізуде. 

Болашақ көркем еңбек пәні мұғалімдерін конструкциялау мен модельдеу, конструкторлық-
технологиялық іс-әрекетке кәсіби даярлығы мазмұнын жетілдірудің маңызды тұжырымдамалық бағыты 
болып білім, ғылым, өнер, өндіріс және өнеркәсіптің байланысы саналады. Бұл бағыттың жүзеге асуын 
ғалымдар конструкторлық-технологиялық іс-әрекетті жобалау саласындағы болашақ мамандардың 
шығармашылық даярлығымен байланыстырады. Кәсіби даярлықтың мазмұны мен мақсатты бағыттылығын 
анықтайтын сыртқы факторлардың бірі – болашақ көркем еңбек пәні мұғалімдерін интеллектуалдық және 
пәндік-түрлендіргіш (жобалық) іс-әрекет бірлігін жүзеге асыратын қазіргі жасампаз еңбек түрлеріне 
белсенді араласуға алғышарт жасау [2]. 

Оқушыларды техникалық құрастыру мәселесіне оқыту және оларда конструкторлық қабілеттер 
мен іскерліктерді қалыптастыру мәселесімен де бірқатар ғалымдар (М.П.Марчак, Б.В.Сименая және 
Н.Рахметова т.б.) айналысты. Бұйымға эстетикалық көрініс беру қажеттігі туындағанда олар көркемдеп 
құрастыруды техникалыққа қосымша ретінде қарастырады. Конструкторлық іс-әрекеттің психологиялық 
мәселелерін В.А.Моляко, Я.А.Пономарев және т.б. зерттеген.

Көркем еңбек пәні елестету мен бақылау қабілетін, кеңістіктік және көру елесі қабілетін қамтамасыз 
ететін, әртүрлі шығармашылық әрекет барысында, көркем технологиялық білімдерді, қабілеттер 
және дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Түрлі материалдармен жұмыс істеу оқушылардың 
технологиялық ойлауын, көркем-эстетикалық талғамын, шығармашылық, есте сақтау қабілеттерін, 
кеңістіктік қиялын, фантазиясы мен қол моторикасын дамытуға, көзбен нақты мөлшерлеу қабілетін 
жетілдіруге мүмкіндік береді.

Көркем еңбек пәнінің маңыздылығы: шынайы болмысты эстетикалық қабылдауды және 
еңбекқорлыққа тәрбиелеуді, адамның қоршаған әлеммен өзара байланысы жайлы білімді қалыптастырудың 
бірден-бір құралы болып табылады.

Көркем еңбек пәні оқу бағдарламасының мақсаты – жеке тұлғаның қалыптасуы және өз ойын 
білдіруінің негізі ретінде, рухани-адамгершілік мәдениетін дамыту, шығармашылық, кеңістіктік - 
образдық ойлауын, көркем-технологиялық білімнің негізін қалыптастыру.Ал, оның барлығын іске асыру 
үшін оқушы бойында қабілет те болуы қажет.

Оқушыларды шығармашылық тәрбиелеу үшін оның бойында қандай қабілет бар екенін ескеру керек. 
Жалпы өнер тапқыш адамдардың бойында туа біткен талант, дарын болуы мүмкін. Олардың бойындағы 
қабілетіне сәйкес оқу-әдістемелік жұмыстар ұйымдастырылған жағдайда ғана мықты шығармашыл 
мамандарды дайындауға болады. Қандай бір іске қабілеті нашар, жалқау оқушы мен талантты оқушыға 
қойылатын талап бірдей болмайды[4].

Қабілеттілік – бір нәрсеге жарамдылык немесе бейімділік, ептілік, ыңғайлылык, қажеттілік». 
Қабілетті адам – дамыған және дарынды адам». Ал шығармашылыкка «жаратушы, жасап шыгарушы 
әрекеттік қасиет ретінде» анықтама беріп, соған байланысты «Шығармашылық қасиет көп адамға 
берілмейді» деген.

Сонымен, адамда кабілеттілік неғұрлым дамыған болса, ол соғұрлым әрекетті тең игереді, орындайды 
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және әрекетті меңгеру оған қабілеттілігі жоқ саладағы оқуы мен қызметіне қарағанда субъективті түрде 
жеңілірек беріледі.

Ол үшін оқушылардың қабілеттілігіне назар аудару керек. Мысалы, электротехникалық мамандық 
бойынша оқитын кейбір ізденімпаз оқушылар теориялық білімдерін практикада жүзеге асыруға, өз 
қолынан техникалық құрылғыларды жасап көруге талпынады. Осындай талантты оқушылардың істеген 
істері мен жеткен жетістіктері жалқау оқушыларға өнеге болады. Олар да біртіндеп теориялық білімін 
көтеріп, практикалық ізденіске бет бұрады. 

Адамның қабілетттілігі білім алу мен практикалық икемділікті тез қалыптастыруды оңайлатса, 
керісінше, олардың негізінде қабілеттілік те дамиды. Мысалы, адам өзінің конструкторлық қабілетін 
дамыту үшін техникалық конструкцияларын құрылымын жақсы білуі, оны практикада пайдалану 
икемділігі мен құрастыру дағдысының болуы шарт.

Оқушылардың конструкторлық қабілеттерінің рөлі көркем еңбек сабағында зор маңызға ие. Мұның 
өзі болашақ көркем еңбек пәні мұғалімінің конструкторлық қабілеті мен кәсіби даярлығы үдерісінің 
белгілі бір жақтарын, байланыстары мен функцияларын сипаттайтын базалық білім моделінің негізгі 
элементтерін анықтауға мүмкіндік береді.

Қоғам дамуының әртүрлі кезеңдеріндегі педагогикалық және психолгиялық ойлардың тарихында 
интелектуалды, эстетикалық, конструкторлық ойлау әрекетімен оқытуды ұйымдастыру мәселесі ұдайы 
тұрақты қызығушылық туғызып отырады. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-техникалық 
даму қозғалысы білім беру салсында оқыту процестерін жаңартуға талпынады. Өйткені білім қоғамның 
анағұрлым жоғары деңгейде дамуына септігін тигізеді.Оның жетістіктері көбінесе мемлекет тарапынан оған 
бөлінген орынға және мектептің жеткіншектер тәрбиесі мен білімін дұрыс жолға қоя білуіне байланысты 
болады. Қазіргі білім беру теориясы ақпаратты-репродуктивті оқытуды белсенді-шығармашылық және 
танымдық-нәтижелік оқытуға алмастыру қажетігін болжайды. Қазіргі білім беру жүйесінін әрбір кезеңге 
шарттарды, ұйымдастырылған формаларды, оқыту әдістерді мен амалдарының талаптарын таңдау қажет.

Педагогикалық оқу орындарында конструкторлық-технологиялық құрастыруға оқыту 
тұжырымдамасы болашақ мұғалімдерді конструкторлық-технологиялық іс-әрекетке кәсіби даярлауда 
мәдени, кұрастырушы факторы ретінде қарастырылады. Педагогика мен дизайнның байланысы 
мұғалімнің шығармашылыққа, педагогикалық және дизайнерлік сипаттағы іскерлік ойға бағыттылығын 
қалыптастырумен анықталады. Педагогикадағы дизайн дегеніміз - болашақ кәсіби мұғалімнің ой-өрісін 
дамыту, жетілдіру түсінігін береді.

Дизайнерлік іс-әрекеттің мәні мен жобалық тапсырмаларды шешуші кезеңдерінде де бірқатар 
еңбектер арналған. Олардың біразы жобалық іс-әрекетке өздерінің анықтамасын береді:

- жобалық іс-әрекет тарихи қалыптасқан, әлеуметтік және экономикалық тұрғыда келісілген 
қажеттілік. Ол адамдардың шартты түрде мінез-құлықтық сипаттағы болжамдық жағдайларын ашуға, 
адамның қоршаған ортасына ықпал етуге бағытталған ;

- дизайнерлік іс-әрекет жүйелі көзқарастан, құрылымдық ұйымнан, жобалаудың 
тұжырымдамалылығынан, жұмыстың бірізділігінен, жобалық тілмен өнімнің өзіндік ерекшелігінен 
туындайды. Ол конструкторлық-технологиялық практиканың өзара байланыстағы түрлерін қарастырады;

- шығармашылық іс-әрекеттің мақсаты - адамның материалдық және рухани қажеттілігін толығымен 
қанағаттандыратын үйлесімді пән орталығын қалыптастыру. Бұл мақсатқа индустриялық өндіріс әдістері 
арқылы пәндер сапасын анықтаумен жетуге болады.

Конструкторлық қабілеттілік құрастыру кезеңдерінде: 
Бұйымдарды өңдеу тапсырмасы. Жобалау жағдайлары, ғылыми болжамдар ұсынудағы алғашқы 

анализ, ұқсастықтың сапасы және «адам – зат» және «адам – орта» байланыс жинақтарын ашу.
Конструкторлық-технологиялық өңдеуді ұсыну. Берілген әлеуметтік социологияны, эргономиканы, 

типологияны және т.б. зерттеу. Бұйымның техникалық эстетикасын талап етуін анықтау. Конструкторлық-
технологиялық шешімді (есепті) анықтау. Конструкторлық-технологиялық ұсыныстар нұсқаларын алдын-
ала өңдеу. Конструкторлық-технологиялық ұсыныстарын ұйғару.

Эскиздік жобалау. Конструкторлық-технологиялық ұсыныстардың нұсқасын анализдеу және таңдау. 
Бұйымды дайындауда техникалық және материалдық конструкцияны меңгеру. Графиқадағы эскиздік 
нұсқаларды және берілген эргономикалар есебі көлемін өңдеу.

Конструкторлық-технологиялық жобалау. Бұйымның соңғы түйіндерін біріктіру. Конструкторлық-
технологиялық формаларын қайта өңдеу. Күрделі бөліктерді өңдеу. Перспективалық бейнелер. Түстің 
шешімдері. Конструкциялық және жеке маталарды таңдау. Модельдеу және макеттеу. Экономикалық 
шешімді дәлелдеу. Жобаны сәндеу. Жобаны ұйғару.

Жұмысты жобалау. Бұйымның сыртқы түрінің сызбасы және түйінін өңдеу. Жұмыстың құжатын 
ұйғару, авторлық қадағалауды дайындау және тәжірибелі үлкен сынауға қатыстыру.
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Бірқатар зерттеулерде конструкторлық құрастырудың кезеңдері, бірізділігі, (суретші-
конструкторлардың жұмыс түрлері қарастырылады).

Аталған зерттеулерде құрастыру үдерісі емес, конструкторлық қабілеттің, түпкі ойдың дамуына 
талдау беру, яғни оның жүзеге асырылуы болып саналады. Конструкторлық қабілеттің, түпкі ойдың 
конструкторлық іс-әрекеттің негізгі компоненті ретінде В.А.Моляко, В.И.Качнев, Я.Ф.Таленс және т.б. 
зерттеулерінде жан-жақты мазмұндалған[3]. Конструкторлық түпкі ой былайша дамиды: 

1.Тапсырманың шартын түсіну.
2.Түпкі ойдың шешімін құрастыру, «түпкі ойдың шешімі» түсінігі бұл жерде «шешімнің болжамы» 

түсінігінің синонимі ретінде қолданылады.
3.Түпкі ойдың шешімін жүзеге асыру. Стратегия – бұл қойылған жобалық мақсатқа жетудегі 

жоспарланған және жүзеге асырылатын әрекеттердің бағдарламасы.
В.А.Моляко психологиялық тұрғыда түсінікті құрайтын элементтерді былайша атап өтеді: тану, еске 

түсіру, салыстыру. Алайда бұлармен оқу процесі шектелмейді, ең бастысы проблемадағы маңызды нәрсені 
анықтау қажеттігі туындайды. Бұл жерде өлшемдер мен бағалау өлшемдеріне қатысты маңызды мәселені 
білу қажет. Егер жобалық тапсырма туралы сөз болса, онда оның жаңалығы шешімінің өзіндік ерекшелігі 
болуы керек. Конструкторлық-технологиялық тапсырмаларды меңгеруде белгіленген өлшемдердін бірі 
конструкторлық-технолгиялық алдын-ала жасаған жобасы болуы мүмкін.

Конструкторлық түпкі ой тапсырмаларды жобалау шарттарын меңгеру мен түсіну нәтижесінде 
туындап, ол өз кезегінде конструкторлық қабілеттің дамуына әкеледі. Ол конструкторлық қабілет, 
конструкторлық-технологиялық ақыл-ой белсенділігіне байланысты. Алғашқы кезде олар ерікті, яғни 
сезімдік түрде байқалады. Келесі сатыда мәселенің қойылымы мақсатка бағытталады. Ең соңында үздіксіз 
ойдың нәгижесінде «жетекші идеялар» бейнелер таңдалады, олар конструкторлық түпкі ойдың немесе 
белгілі бір нұсқаның негізін құрайды.

«Жетекші идеялардың» негізінде конструкторлық-технологиялық өзінің жалпы түрдегі келесі іс-
әрекеттеріне шешім қабылдап, істелетін ісінің жоспарын құрады. Нәтижесінде конструкторлық қабілет 
арқылы конструкторлық ұсыныста көрініс тапқан түпкі ойдың қалыптасуын дизайнердің іс-әрекеті деп 
атауға болады. 

Оқудағы құрастыруда, кәсіптіктегідей, ақыл-ой, графикалық және пәндік іс-әрекеттер бір-бірінен 
ажыратылады. Ақыл-ой іс-әрекет бейнелі, яғни ойлау іс-әрекетінің негізінде көрініс табады, ал оның 
нәтижесін тексеру жобалық-графикалық құжаттардың, эскиздер мен суреттер, сызбалардың көмегі 
арқылы жүзеге асады.

Бұл іс-әрекет оқу-шығармашылық сипатта болады және жобалық-зерттеушілік тапсырманы 
ұстанады. Жобалаушы-оқушының алдына қойылған оқу-шығармашылық тапсырма оның өзінің 
білімімен, іскерлік, дағдысымен шешімін іздестіретін проблема болып саналады. Оқу-шығармашылық 
тапсырмасының шешіміндегі проблемалық приицип ой ойлау қабілетінің нәтижесіне, оның жаңа білімді, 
іскерлікті меңгерудегі рөліне жауап береді [5].

Дизайн саласында конструкторлық қабілеті мен әрекеттің объектісі болып дизайнерлік іс-әрекеттің 
басқару процесі ретіндегі рөл техникалық-процессуалдық кешен әрекеті саналады. Ол ойлау және қолмен 
жасау әрекетінің өзара байланыстағы процесі жүйесінде, жобалау объектісінің немесе дизайн жүйесінің 
барлық кезеңдерінде жүзеге асады.

Осы айтылғандардан, жаңа, перспективалық бұйымдарды, кешендерді жобалау процесі 
процессуалдық-технологиялық қатынас негізінде жүзеге асады деп ой тұжырымдауға болады.

Оқушылардың конструкторлық қабілетін дамытып, қалыптастырудың кешенді проблемасын шешу 
үшін барлық қатынастардың жақсы жақтарып кіріктіретін қатынас қажет.

Сонымен, жоғарыда айтылғанның барлығы көркем еңбек пәнінде оқушылардың бойында 
конструкторлық қабілеттерін дамыту үшін қажет, бұл даярлықта білім, іскерліктің мазмұнына, оны 
ұйымдастыру формасына аса мән берілуі тиіс деп ой тұжырымдауға мүмкіндік береді.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ В ТРУДОВОЙ ФОРМЕ ЦЕЛИ 
СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дмитриев Ю.А.1 д.п.н., профессор, Московский ГПУ 
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В статье рассматривается цель обновленной образовательной программы «Художественный труд», содержание 
и средства обучения, методическое обеспечение образовательной программы «Художественный труд», а также 
подготовка кадров к предмету художественный труд в соответствии современным образовательным технологиям, 
развитие конструкторских-технологических умений и способностей учеников на уроке художественный труд. 
А также, в статье рассматривается содержание раздела визуальное искусство, содержание раздела декоративно 
прикладное творчество, содержание раздела дизайн и технология, содержание раздела культура дома, содержание 
раздела культура питания, развитие и анализ навыков учащихся художественными способами искусства и дизайна, 
приобретение опыта при использоании конструкторских-технологических навыков в учебной деятельности, развитие 
интеллектуальных и проектных способностей учащихся.
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прикладное искусство, культура. 

TRAINING OF MILITARY SPECIALISTS CAPABLE OF SOLVING TASKS IN THE SCOPE OF DUTIES OF 
THE PRIMARY OFFICER POSITION
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In the context of the global crisis of modern civilization in many countries of the world, an intensive search is underway 
for other ways of educating the human personality, the future specialist whose main goal should be to develop it and improve 
its professional competence.

This article discusses the process of forming professional competence through the prism of psychological research 
and aspects that contribute to improving the quality of this process. Also in this article the concepts of the meanings of 
professionalism, professional competence of future specialists is revealed and differentiated.

It should also be noted that the article provides a comparative analysis of the scientific and research literature on the 
issue under study and draws the necessary conclusions about designing further approaches to this problem and improving the 
vocational training system in an integrated system of higher education.
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ПОДГОТОВКА ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СПОСОБНЫХ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ В ОБЪЕМЕ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПЕРВИЧНОЙ ОФИЦЕРСКОЙ ДОЛЖНОСТИ

Акчин А.1  Воен. институт сухопутных войск начальник отдела обеспечения качества
Калиева Д.С.2  магистр гуманитарных наук, полковник преп. каф. ин. языков

В условиях глобального кризиса современной цивилизации во многих странах мира ведется интенсивный 
поиск иных путей воспитания человеческой личности, будущего специалиста главной целью которого должно быть 
ее развитие и совершенствование его профессиональной компетентности.

Данная статья рассматривает процесс формирования профессиональной компетентности через призму 
психологических исследовании и аспектов, способствующих улучшению качества данного процесса. Также в данной 
статье раскрывается и дифференцируются понятия значений профессионализм, профессиональная компетентность 
будущих специалистов.

Также следует отметить, что в статье проведен сравнительный анализ научной и исследовательской 
литературы по исследуемой проблеме и сделаны необходимые выводы о конструировании дальнейших подходов 
по данной проблеме и усовершенствованию системы профессиональной подготовки, в целостной системе высшего 
профессионального образования.

Ключевые слова: профессионализм, профессиональная компетентность, будущие специалисты, процесс 
обучения, психология, личность.

В Послании народу Казахстану Президент Нурсултан Назарбаев обратил серьезное внимание на 
необходимость обеспечения качественного роста человеческого капитала. 

При этом Глава государства указал на важность повышения качества педагогического состава и 
усиление воспитательного компонента процесса обучения [1].

Интеграция в мировое сообщество ставит перед казахстанской системой образования новую цель 
– формирование личности обучающихся, воспринимающих себя не только как представителей одной 
определенной культуры, а в качестве граждан мира, субъектов полилога культур, осознающих свою 
значимость, ответственность в глобальных общечеловеческих процессах, проходящих как в Казахстане, 
так и в мире в целом.

Под компетенциями в психолого-педагогическомаспекте понимается сумма знаний, умений и 
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личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия. 
Основной проблемой, актуализирующейся при рассмотрении процесса обучения как дидактической 

системы, является проблема эффективности системы. Решение проблемы эффективности процесса 
обучения в дидактических системах заложено в целях обучения. Если определены цели обучения и указаны 
пути их достижения, то собственно этим и определяется решение проблемы эффективности процесса 
обучения в рамках дидактической системы». 

Они обеспечивают решение задач в различных условиях с учетом различных ограничений, и 
реализуются в видах деятельности и процессах (действиях), направленных на порождение и/или восприятие 
текстов, в связи с определенными темами и сферами общения и с применением соответствующих стратегий. 
Система высшего образования на современном этапе развития общества претерпевает существенные 
изменения, связанные со сменой модели культурно-исторического развития. Но какие бы реформы не 
проходили в системе образования, в итоге они, так или иначе, замыкаются на конкретном исполнителе. [2]

Начнем с раскрытия содержаний основных понятий, ибо, как говорил Рене Декарт: «Верно 
определите слова, и вы освободите мир от половины недоразумений».

Под профессионализмом нами понимается особое свойство людей систематически, эффективно и 
надежно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных условиях. В понятии «профессионализм» 
отражается такая степень овладения человеком психологической структурой профессиональной 
деятельности, которая соответствует существующим в обществе стандартам и объективным требованиям. 
Для приобретения профессионализма необходимы соответствующие способности, желание и характер, 
готовность постоянно учиться и совершенствовать свое мастерство. Понятие профессионализма не 
ограничивается характеристиками высококвалифицированного труда; это и особое мировоззрение 
человека.

Вопросы профессионализма и профессиональной компетентности в последнее десятилетие 
стали предметом пристального внимания психологической науки (Л.М.Митина, Ю.П.Поваренков, 
Н.С.Пряжников и др.). Но в большинстве случаев исследователи ограничиваются изучением набора 
ПВК – профессионально-важных качеств, их формирования и оценки. Остается не вполне ясным, что 
психологически означает человек как профессионал, как субъект профессиональной деятельности, 
чем психически отличается мастер своего дела от других людей. Зачастую отождествляются понятия 
профессиональной компетентности и профессионализма, в том числе и применительно к деятельности 
учителя.

Необходимой составляющей профессионализма человека является профессиональная 
компетентность. Вопросы профессиональной компетентности рассматриваются в работах как 
отечественных, так и зарубежных ученых. Современные подходы и трактовки профессиональной 
компетентности весьма различны. 

Существующие на сегодняшний день в зарубежной литературе определения профессиональной 
компетентности как «углубленного знания», «состояния адекватного выполнения задачи», «способности 
к актуальному выполнению деятельности» (G.K.Britell, R.M.Jueger, W.E.Blank). 

Проблема профессиональной компетентности активно изучается и отечественными учеными. 
Чаще всего это понятие употребляется интуитивно для выражения высокого уровня квалификации и 
профессионализма. Профессиональная компетентность рассматривается как характеристика качества 
подготовки специалиста, потенциала эффективности трудовой деятельности. В педагогике данную 
категорию рассматривают либо как производный компонент от «общекультурной компетентности» (Н.Розов, 
Е.В.Бондаревская), либо как «уровень образованности специалиста» (Б.С.Гершунский, А.Д.Щекатунова). 
Если попытаться определить место компетентности в системе уровней профессионального мастерства, то 
она находится между исполнительностью и совершенством [3].

Соотнося профессионализм с различными аспектами зрелости специалиста, А.К.Маркова 
выделяет четыре вида профессиональной компетентности [4]: специальную, социальную, личностную 
индивидуальную:

1. Специальная, или деятельностная профкомпетентность характеризует владение деятельностью 
на высоком профессиональном уровне и включает не только наличие специальных знаний, но и умение 
применить их на практике.

2. Социальная профкомпетентность характеризует владение способами совместной
профессиональной деятельности и сотрудничества, принятыми в профессиональном сообществе 

приемами профессионального общения.
3. Личностная профкомпетентность характеризует владение способами самовыражения и 

саморазвития, средствами противостояния профессиональной деформации. Сюда же относят способность 
специалиста планировать свою профессиональную деятельность, самостоятельно принимать решения, 
видеть проблему.
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4. Индивидуальная профкомпетентность характеризует владение приемами саморегуляции, 
готовность к профессиональному росту, неподверженность профессиональному старению, наличие 
устойчивой профессиональной мотивации.

Вызывает интерес иерархическая модель педагогической компетентности, в которой каждый 
следующий блок опирается на предыдущий, создавая «платформу для “вырастания”» следующих 
компонентов [5]. Составляющие модель блоки представляют собой шесть видов педагогической 
компетентности: знаниевую, деятельностную, коммуникативную, эмоциональную, личностную, 
творческую. Подчеркивается особая значимость принципа последовательности, имеющего прямое 
отношение к формированию компетентности педагога в процессе его обучения. Вырванный из контекста 
отдельный блок не обеспечит необходимой профессиональной компетентности педагога.

С учетом анализа существующих исследований по вопросу профессиональной компетентности 
уточним рассматриваемое понятие применительно к специалистам военного профиля. В соответствии со 
сказанным, профессиональная компетентность педагога представляет собой качественную характеристику 
личности специалиста, которая включает систему научно-теоретических знаний, как в предметной области, 
так и в области педагогики и психологии. Профессиональная компетентность военного специалиста – 
это многофакторное явление, включающее в себя систему теоретических знаний учителя и способов 
их применения в конкретных педагогических ситуациях, ценностные ориентации педагога, а также 
интегративные показатели его культуры (речь, стиль общения, отношение к себе и своей деятельности, к 
смежным областям знания и др.).

Будем выделять следующие компоненты профессиональной компетентности военного специалиста: 
мотивационно-волевой, функциональный, коммуникативный и рефлексивный.

Коммуникативный (от лат. communico – связываю, общаюсь) компонент компетентности включает 
умения ясно и четко излагать мысли, убеждать, аргументировать, строить доказательства, анализировать, 
высказывать суждения, передавать рациональную и эмоциональную информацию, устанавливать 
межличностные связи, согласовывать свои действия с действиями коллег, выбирать оптимальный стиль 
общения в различных деловых ситуациях, организовывать и поддерживать диалог.

Рефлексивный (от позднелат. reflexio – обращение назад) компонент проявляется в умении 
сознательно контролировать результаты своей деятельности и уровень собственного развития, 
личностных достижений; сформированность таких качеств и свойств, как креативность, инициативность, 
нацеленность на сотрудничество, сотворчество, склонность к самоанализу. Рефлексивный компонент 
является регулятором личностных достижений, поиска личностных смыслов в общении с людьми, 
самоуправления, а также побудителем самопознания, профессионального роста, совершенствования 
мастерства, смыслотворческой деятельности и формирования индивидуального стиля работы.

Указанные характеристики профессиональной компетентности специалиста нельзя рассматривать 
изолированно, поскольку они носят интегративный, целостный характер, являются продуктом 
профессиональной подготовки в целом.

Понятие «профессионализм» является более широким, чем понятие «профессиональная 
компетентность». Быть профессионалом – это не только знать, как делать, но и уметь эти знания 
реализовывать, добиваясь необходимого результата. (Спасателем на водах не может быть тот, кто, по 
выражению А.Н.Леонтьева, «знает как плавать», но нé умеет этого делать). Важна и результативность 
деятельности, и соотнесение ее с затратами (психологическими, физиологическими и др.), то есть при 
оценке профессионализма речь должна идти об эффективности профессиональной деятельности [6].

Профессиональная компетентность формируется уже на стадии профессиональной подготовки 
специалиста. Но если обучение в военном вузе следует рассматривать как процесс формирования основ 
(предпосылок) профессиональной компетентности, то обучение в системе повышения квалификации 
– как процесс развития и углубления профессиональной компетентности, прежде всего, высших ее 
составляющих [5].

Мы полностью согласны с исследователями в данной области, считающим необходимым 
рассматривать профессионализм не только как высокий уровень знаний, умений и результатов человека в 
данной области деятельности, но и как определенную системную организацию его психики. Более того, мы 
исходим из понимания, что профессионализм не сводим к совокупности признаков, он представляет собой 
некоторое системное свойство личности, систему определенным образом организованных компонентов.

Существуют и иные подходы, отражающие научные приверженности исследователей, каждый из 
которых вносит свой вклад в раскрытие проблемы формирования личности профессионала.

Общим и бесспорным является то, что в процессе становления профессионализма у специалиста 
формируется особый, «профессиональный», тип личности, отличающийся от личности человека, не 
являющегося профессионалов в данном виде деятельности.
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БАСТАПҚЫ ОФИЦЕРЛІК ЛАУАЗЫМНЫҢ МІНДЕТТЕРІ АЯСЫНДАҒЫ МІНДЕТТЕРДІ ШЕШУГЕ 
ҚАБІЛЕТТІ ӘСКЕРИ МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУ

Акчин А.1  полковник, Құрлық әскерлері әскери институты, 
Білім сапасын бағалау бөлімі бастығы 

Калиева Д. С.2 шет тілдері кафедрасының оқытушысы, магистр 

Әлемнің көптеген елдеріндегі қазіргі өркениеттің жаһандық дағдарысы жағдайында болашақ маманның жеке 
басын тәрбиелеудің басқа тәсілдерін іздестіру жұмыстары жүргізілуде, оның басты мақсаты оны дамыту және өзінің 
кәсіби құзыреттілігін арттыру қажет.

Бұл мақалада психологиялық зерттеулер призмасы арқылы кәсіби құзіреттілікті қалыптастыру процесі және 
осы процестің сапасын жақсартуға ықпал ететін аспектілер қарастырылады. Сондай-ақ, бұл мақалада болашақ 
мамандардың кәсіпқойлық, кәсіби құзіреттілік деген ұғымдары ашылып сараланды.

Сондай-ақ, мақалада зерттеліп отырған мәселе бойынша ғылыми-зерттеу әдебиеттеріне салыстырмалы 
талдау жасалынып, осы мәселеге әрі қарайғы тәсілдерді жобалау және жоғары білімнің интеграцияланған жүйесінде 
кәсіптік оқыту жүйесін жетілдіру туралы қажетті қорытындылар жасалынғанын атап өткен жөн.

Тірек сөздер: кәсіпқойлық, кәсіби құзіреттілік, болашақ мамандар, оқу процесі, психология, тұлға
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In the article the authors consider the question of readiness of a person for self-education. Develops theoretical concepts 
about the content, essence of self-education of the individual in modern society. In the framework of the formal education 
program reveals the main features of learning and self-education, based on the advantages of self-education. Effective ways 
of self-education: mastering foreign languages, maintaining a diet of receiving information, allocating special time, sharing 
experiences with like-minded people, creating a zone of communication, exchange of views within the study topic, working 
with sources, the use of knowledge, changing the environment, systematizes their essence.
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ТҰЛҒАНЫҢ ӨЗДІК БІЛІМ АЛУҒА ДАЙЫНДЫҒЫ
Кенесбекова С.А.1  докторант 

Дюсембинова Р.К.2  п.ғ.д., профессор, 
1,2 Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды МУ, Қарағанды, Қазақстан

Авторлар мақалада тұлғаның өздік білім алуға дайындығы мәселесін қарастырады. Заманауи қоғамдағы 
тұлғаның өздік білім алуының мәні, мазмұны жөнінде теориялық тұжырым жасайды. Формальді оқыту 
бағдарламасы аясында білім алу мен өздік білім алудың басты ерекшеліктерін ашып көрсете отырып, өздік білім 
алудың артықшылықтарын негіздейді. Өздік білім алудың тиімді тәсілдері: ана тілінен өзге тілдерді меңгеру, ақпарат 
қабылдау диетасын сақтау, арнайы уақыт бөлу, идеялас адамдармен тәжірибе алмасу, меңгерілетін тақырып аясында 
пікір алмасатын қарым-қатынас аймағын құру, дереккөздерімен жұмыс, игерілген білімді қолдану, ортаны өзгерту 
деп жүйелелеп, олардың мәнін ашып көрсетеді. 

Тірек сөздер: тұлға,капитал,жетістік,өздік білім алу,формальді білім алу, заманауи қоғам талаптары, бәсекеге 
қабілеттілік.

Адамзат қоғамының жаппай нарықтық экономика жағдайына көшуі еңбек нарығында тұлғаға 
жоғары талаптар қоя бастады, нәтижесінде жұмыссыз тұлғалар санының артуына алып келді. 
Ертеңгі күнге деген сенім, тұлғаның жеке және кәсіби жетістігі оның білім, білігіне, шығармашылық 
потенциалына, экономикалық міндеттерді шешуге деген дайындығына тәуелді болып қалды. Заманауи 
еңбек нарығындағы басты талаптар: энтузиазм, стереотиптерді жеңе білу, кәсіби құзыретті болу, жоғары 
интеллект, шығармашылық ойлау, адагершілік қасиеттерге ие болу, креатив болып тұр. 
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Заманауи қоғамның динамикалық даму жағдайында тұлғаның кәсіби жетістігінің кепілі – өмір бойы 
білім алу болып отыр. Ал, бұл идея өздік білім алу процесін алдыңғы қатарға шығарып, өзекті мәселе екенін 
дәлелдейді. «Өздік білім алу – бұл ақыл-ой және дүниетанымдық тұрғыда өзін-өзі тәрбиелеу жүйесі, ол 
өзін-өзі жетілдіруге мүмкіндік беретін ерік-күшті дамытуға жағдай жасайды» дейді Г. М. Коджаспирова 
[1]. Өздік білімнің мәні – ақыл-ой мәдениетін және техникасын меңгеру, мәселенің оңтайлы шешімін 
табуды меңгеру, өзін-өзі жетілдіруді қолға алу [2].

Өздік білім алу негізінде материалды өз бетінше оқып, үйренуге деген қызығушылық жатыр. 
Заманауи ғылым өздік білім алу өзіндік іс-әрекет негізінде жүзеге асатынын алдыға тартады. Біз И.А. 
Редковец ұсынған жүйені басшылыққа аламыз:

1. Формальді білім алуға қарағанда өздік білім алу барысындағы әрекеттің белсенділік деңгейі 
жоғары болады.

2. Өздік білім алуға тұлға өз еркімен, сыртқы күштердің ықпалынсыз келеді. Бұл ерекшелік өздік 
білім алу мотивациясының өзіндік спецификасы бар екенін көрсетеді. 

3. Өздік іс-әрекет барысында тұлғада «оқу» деген психологиялық қысым болмайды. Керісінше 
«оқу» деген қызығушылық болады. 

4. Өздік білім алу барысындағы әрекет шығармашылыққа негізделеді және соған сәйкес жемісін 
жылдам береді [3]. 

Өзіндік іс-әрекет ерекшеліктерін айта келіп, қандай мақсатқа бағытталатынына тоқталсақ. А.К. 
Громцева төмендегідей жіктейді:

- Саяси өздік білім алу, қоғамның негізгі мәселелерімен танысуға мүмкіндік береді және 
дүниетанымды кеңейтеді;

- Жалпы өздік білім алу, тұлғаның жеке бас қызығушылығына байланысты білімін жан-жақты 
толықтыруға мүмкіндік береді.

- Кәсіби өздік білім алу, тұлғаны кәсібінің қыр-сырын меңгеруге, жаңа кәсіби жетістікке жетуге 
итермелейді. 

- Қосымша өздік білім алу, жеке қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді, мысалы, дене мәдениетін 
игеру, салауатты өмір салтын ұстану және т.б. 

- Хоббиге байланысты өздік білім алу. 
- Адамгершілік қасиеттерді қалыптастыруға, дамытуға бағытталған өздік білім алу [4]. 
А.К. Громцевa, Г.Е. Зборовский, Г.Е. Ковaлев, Г.П. Орлов өз еңбектерінде дербес дәрежесі бойыншa 

өздігінен білім aлудың екі түрін бөлу (соғaн сәйкес өздігінен білім aлудың екі деңгейі) мүмкіндігі жaйлы 
жaзaды: 

1. Ілеспелі өздігінен білім aлу (формальді) – оқу орны (мектеп, ЖОО, курстaр және т.б.) себеп 
болaды және бaғыттaйды, aлынғaн тaпсырмaлaрды орындaумен бaйлaнысты, оқу орнындa оқып-үйренген 
мaтериaлды кеңейту, толықтыру, тереңдету мaқсaтын көздейді; 

2. Автономды өздігінен білім aлу – aдaмның өзінің ішкі қызығушылықтaры мен қaжеттіліктері 
себеп болaды, aдaмның өзі бaғыттaйды және бaқылaйды, aнaғұрлым жоғaрғы деңгей болып есептеледі 
және жеке тұлғaның шығaрмaшылық әлеуетін жүзеге aсыру тұрғысынaн aлғaндa aнaғұрлым құнды болып 
тaбылaды [5].

Өздік білім алу әрекеті саналы, ерікті түрде жүзеге асады. Тұлға өз әрекетін өзі ұйымдастырады, өзі 
басқарады. 

Формальді оқыту бағдарламасы білім алушылардың барлық мүшесіне қатысты барлық мүшесіне 
қажетті оқу теориясын қамтиды. Ұсынылған теориялық білімнен өзіне қажетін саралап алу үшін тұлға 
энергиясын, уақытын, капиталын шығындайды. Тұлға бейсаналық тұрғыда ұсынылған ақпаратты 
сараптай бастайды. Алғашқыда энтузиазммен кіріскенімен, арада уақыт өткен соң, қарсылық туындайды. 
Қажетті ақпаратты қабылдаудан гөрі, қажетсіз ақпаратты қабылдамауға көбірек күш жұмсауға тура келеді. 
Нәтижесінде тұлға қызығушылығы, қарсылығы, эмоциясы, әрекеті бір-біріне кедергі келтіріп, қажетті оқу 
материалын толық меңгеруге мүмкіндік бермейді. Бұны тиімді шешудің бірден-бір жолы – өздік білім алу. 
Өздік білім алу – тұлғаның кәсіби қызығушылығын қанағаттандырады, әрі қарай ізденіске жол ашады. 
Оқу бағдарламасын өзі құрады, нәтижесінде оқуға деген қызығушылықартады. Өздік білім алу процесінде 
белгіленген «оқытушы» болмағанымен тұлға мотивациясының деңгейі жоғары болады. 

Формальді оқыту бағдарламасы аясында топтық мүдде көзделеді. Яғни, топ мүшелеріне бірдей 
стильдегі қарым-қатынас жасалып, бірдей форматта оқытылады. Топ мүшелері ортақ мақсатты 
көздегенімен, олардың идеясы, көзқарасы әртүрлі болуы – заңдылық. Топ мүшелеріне өзінің субъективті 
көзқарасын дәлелдеу мүмкіншілігі аз болады, яғни тұлғаға өз идеяларын табу үшін қосымша ресурстарын 
шығындауға тура келеді. Ал, өздік білім алуда тұлғаның кәсіби қызығушылығына байланысты өз 
идеяластарын табу үшін белгіленген топтық шеңбер жоқ. Интернет желісі арқылы әлемдік деңгейде 
қарым-қатынасқа түсу мүмкіншілігі бар.
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Өздік білім алудың тағы бір артықшылығы – оқыту форматының алуан түрлілігі. Формальді 
оқытуда оқытушы теория төңірегінде білім беріп, ғылым заңдылықтарын басшылыққа алады. Жеке 
тәжірибесімен мысал келтіру мүлде болмайды, десек те болады. Ал, өздік білім алу барысында өзгелердің 
жеке тәжірибесімен молырақ танысып, сараптауға мүмкіндік мол. 

Формальді оқыту бағдарламасы аясында білім алушыларға оқыту кестесі ұсынылады. Оқыту 
кестесі, оқыту уақыты тұлғаның жеке және жас ерекшеліктеріне, тұрмыстық, әлеуметтік жағдайы сай келе 
ме?-деген сұрақ қарастырылмайды. Осы фактор тұлғаның психологиялық қысымға түсіруі жиі кездеседі. 
Өздік білім алу барысында тұлға өзіне қажетті, ыңғайлы уақыт аралығында оқып, білім ала алады. 

Қоғам сұранысына байланысты ұйымдастырылатын оқу бағдарламасы негізінен ақылы болады. 
Ақысыз мемлекеттік бағдарлама аясында болған күнде тұлғаға қойылатын талаптары болады. Ал, 
өздік білім алу ақысыз, сыртқы күштердің ықпалынсыз жүргізуге болады. Кәсіби қызығушылығын 
қанағаттандыру барысында кездесетін кедергілер аз болған сайын, тұлғаның құлшынысы артып, ерік-
жгері молаяды. Ал, бұл өз кезегінде кәсібі аясында білім көкжиегін кеңейте берудің кепілі. 

Өздік білім алудың тиімді тәсілдеріне тоқталайық.
- Ана тілінен өзге тілдерді меңгеру. Тұлға қаншалықты тіл меңгерсе, соншалықты ел тәжірибесімен 

танысады. Түпнұсқа ақпараттар өзге тілге аударылғанда өзгеріске ұшырайды. Аудармашының 
менталитетіне, жеке көзқарасына бейімделеді. 

- Ақпарат қабылдау диетасын сақтау. ХХІ ғасыр – ақпарат ғасыры – деген желеу бар. Интернеттен, 
қоғамнан, ұйымнан, отбасынан түрлі-түрлі ақпараттар ағыны тұлға санасын жаулауда. Өздік білім алуға 
ұмтылу – қажетсіз ақпараттар ағынын шектейді. Игерілген білім белгілі бір деңгейде табыс әкелмейінше 
– ақысыз оқу түрлерін таңдаған жөн. Бұл тұлғаның ішкі еркіндігін шектейді. 

Өздік білім алуға арнайы уақыт бөлу. Білім алу қажеттілігі туындағанда – уақыт жоқ,- деген сөз 
қолданыстан шығады. Тұлға қоғамдық орындарда отырса да, қолында оқып, білуі тиіс материалдары 
жүреді. Серуенге шықса аудикітаптарды ала жүруді әдетке айналдырады. Қалайда уақыт табады. 

Идеялас адамдармен пікірлесіп, тәжірибе алмасу. Бұл үшін өздік білім алу нысаны болған тақырып 
аясындағы сайттарды, газет, журналдарды оқуға, интернет порталдарындағы блоктарға жазылуға болады. 
Өзге идеяластармен пікіралмасуға өзгенің сәтсіздіктерін қайталамауға, болуы мүмкін сәтсіздіктердің 
алдын алуға мүмкіндік береді. 

Дерек көздерін тапқанда, оған берілген рецензияларға, аннотацияларға көңіл аудару, пікірлерді 
саралау. 

Меңгерілетін тақырып аясында пікір алмасатын қарым-қатынас аймағын құру. Бұл үшін whatsapp 
желісінен топ ашу, форумдарға ғылыми конференцияларға, вебинарларға қатысуға болады. 

Игерілген білімді қолдану. Бұл – білім игерудің негізгі кезеңі, кәсіби құзыреттілікті дамыту арқылы 
тұлға кәсіби білім беретін табыс дәмін татады. 

Ортаны өзгерту. Білім белгілі бір деңгейде игеріліп, тұлға өз ортасынан практикалық мысалдар 
көріп, оларды теориялық біліммен ұштастырып, қорытынды жасағаннан соң, орта ауыстырып, дәл сол 
құбылысты бақылағаны жөн. Бұл бұрын аңғара бермеген сәттерді, нюанстарды көруге мүмкіндік береді. 

Өздік білім алу жолында кездескен сәтсіздіктермен күресуге уақыт шығындамау. Сәтсіздіктер мен 
кедергілерді мүмкіндік деп қабылдап, табысқа жетуге талпыну.

Қателік жіберуге рұқсат ету өздік білім алу барысында жіберілген қателіктерді болуы мүмкін әрекет 
деп қабылдау. Жіберілген қателікті талдап, әрі қарайғы өздік дамуға түрткі ретінде қарастыру. 

Сонымен, кез келген іс-әрекеттің нәтижелі болуы оның мәнін, маңызын түсінуіне, образды бейнесін 
көруіне, барысын болжауға тәуелді. Өздік білім алу барысында тұлға «Мен» бейнесін жасап, өз қажеттілігі 
мен мүмкіншілігі арасындағы теңдікті анықтауы тиіс. Осы орайда біз «Жарқын болашақ» жобасын 
жасауды ұсынамыз. Жоба тұлғаның алдағы күнде өзін қандай статуста, қандай дәрежеде, қандай салада 
көргісі келетінін анықтауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, мұратына жету жолындағы белесті анықтап, оны 
бағындыру жолында қандай әрекеттерді жүзеге асырып жүргеніне диагностика жасауға мүмкіндік береді. 
Тұлға жоба аясында алдағы өмірінде адамзат қоғамының беделді мүшесі болуды мұрат тұтады. Беделді 
адам деңгейіне жету үшін мәртебелі маман болуды көксейді. Ел сыйлаған мәртебелі маман статусына 
жету үшін кәсіби білім игеріп, біліктілігін шыңдап, мол тәжірибе жинақтау және қарым-қатынас жасау 
стилінің қалыптасуы керектігін жазады. Шешендік өнерді меңгеру қажет екенін көрсетуді ұмытпайды. 
Келесі кезекте көксеген мұратына жету үшін қандай әрекеттерді жүзеге асырып жүргенін жазуға көшеді. 
Аталмыш жоба тұлғаға осы жеткілікті ме, тағы қандай іс-әрекет түрін қосуға болады? – деген сияқты 
жетекші сұрақтар қою арқылы тұлғаны арманына қарай жетектейді. Әдетте тұлғаның жауабы – «қосымша 
білім алу» болады. Енді бірігіп талдау жасау арқылы өздік білім алудың перспективасы молдау екеніне 
көз жеткізуге болады. 

Өздігінен білім aлудa aдaм өзін әлеммен бaйлaныстырып, шығaрмaшылық әрекетін толтырaды. 
Мұндa жоғaры қaжеттіліктерді қaлыптaстырудa «Мен» бейнесі пaйдa болaды.
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Қaзіргі тaңдaғы технологиялaр интеллектуaлдық шығaрмaшыл тұлғaның потенциaлын aшудa 
көптеген өзекті мәселелерді aшуғa бaғыттaлғaн. Мәселен, тренингтер, семинaрлaр, интегрaтивті модел 
мaзмұнынa бейімделген aрнaйы жобaлaр мен тaпсырмaлaрғa негізделіп жaсaлғaн. Бұл тұлғaның бойындa 
коммуникaтивті іскерлікті, лидерлікті, шығaрмaшылықты, aкaдемиялық емес интеллектілік формaны 
қaлыптaстырaды [6]. Демек, өздігінен білім aлудa ең aлдымен тұлғaның дaмуынa бaсa нaзaр aудaрғaнымыз 
жөн. Ал, тұлғaның дaмуының моделін үшке бөліп көрсете aлaмыз. 

1. Жеке – білімін кеңейтудегі мінез ерекшеліктері, өзін-өзі бaсқaрa aлуы, құрaстырa aлу икемділігі, 
бaғaлaуы, өмірлік ойлaу бaғыттылығы.

2. Кәсіби білімділік – aлдынa мaқсaт қоя aлушылық, өмірлік ұстaнымы. 
3. Әлеуметтік-коммуникaтивті дaғдылaр, әлеуметтік ортaдaғы рөлдер [7]. 
Нарықтық экономика заманында – бәсекеге қабілеттілік алдыңғы қатарға шығып отыр. Бәсекеге 

қабілеттілік – кәсіби білім, білік, іскерлік, дағдының капиталға айналдыру процесі болып тұр. Сондықтан, 
ізденіссіз, өз бетінше білімін көтеруге деген талап, тілексіз кәсіби қызметі табысты жүргізу мүмкін емес. 
Өз бетінше білім алу үнемі даму процесіндегі қоғам, ондағы адамзат қоғамымен жұмыс жасау, шаблонды 
жұмыс форматына симайды. Сол себепті формальді оқу бағдарламасымен жоғары білім игеріп жатқан 
жоғары оқу орны студенттерінен өздік білім мәні, мазмұны, мақсаты, міндеттері жайлы білім беріп, 
алғашқы практикалық дағдыларын қалыптастыруы тиіс. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
Кенесбекова С.А.1докторант  

Дусембинова Р.К.2, д.п.н.,профессор
1,2 КарГУ им. Е.А. Букетова, Караганда, Казахстан

Авторы рассматривают вопрос готовности к самообразованию в статье. Теоретические выводы о сущности 
и содержании самообразования в современном обществе. Опираясь на преимущества самообразования, с акцентом 
на основные характеристики образования и самообразования в рамках программы формального образования. 
Эффективные способы самообучения: систематически взаимодействовать с другими языками, сохранять 
информационную диету, выделять особое время, делиться опытом с идеальными людьми, создавать диалоговое 
пространство, обмениваться знаниями, работать с источниками, применять знания, изменять среду. раскрыть 
значение.

Ключевые слова: личность, капитал, достижения, самообразование, формальное образование, требования 
современного общества, конкурентоспособность.

FACTORS AND CONDITIONS FOR THE FORMATION OF TEACHER READINESS FOR 
INTERCULTURALCOMMUNICATION

Abdrachman A. master, Ablai Khan KazUIRandWL, Almaty, Kazakhstan 

The article discusses the problems of formation of future teachers’ readiness for intercultural communication, which 
characterizes the totality of social, ethnic and psychological-pedagogical factors. They can be characterized as a combination 
of methods and means of training and education, the organization and content of the pedagogical process, the level of 
pedagogical and ethnocultural preparedness of a teacher, and a number of others. In foreign cross-cultural studies, there are 
various approaches to studying the significance of factors determining the development of intercultural communication.

The author’s article allows us to understand the problem of developing a methodology for the gradual formation of the 
readiness of students of various faculties of a pedagogical university for intercultural communication.



172

Key words: intercultural communication, socio-cultural factors, socio-psychological factors, personality-spiritual 
factors, organizational and methodological factor, socio-demographic and ethnic factors

ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ К
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Абдрахман А. магистрант, КазУМОиМЯ им.Абылай хана, Алматы, Казахстан 

В статье рассматриваются проблемы формирования готовности будущих учителей к межкультурной 
коммуникации, характеризующий совокупностью социальных, этнических и психолого-педагогических факторов. 
Их можно охарактеризовать как совокупность методов и средств обучения и воспитания, организацию и содержание 
педагогического процесса, уровень педагогической и этнокультурной подготовленности учителя и ряд др. В 
зарубежных кросс-культурных исследованиях имеются различные подходы к изучению значимости факторов, 
определяющих развитие межкультурной коммуникации. 

Статья автора позволяет понять проблему разработки методи ки поэтапного формирования готовности 
студентов различных факультетов педвуза к межкультурной коммуникации.

Ключевые слова:межкультурная коммуникация,социально-культурные факторы, социально - психологические 
факторы,личностно - духовные факторы, ор ганизационно - методический фактор, социально-демографические и 
этнические факторы.

Формирование готовности будущих учителей к межкультурной коммуникации – многогранный, 
противоречивый и в то же время целостный процесс, характеризующий совокупностью социальных, 
этнических и психолого-педагогических факторов – детерминант, обусловливающих систему 
организационно-педагогических условий, которые составляют движущую силу ее развития и становления. 
Их можно охарактеризовать как совокупность методов и средств обучения и воспитания, организацию 
и содержание педагогического процесса, уровень педагогической и этнокультурной подготовленности 
учителя и ряд др.

В зарубежных кросс-культурных исследованиях имеются различные подходы к изучению значи-
мости факторов, определяющих развитие межкультурной коммуникации.

Путем объединения однородных признаков, их можно представить следующим образом.
Социально-культурные факторы предполагают последовательный учет специфики социокультурного 

контекста обучения межкультурной коммуникации, в понятие которого входят такие категории как 
общность / различие культуры изучаемой страны и изучаемого языка и исходной культуры обучаемых; 
удаленность / близость страны изучаемой культуры и языка. Наряду с этим социокультурные факторы 
определяются сложившимся в обществе отношением к народу, говорящему на том или ином языке, его 
культуре, а также системой культурных и социальных отношений, принятой в обществе и др.

Социально - психологические факторы, являющиеся одними из важнейших в формировании 
межкультурной коммуникации в условиях образователь ного учреждения. 

Важную роль в формировании межкультурной коммуникации играет ор ганизационно - методический 
фактор. Он включает в себя все стороны и мно гообразие воздействий на личность. В нем отражена 
совокупность принципов построения внутренней жизни класса, учебной группы, а также система мер, 
методов и форм организации учебной и внеучебной деятельности с целью дос тижения поставленных 
целей.

Структуру организационно-методического фактора составляют следую щие переменные: 
организация учебных занятий и внеучебной деятельности, организация педагогической практики, система 
морального и материального стимулирования, организация групповых мероприятий т.д.

Психолого-педагогический фактор охватывает содержание, качество и уровень проведения 
учебных занятий: профессиональную направленность, учет индивидуально-психологических качеств, 
особенностей национального менталитета, решение образовательно-воспитательных задач, учет 
желаний и интересов, разнообразия, новизны, эмоциональности и др., а также личности преподавателя, 
его общекультурного уровня, эрудиции, уровня научной и ме тодической подготовки, ответственности, 
трудолюбия, убежденности, разум ной требовательности, принципиальности, педагогического мастерства 
и т.д.

В структуру личностно - духовного фактора, являющегося основным в формировании активности 
личности, мы относим образовательные и культур ные потребности, интересы, мотивы, цели, ценностные 
ориентации; выбор профессии и удовлетворенность ею, преподавание своего предмета, осведом ленность 
о предстоящих воспитательных задачах; осознанность необходимо сти наличия знаний о межкультурной 
коммуникации и соответствующих уме ний и навыков; отношение к культуре, психологическую и 
методическую го товность к организации работы в поликультурной среде унащихся и само оценку этой 
подготовленности и др.

Значительную роль в формировании межкультурной коммуникации играют социально-
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демографические и этнические факторы, составляющими которых являются возраст, пол, семейное 
положение, национальные традиции и культура и др.

Факторы, определяющие развитие межкультурной коммуникации, изуча лись нами в источниках 
зарубежной и отечественной литературы, путём анке тирования и опросов респондентов (преподавателей, 
выступавших в качестве экспертов и студентов педагогического факультета) в ходе констатирующего 
экспери мента. Из-за большого количества их выборки было произведено ранжирование - выделение 
наиболее значимых в контексте исследуемой про блемы[1, с.25].

Полученный материал способствовал вычленению межкультурных про блем, которые были 
классифицированы как языковые, поведенческие и возник шие в результате отсутствия педагогического 
взаимопонимания и взаимодей ствия. Проведённый опрос указал на существование у студентовкомплекса 
проблем, связанныхс затруднениямив общении и взаимопонимании со сверстниками, адаптации к учебной 
и социокультурной среде, с невозможностью принятия инокультурных норм поведения и др.

Так, например, из 250 респондентов (студентов педвуза 1-3 курсов, языковые проблемы затруд-
няют усвоения учебного материала, обусловливают трудности в общении (31,4% студентов) и изучении 
иностранного языка (27,6 % студентов), препятствуют адаптации к учебной и социо культурной среде 
(25,7% студентов) и взаимопониманию со сверстниками (23,1% у студентов).

Поведенческие проблемы охватывают широкий спектр жизненных и учебно-социальных проблем 
студентов в поликультурном про странстве образовательного учреждения. Они обусловлены незнанием 
нацио нальных традиций (67,0 % студентов), отсутствием культур ного фона (15,6 % студентов), незнанием 
специфики право вых и религиозных норм поведения (54,1 % студентов), не возможностью принятия 
инокультурных норм поведения. (25,7% студентов).

Отсутствие педагогического взаимопонимания и взаимодействия обу словлено существующими 
в обществе предрассудками, дискриминационными настроями, что ведет к неприятию представителей 
культуры, отличной от до минирующей.

В таких ситуациях возникают проблемы в системах преподаватель-студент. В этой связи, возникают 
проблемы и трудности е адаптации к учебной поликультурной среде (28,7 % студентов), в усвоении 
учебного материала (и материала МКК) (36,9% студентов), в мотивации обучения (12,3 % студентов), в 
самоутвержде нии, приобретении социального статуса в глазах представителей других куль тур (23,4 % 
студентов), в личном восприятии педагоге (20,7% студентов).

Анализ психолого-педагогической литературы по исследуемой проблеме, изучение факторов, 
влияющих на формирование межкультурной коммуника ции,уровня готовности студентов педвуза к МКК, 
ознакомление с современ ным опытом работы педвузов, беседы со студентами, преподавателями, учите лями 
средних школ позволили определить комплекс организационно-педагогических условий, обеспечивающих 
эффективное формирование готовности студентов педвузов к межкультурной коммуникации: а) построение 
и внедрение в практику педагогической модели, обеспечи вающей готовность студентов педвузов к 
межкультурному взаимодействию в поликультурной среде современного образовательного учреждения; 
б) введение в содержание основной программы подготовки будущего учителя и сопряженной с ней 
дополнительной образовательно-профессиональной программы специфики содержания МКК, базовым 
элементом которой является спецкурс «Основы межкультурной коммуникации педагога»; в)комплексное 
использование современных форм и методов активногообучения и создания на их основе педагогической 
технологии формированиямежкультурной коммуникации; г)поэтапнаяреализация содержания 
подготовки учителя к межкультурной коммуникации на протяжении всего периода обучения; д) процесс 
профессиональной подготовки педагога, направленный на при своение, воспроизводство, создание 
и развитие опыта межкультурной комму никации; е) личность студента, включенная в практическую 
поликультурную ком муникативную деятельность, где актуализируется и формируется ее творче ский 
потенциал [2, с.32].

Первое условие связано с обращением к одному из пер спективных методов исследования 
педагогических явлений и процессов -моделированию. Второе исходит из того, что психолого-
педагогические и методические дисциплины педвуза не дают полного пред ставления о характере 
межкультурной коммуникацииучителя.Третье педагогическое условие эффективности процесса 
формирования готовности студентов педвуза к межкультурной коммуникации - учёт специ фики 
структурных компонентов МКК в направленности содержании образова ния учителя и реализация идей 
этого подхода в активных методах обучения и педагогических технологиях.

Специфика педагогического аспекта при использовании активных методов и приемов обучениябудет 
выражаться:в отборе таких методов и приемов активного обучения межкультурной коммуникации, которые 
в готовом виде или,с определенными модификациями могут использоваться студентами в их будущей 
профессиональной деятельно сти;в иноязычном вербальном сопровождении данных методов и приемов.
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На основе этого подхода возможно создание интегративной педагогиче ской технологии, реализация 
которой на занятиях иностранным языком, в пре подавании других дисциплин и в целостном образовательно-
воспитательном процессе вуза и школы позволяет учесть специфические особенности педаго гической 
межкультурной коммуникации, придать ему, целевой характер, реа лизовать двуязычность, обеспечить 
вовлеченность всех учащихся в активное межкультурное общение.

Четвёртым условием эффективности процесса формирования готовности будущих учителей 
к межкультурной коммуникации является поэтапная реализация содержания подготовки учителя к 
межкультурной коммуникации на протяжении всего периода обучения. 

Пятое условие. Конечным результатом процесса формирования готовно сти будущих учителей к 
межкультурной коммуникации является сформиро ванная межкультурная педагогическая компетентность 
учителя.

Шестое педагогическое условие ориентирует на включение личности студента в практическую 
поликультурную коммуникативную деятельность, где актуализируется и формируется её творческий 
потенциал.

Для реализации данного педагогического условия мы выделяем следую щие направления работы 
студентов в период педагогической практики:наблюдение за взаимодействием учащихся класса в целом 
и отдельными учащимися;анализ имеющихся межкультурных взаимодействий в деятельности учителя 
на уроке и во внеурочных мероприятиях;само- и взаимонаблюдение, оценка и самооценка студентами 
межкуль турных взаимодействий в педагогической деятельности.

Креативный аспект реализации этого педагогического условия связан с созданием в процессе 
педагогических практик и в других видах практической деятельности будущего учителя такой творческой 
среды, в которой бы проис ходило присвоение, воспроизводство, создание и развитие опыта деятельности 
в сфере межкультурной коммуникации [3, с. 67].

Учёт и ориентация образовательного процесса на выделенные педагогические условия дают 
возможность эффективнее управлять процессом форми рования готовности будущих учителей к МКК, 
позволяют разработать методи ку поэтапного формирования готовности студентов различных факультетов 
педвуза к межкультурной коммуникации.
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МҰҒАЛІМНІҢ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСҚА ДАЙЫНДЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
ФАКТОРЛАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ

Абдрахман А.  магистрант, Абылай хан атындағы ҚазХҚжәне ӘТУ, Алматы, Қазақстан 

Мақалада болашақ мұғалімдердің әлеуметтік, этникалық және психологиялық-педагогикалық факторлардың 
жиынтығын сипаттайтын мәдениетаралық қарым-қатынасқа дайындығын қалыптастыру мәселелері қарастырылады. 
Оларды оқыту мен тәрбиелеудің әдістері мен құралдарының, педагогикалық процестің ұйымдастырылуы мен 
мазмұнының, мұғалімнің педагогикалық және этномәдени дайындығы деңгейінің және басқалардың жиынтығы 
ретінде сипаттауға болады. Шетелдік мәдениаралық зерттеулерде мәдениетаралық коммуникацияның дамуын 
анықтайтын факторлардың маңыздылығын зерттеудің әртүрлі тәсілдері бар.

Автордың мақаласы педагогикалық университеттің әртүрлі факультеттерінің студенттерінің мәдениаралық 
қарым-қатынасқа дайындығын кезең-кезеңімен қалыптастыру әдістемесін жасау мәселесін түсінуге мүмкіндік 
береді.

Тірек сөздер: мәдениетаралық коммуникация, әлеуметтік-мәдени факторлар, әлеуметтік-психологиялық 
факторлар, жеке-рухани факторлар, ұйымдастырушылық-әдістемелік фактор, әлеуметтік-демографиялық және 
этникалық факторлар.

INCREASE OF COMPUTER GRAPHIC COMPETENCE OF THE FUTURE TEACHER OF
PROFESSIONAL TRAINING 

Karataev G. S.1  PhD, SKSU them.M. Auezov, Shymkent, Kazakhstan
Bitimirovа Sh.A.2  Doctoral candidate. M. Auezov SKSU , Shymkent, Kazakhstan

The article considers the problem of the development of computer graphic competence of a future teacher of vocational 
training. The main goal of vocational education is to prepare a qualified employee of the appropriate level and profile. The 
computer-graphic competence of future teachers of vocational training, formed in the process of vocational training, is 
understood by us as the integrative quality of a future specialist in the field of computer and computer technology, providing 
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free possession of graphic display facilities of the object and methods of graphical presentation of information.
Key words: competence, professional competence, graphic competence, computer technology.

БОЛАШАҚ КӘСІПТІК ОҚЫТУ ПЕДАГОГЫНЫҢ КОМПЬЮТЕРЛІК ГРАФИКАЛЫҚ 
ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ 

Каратаев Г.С.1 PhD докторы 

Битемирова Ш.А. 2 докторант
1,2 М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан

Мақалада болашақ кәсіптік оқыту педагогының компьютерлік графикалық құзыреттілігін арттыру мәселесі 
қарастырылды. Кәсіптік білім берудің негізгі мақсаты - тиісті деңгей мен профильдегі білікті маман дайындау. Кәсіби 
даярлау процесінде қалыптасқан болашақ кәсіптік оқыту педагогының компьютерлік-графикалық құзіреттілігін біз 
компьютер мен есептеу техникалар саласындағы болашақ маманның интегративті сапа ретінде түсінеміз, объектінің 
графикалық бейнелеу құралдарын еркін меңгеріп қол жетімділікті және ақпаратты графикалық тұрғыда ұсыну 
әдістерін меңгереді.

Тірек сөздер: құзыреттілік, кәсіптік біліктілік, графикалық біліктілік, компьютерлік біліктілік. 

ХХІ ғасыр – білім беру жүйесін ақпараттандыру ғасыры. Олай болса, Қазақстан білім беру жүйесін 
ақпараттандыру еліміздің даму стратегияының негізгі бағыттарының біріне айналып, жалпы білім беру 
жүйесін ақпараттандыру ақпараттық қоғамның қалыптасуы жағдайында қоғамдық маңызға ие болып 
отыр. Білім беру жүйесі тәжіребисінде қалыптасқан жағдайларға жасалған талдаулар – жалпы білім беру 
жүйесін ұлттық, әлеуметтік – экономикалық, рухани және мәдени құндылықтармен біртұтас қарастыра 
отырып, ақпараттық қоғамдағы өзгерістерге сай түбегейлі қайта қарауды қажет етуде.

Нарықтық заманның қатаң талаптары мен экономиканың қай саласы болса да, бүгінгі маманның 
құзыреттілігін, яғни өз саласы бойынша ой-пікірінің қалыптасуын, кәсібилігін, өмірдің өзгермелі 
жағдайына бейімділігін, оған сай өз білімін пайдалану ғана емес, оны қажеттікке қарай толықтырып 
отыруды талап етеді. Осыған орай, болашақ кәсіптік оқыту педагогының компьютерлік графикалық 
құзыреттілігін арттыру маңызды мәселелердің бірі болып отыр.

Қазақстан Республикасы «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқару Төрағасының 
бұйрығына қосымша №133 2017ж. 8 маусымдағы бұйрығына сай «Педагог» кәсіби стандарты ұсылылды. 
Стандарттың мазмұнында педагогтың еңбек функциясына аса мән береді. Еңбек функциясы- педагогтың 
еңбек барысындағы бір немесе бірнеше мәселелерді шешуге бағытталған өзара байланысты әреукеттер 
жиынтығы болып табылады. Сонымен қатар педагогтың кәсіби стандартында негізгі бес еңбек 
функцияларын: оқыту, тәрбиелеу, әдістемелік, зерттеушілік, әлеуметтік-коммуникативтілік түрлерін атап 
көрсеткен[1].

Жоғары мектептің педагогикалық білім берудегі басты мақсаты - қазіргі заман талабына сай кәсіби 
білікті болашақ кәсіптік оқыту педагогын даярлау.

Осы мақсатты жүзеге асыру барысында болашақ педагогтарды даярлау кәсіби-педагогикалық 
бағыттылыққа, сонымен қатар кәсіби маңызы бар сапалардың қалыптасуын қамтамасыз етуге баса мән 
беріледі.Жоғары педагогикалық білімі бар жас маман жас ұрпақты ұлттық игіліктер мен ұлттың мәдени 
мұрасының сабақтастығын сақтай отырып оқыту, тәрбиелеуге және әр тұлғаны жеке тұлға деп санап, 
оның жан-жақты дамуына мүмкіндік жасауға даяр болуы керек.

Болашақ кәсіптік оқыту педагогының кәсібі немесе кәсіп иесі болуы - адамның өмірлік іс-әрекетінің 
маңызды жағы болып табылады, себебі ол арқылы тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруы іске асып, өз 
мүмкіншіліктерінің толығымен жұмсалуы қамтамасыз етіледі. 

Мұндай ауқымды міндет мұғалім дайындаудың сапасын арттырып, мәселені жан-жақты зерттеп, 
тиімді зерттеу нәтижелерін тәжірибеге енгізгенде ғана мүмкін болады.

Бұл бағытта педагогика, психология ғылымдарында жүргізіліпжатқан зерттеулер баршылық. 
Е.И. Исаевтың пікірінше, педагогикалық білім берудің жетекші идеясы машықтанған мұғалімді 

дайындау, ал мұғалім педагогикалық жұмысты кәсіби түрде құрастыру әдістерін меңгеруді үйрену және 
өзіндік түпнұсқалық әдістемелерді және құралдарды дайындауы керек. Кәсіби мұғалімнің оқу пәнін 
меңгертудегі мақсаты – оқушыларды дамыту болуы тиіс. Ол шығармашылық міндеттерді шеше алатын 
күрделі оқу жұмысының, оқушылардың ойлау машығын қалыптастыруының, көп өлшемді сананың, тарих 
пен мәдениетте өзін-өзі көрсете білу қабілеттілігінің ұйымдастырушысы болуы керек [2].

Берілген мәселені зерттеуден пайда болған қажеттіліктерге жауап ретінде Санкт – Петербург ғылыми 
мектебінің уәкілдерімен кәзіргі қоғам мен адамның қажеттілігін ескере отырып, құзыреттілікті ұстаным 
дегі маманның кәсіби-педагогикалық дайындығын қарастыру әрекеті абылданды [3].

Олар кәсіби құзыреттілік деп маманның кәсіби қызметтің нақты жағдайларында пайда болатын кәсіби 
мәселелерді және типтік кәсіби міндеттерді білімін, кәсіби және өмірлік тәжірибесін, құндылығын және 
бейімділігін пайдалана отырып шешу қабілеттілігі- деп түсінеді. Бұл жағдайдағы «қабілеттілік»«берілген 
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алдын-ала орналастыру» емес, ол«ептілік» деп түсіндіріледі. «Қабілетті», яғни «жасайалады» [4].
Егер кәсіби дайындықты кәсіби дамудың үдерісі, болашақ кәсіби қызметтің тәжірибесін иелену деп 

түсінетін болсақ, онда іскерлікті маман болашаққа ұмтылған, өзгерістерді алдын- ала көреді, өз бетінше 
білім алуға бағдарланған деп айтуға болады. Адамның кәсіби іскерліктілігінің маңызды ерекшелігі 
құзыреттіліктің болашаққа болжану мен кәзіргі уақытта жүзеге асырылатындығы болып табылады. 

Олардың ойынша, кәсіби құзыреттілік өзіне тек қана кәсіби дайындықты емес, сонымен бірге 
студенттердің құзыреттілігінің де сипатын енгізеді [4,13].

Педагогикалық терминдердің сөздігін де құзыреттілік «тұлғаның даму сапасы, тәжірибені меңгергені, 
оның көмегімен ол қоршаған ортаға бағдарлануға қабілетті болады, оған бейімделеді, оны қорғайды және 
байытады, ол туралы көптеген жаңа білімдерді алады және соның әсерінен өзін үнемі жетілдіріп отырады. 
Құзыреттіліктің критерийі болып адамның білім саласындағы жетіспейтін саласын логикалық ойлаудың 
көмегімен өз бетінше қайта қалпына келтіру қабілеттілігінде көрінетін білімдердің жүйелігі және ойлау 
жүйелігі болып табылады» -деп түсіндіріледі [5].

Тұлғаның ішкі позициясының дамуы көп жағдайда тұлғаның кәсіби маман ретінде дамуымен 
анықталады деуге болады. Адамның ішкі позициясы өзінің объективті бейнеленуінде тұлғаның кәсіби 
қалыптасуында көрінеді. Тұлғаның кәсіби дамуы мен кәсіпке бейімделу процесі үздіксіз болуы қажет. 

Болашақ кәсіптік оқыту педагогтары студенттік шақта өзінің болашақ кәсібіне бейімделіп үлкен 
нәтижелерге ұмтылады. Сол нәтижелерге жету барысында болашақ кәсіптік оқыту педагогының 
мотивациясы жоғарылайды және кәсіп иесі боламын деген оның шығармашылық дамуы басталады. 
Оның іс-әрекет мәнері, педагогтік үлгісі, қарым-қатынасы, мінез-құлқы, қызығушылығы, құндылығы 
қалыптасады. 

Студенттік шақта студентте өте жоғары құндылық деңгейі қалыптасса, ол еңбек еткен кезде өте сәтті, 
тиімді жұмыс істей алатын болады. Бірақ, нақты жағдайда осылай болып отыр ма, жоқ әлде керісінше ме. 
Осы сұрақ бәрімізді де толғандырады. Кәсіпке бейімделу студенттің болашақ өміріне де өте үлкен әсерін 
тигізеді. 

Жалпы кәсіби дамуда педагогикалық ұжымға бейімделу, жұмыс режимі, міндеттері, ерекшеліктері 
оның табысты іс-әрекетін қамтамасыз ететін процес ретінде қарастырылады. Бұл жоғары білімді маман 
ретінде болашақ кәсіптік оқыту педагогының жеке тұлғасының қалыптасу мәселесімен қатар кәсіби дамуы 
да қарастыруды қажет етеді. 

Жоғары оқу орнында болашақ маманның жеке тұлғасын қалыптастыру – бұл аса күрделі және көп 
қырлы процесс. Әрине, бұл процестің дұрыс болуы, ең әуелі оны ұйымдастыру және жоспарлау, жоғары 
білімді маманға қажетті сапалардың дамуы үшін сыртқы және ішкі жағдайды қамтамасыз ету, білім 
алушылардың білім, дағды және іскерліктерін толықтыру арқылы жүзеге асырылады.

Тұлғаның кәсіби дамуы – бұл үздіксіз рухани даму, жеке даралықты, зерделілікті, жалпы және кәсіби 
мәдениетімен қатар өн бойынан кәсібилікті меңгеру дегенді білдіреді. Тек осы қасиеттер болған жағдайда 
адам басқа адамдардың іс-әрекетін, тәрбиесін, оқуын басқаруға қабілетті болып келеді.

Жеке адамның тұлғалық сипаттарында айрықша байқалатын ерекшеліктер бар. Мәселен, әрбір 
адамның жеке басына тән даралық сипаттары. Бұл адамдардың типтік мақсаттарымен байланысты 
теориялық мәселе екені түсінікті. Ал екінші бір ерекшілігі жеке басқа тән азаматтық ерекшеліктермен 
байланысты. Жеке тұлғаның бойындағы адами қасиеттері мен даралық ерекшеліктерінің оның іс-әрекеттегі 
белсенділігінің дамуына ықпал етері сөзсіз.

А.Ф. Присяжная педагогика ғылымында құзыреттілік - тұлғаның белгілі бір сферадағы функциялары 
мен уәкілеттігін анықтайтын, оның интегративті қасиеті ретінде қарастылатындығын айтады . 

Жалпы алғанда, «құзыреттілік» ұғымы жайлы ғалым К.Құдайбергенова «Құзыреттілік ұғымы -  
соңғы жылдары педагогика саласында тұлғаның субьектілік тәжірибесіне ерекше көңіл аудару нәтижесінде 
ендіріліп отырған ұғым. Құзыреттіліктің латын тілінен аудармасы  «competens»  белгілі сала бойынша жан 
– жақты хабардар білгір деген мағынаны қамти отырып, қандай да бір сұрақтар төңірегінде беделді түрде 
шешім шығара алады дегенді білдіреді» деп көрсетеді.

Бұл жайлы Б.Тұрғынбаева «…өзінің практикалық әрекеті арқылы алған білімдерін өз өмірлік 
мәселелерін шешуде қолдана алуын – құзырлылықтар деп атаймыз» деп анықтаса, Ресей ғалымы Н. 
Кузьминаның көзқарасы бойынша, «Құзырлылық дегеніміз – педагогтің басқа бір адамның дамуына негіз 
бола алатын білімділігі мен абыройлылығы».

Ш.Таубаева: «Құзыреттілік–ол тұлғаның оқыту мен әлеуметтену процестері барысында меңгерген 
білім мен тәжірибеге негізделген,  оның жалпы қабілеті мен іс-әрекетке даярлығы ретінде айқындалатын, 
тұлғаның кіріктірілген қасиеті» -деп қарастырылады.

Сонымен, білім беруде кәсіби құзырлы маман иесіне жеткен деп мамандығы бойынша өз пәнін 
жетік білетін, оқушының шығармашылығы мен дарындылығына жағдай жасай алатын,  тұлғалық-ізгілік 
бағыттылығы жоғары, педагогикалық шеберлік пен өзінің іс-қимылын  жүйелілікпен атқаруға қабілетті, 
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оқытудың жаңа технологияларын толық меңгерген, отандық, шетелдік тәжірибелерді шығармашылықпен 
қолдана білетін кәсіби маман педагогті атаймыз.

Зерттеушілер О.С.Газман, В.С.Леднев, Г.И.Щукинаның пікірлері бойынша, функционалды 
құзыреттіліктің пайда болу саласы оқу үрдісіне енгізілген қызметтің барлық түрін қамтиды. Бұл оқу-
танымдық, құндылықты-бағдарламалық, коммуникативті, қайта құру, (пәндік-тәжірибелік), көркемдік, 
ойындық қызметтер.

Құзыреттілік жалпы мәдениеттік, кәсіпалды, әдістемелік болып бөліне отырып, ғылыми түсінік, 
қағидалар, заңдар, теориялар, ғылым ұстанымдері сияқты теориялық білімдерге сүйене отырып, қызметтің 
әртүрлі салаларын да міндеттерді шешуге қабілеттілігін сипаттайды.

Жалпы мәдениеттік құзыреттілік кең таралған мәдениеттік кеңістіктегі құндылықтарға бағдарлана 
отырып, тұлғаның шығармашылықты-қызметтік өзін-өзі жүзеге асырудың жеткілікті деңгейі ретінде, 
сонымен қатар, тұлғаның жеке іскерліктілігінің шектерін бағалау қабілеттілігімен сипатталады.

Кәсіпалды құзыреттілік кәсіпті саналы таңдап және соған сәйкес ЖОО-да табысты оқуға жеткілікті 
деңгей ретінде сипатталады.

Әдістемелік құзыреттілік – бұл теориялық және тәжірибелік сипаттағы міндеттердің кең спектрін 
шешуге деген ұстанымді дербес зерттеуге жеткілікті деңгей. 

Функционалды сауаттылық құзыреттілік деңгейінен құзыреттілікті құрамымен емес, ол оқытылатын 
пән саласындағы білім, кейбір ептіліктердің тізбегі сияқты компоненттерге Жоғары деңгейде қатысы.

Ақпараттық қоғам жағдайында қызмет ету салаларының барлық түрін ақпараттандыру – бүгінгі 
күннің негізгі талабына айналып отыр. Ал бұл талапты қанағаттандыру үшін мамандарды осы бағытта 
дайындау қажеттігі туындайды. Сондықтан аталған қажеттілікті шешу барысында ақпараттық қоғамға 
қандай мамандар дайындау мақсатында оқу бағдарламасын, оқу - әдістемелік кешендері, электронды 
оқулығы мен қолданбалы программалық құралдары жасақталған.

Бүгінгі таңда компьютерлік дизайн, web – дизайн, жүйелік программалаушы, администратор және 
т.б. мамандардың қажет екендігін түрлі жарнамалық газеттерден, бұқаралық ақпарат құралдарынан да 
көруге болады. Аталған мамандықтарды қалай дайындап, оларға қандай программалық құралдарды 
үйрету арқылы жетілдіруге болатыны әдістемелік жұмыстан өзекті мәселелерінің бірі болып отыр.

Білім беру саласында ақпараттандыруға мемлекет тарапынан әрқашанда үлкен экономикалық қолдау 
көрсетіліп, оны оқыту үйрету мәселесі бүкіл халықтың деңгейге көтерілсе ғана біздің еліміз өнеркәсіптің 
жоғары психалогиясын меңгерген дүние жүзілік бәсекеге төтеп беретін, өндіріс өнімдерін өндіре 
алатын алдыңғы қатарлы мемлекетке айналары даусыз. Өйткені, «Қазіргі заманда жастарға ақпаратты 
технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүделі білім беру өте – мөте қажет» - деп Елбасы атап 
көрсеткендей, жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу үрдісінде оңтайландыру 
мен тиімділігін арттыру ақпараттандыру маңызы зор. Сондай ақ оқушылардың компьютерлік графика 
құралдары арқылы шығармашылық қабілетін дамытудың маңызы өте зор.

Болашақ кәсіптік оқыту педагогтары өзінің кәсіби қызметінде компьютерлік технологияны қолдану 
мүмкіндігімен ғана құзыретті болып саналмайды.

Болашақ кәсіптік оқыту педагогтары, мысалы суретшілер мен дизайнерлердің басты бағыты - 
компьютерлік графиканың мүмкіндіктері үлкен. Себебі болашақ маман меңгергенкәсіби құзыреттердің 
сапалы және маңызды нәтижеге қол жеткізуі үшін компьютерлік графика және оны кәсіби қызметте 
қолдану дағдыларынсыз қалыптаспайды.

Компьютерлік графиканың мәні қазіргі ғылыми әдебиеттерде әр түрлі түсідніледі. Бірқатар 
зерттеушілер компьютерлік графиканы проблемалармен айналысатын информатика саласы ретінде 
қарастырады. Мысалы, компьютерде әртүрлі суреттерді (суреттер, сызбалар, графиктер, анимациялар және 
т.б.) орындау. Компьютерлік графика да құрал ретінде қарастырылады. Бір жағынан, арнайы құралдармен 
арнайы графикалық ақпараттық ортаны қалыптастыру құралы ретінде. Екінші жағынан, жеке тұлға мен 
оның қабілеттерін дамыту құралы ретінде (қиялын, шығармашылық қабілеттерін, эстетикалық мәдениетін 
және т.б. дамыту) [6];

«Компъютерлік графика» деген түсінігіне тоқталсақ, ол ағылшын тілінде-компьютерлік өнер деген 
ұғымды білдіреді [7].Ол соңғы ондаған жылдар ішінде графикалық ақпарат кеңістігінде кеңінен танымал 
болып, мамандарының ізденістеріне қарай үлкен жетістіктерге жетті.

Компьютерлік графика – әр түрлі кескіндерді (суреттерді, сызбаларды мультипликацияларды) 
компютердің көмегімен cалуды қарастыратын информатиканың маңызды саласы. Дербес компьютерді 
пайдаланушылардың қатарында компьютерлік графикамен айналысатындардың саны күн санап артып 
келеді.

Қазіргі таңдағы танымалы программалардың ешқайсысы компьютерлік графикасыз жұмыс істемейді. 
Статистикаға сүйенсек, жаппай қолданыста жүрген программаларды жасап шығарушы программистік 
ұжымның қызметкерлері өз жұмыстарының 90% уақытын осы графикамен шұғылдануға жұмсайды екен. 

Графикалық программаларды кең көлемде қолдану қажеттілігі Интернеттің және бірінші кезекте 
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миллиондаған интернет парақтарын бір өрмекпен байланыстырған World Wide Web (WWW (World Wide 
Web – дүниежүзілік өрмек) - Интернеттегі гипермәтіндік ақпарат іздеу жүйесі, оны Web деп те атай береді. 
Мәліметтер блоктары (Web-парақтар) мекемелердің немесе жеке тұлғалардың меншігіндегі WWW-
сервер немесе Web – сервер деп аталатын жеке компьютерлерде сақталады. Web – құжаттарға енгізілген 
гипермәтіндік сілтемелер арқылы тұтынушы адам олардың бірінен біріне ауыса береді) қызметінің пайда 
болуынана туындады. 

Компьютерлік графиканы білмей қандай да болмасын құжатты безендіру өте қиын. Сондықтан, 
графикаға арналған бағдарламаларды білу өте қажет. Қазіргі кезде компьютерлік графикаға байланысты 
кәсіби мамандықтар талап етілінетіні белгілі және де ондай кәсіпті таңдаған азаматтар графикамен 
жұмыс жасайтын бағдарламаларды бесаспап білуі тиіс. Сонда ғана бәсекеге қабілетті қоғамда өмір сүру 
мүмкіндігі туады. Киімді конструкциялау модельдеу, көркемдеп сәндеу, технологиялық өңдеу барысын 
компьютерлік графика негізінде орындау уақыт талабы, олай болса 

Пәнді оқыту барысында білімділік, тәрбиелік және дамытушылық мақсаттар кешенді түрде іске 
асырылуын қадағалау нақты міндет болып табылады. 

1. Бұйымды конструкциялаудың басты міндеті -Кеңістіктегі қисық сызыққа қатысты беттер.
2. Конустық және цилиндрлік бетте айналуы.
Киім бөліктерінің жазбасын конструкциялау әдістерінің классификациясына қарай киім бөліктерінің 

конструкциялық әдістерін 2 үлкен топқа бөледі: 
1. Типті дене тұлғасын өлшеу, қосымша типті бөліктер мен беттерге бөлу, форма шығару тәсілдерін 

қолдану арқылы киім бөліктерін конструкциялау. 
2. Көптеген киім үлгілерінде варианттарды таңдау мүмкіндігі бар еркін алгоритмді инженерлік 

әдісті қолдану. Бұл әдіс бойынша, дененің сыртқы өлшемдерін тікелей өлшеу арқылы киім үлгісінің 
жазық беттерін алуға болады. Оларға қима жазық беттерінің деталь жазбасын Чебышев торы арқылы 
конструкциялау әдістері және т.б. жатады. Бұл кластардың өздері түрлі тәсілдер арқылы киім бөліктері 
жазбасын шығаруға мүмкіндік береді. Мысалы, қима жазықтық әдісі, графикалық және аналитикалық 
әдістер. Ал, киім деталінің сызбасын Чебышев торы арқылы конструкциялау әдісі 5-ке бөлінеді: 

1) графикалық;
2) конватордықолдану;
3) құрама (комбинированный) бақылау нүктелерін және қосымша торды пайдалану (аналитикалық 

есептеу нәтижесінде);
4) аналитикалық;
5) жазықтықтыбейнелеу (геодезиялық).
Білім беру жүйесін ақпараттандырудың негізгі бағыты ХХІ ғасырдың талаптарына сәйкес, қоғамды 

дамытудың жоғары тиімді технологияларына сүйенген жаңа білім стратегиясына көшу болып табылады. 
Осыған орай болашақ технология пәні мұғалімдерін даярлауда оқытудың ақпараттық технологиясын 
қолдану маңызды мәселелердің бірі болып отыр.

Қазіргі ақпараттық технология негізінен бүгінгі таңда бес техникалық жетістіктерді құрайды. Олар:
1. Жаңа ақпараттық қорлану орталығының және машинамен оқуды (машиначитаемых) 

таратушысының (магниттік ленталар, магниттік дискілер, лазерлік дискілер т.б.) пайда болуы.
2. Қандай да бір ақпаратты уақытына және ара қашықтыққа қарамастан іс жүзінде жер шарының 

кез келген нүктесіне жеткізіп салуды қамтамасыз етудегі байланыс тәсілдерінің дамуы (радио, теледидар, 
телефондық желі, спутниктік байланыс т.б.).

3.Ақпаратты сандық өңдеу мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін электрондық құрылғылар, берілгенді 
бейнелеу және өзгерту, көшіру және көбейту техникалары, қазіргі аудио-видеотехника т.б.

4.Берілген алгоритм бойынша компьютер көмегімен ақпаратты автоматты өңдеулер мүмкіндіктері 
(сақтау, алмасу, қажетті формада кейіптеу т.б.).

5.Ақпараттарды тарату және алмастырудың жаңа мүмкіндіктері педагогикалық технология, 
педагогикалық шығармашылық, пәндік білім, педагогикалық стиль.

Оқу пәнін, оның тарихын, теориясын, әдістемесін және қазіргі заманға сай практикасын білу 
педагогикалық шеберліктің іргетасын құрайды. Кәсіби құзырлылықтың маңызы ғылымның барлық 
саласының бұрын болмаған қарқында дамуы және жаңаруы кезеңінде өлшеусіз артады. Жаңа өзгерістер 
тәсілдер, әдістер және әлеуметтік жағдайлар оқытушылар құрамына жаңа талаптар жүктейді. Оқытушыға 
жүргізуге сеніп тапсырылған оқу пәні ерекшелігі саласында оған қойылар талаптар тіпті жоғары. 
Оқытушының оқыту және тәрбиелеудегі тәжірибесі, психологиялық- педагогикалық зерттеулердің жаңа 
жетістіктерінен білімдарлығы (әдетте бұл ғылыми біліктілігінде жүзеге асырылады) оқушыларға кәсіптік 
ойлаудың озық тәсілін қамтамасыз ететін келешекке бағдарлап оқытуға, ақпарат жеткізуге мүмкіндік 
береді.

Практика барысында студенттерге педагогикалық шығармашылық-педагогикалық шеберліктің 
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маңызды әрі елеулі бөлігі екендігін ұғындырудың мәні зор. Оның мәні «оқытушы –оқушы» жүйесінің 
өзара қарым-қатынасының салдары ретінде оқыту мен тәрбиелеудің жоғары нәтижелерінен айқындалады. 
Педагогикалық шығармашылық әрқилы проблемалық жағдаяттардың пайда болуымен және оқытушының 
оларды өз қиялының негізінде дәстүрлі емес тәсілімен шешімін табуға деген ұмтылысымен байланысты. 
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РАЗВИТИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Каратаев Г. С.1 доктор PhD
Битемирова Ш.А.2 докторант

1,2 ЮКГУ им. М. Ауэзова, Шымкент, Казахстан
В статье рассматривается проблема развитие компьютерной графической компетенности будущего 

педагога профессионального обучения. Основной целью профессионального образования является подготовка 
квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля. Компьютерно графическая компетенция 
будущих педагогов профессионального обучения, формируемая в процессе профессиональной подготовки, нами 
понимается как интегративное качество будущего специалиста в области компьютерной и вычислительной техники, 
обеспечивающее свободное владение графическими средствами отображения объекта и методами графического 
предъявления информации.

Ключевые слова: компетентность, профессиональные квалификации, графическая квалификация, навыки 
работы с компьютером

VALUE OF EDUCATIONAL CULTURE IN PEDAGOGICAL PRACTICE
Orazov Sh.1 d.p.s., professor
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K.A. Yassawi IKTU, Turkistan, Kazakhstan 

This article deals with the value of the concept of pedagogical culture, the process of teaching pedagogical practice, 
the unity of education and upbringing, the process of managing the integrated development of personality and pedagogical 
culture.

Key words: pedagogy, student, practice, culture, personality, creativity.

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКА БАРЫСЫНДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МӘДЕНИЕТ ҰҒЫМЫНЫҢ МӘНІ
Оразов Ш.1п.ғ.д., профессор

Байманова Ұ.2PhD, докторант 
Қ.А. Яссауи атындағы ХҚТУ, Түркістан, Қазақстан

Бұл мақалада педагогикалық практиканы ұйымдастыру барысында оқыту, тәрбиелеу және дамытудың бірлігі, 
жеке тұлғаның жан-жақты дамуына басшылық жасау процесі және педагогикалық мәдениет ұғымының мәні сөз 
етіледі.

Тірек сөздер: педагогика, студент, практика, мәдениет, тұлға, шығармашылық.

Студенттердің болашақ мамандығына деген қызығушылығы,  ынта-ықыласы,  олардың педагогикалық 
практика кезіндегі педагогтік қызметке тікелей араласуымен байланысты.

Болашақ маманның педагогикалық практика барысындағы алдында тұрған негізгі мақсаттары мен 
міндеттері қандай деген сауалға жауап беретін болсақ,  ең алдымен әрбір болашақ маман: 

- педагогикалық практикаға не мақсатпен баратынын;
- оқушыларға тың жаңалық,  пайдалытәлім,  қызғылықты ұсыныстар айта білетіндей;
- тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудақолданатынәдіс-тәсілдеріннақтыбіліп,  оқушылардың оқу-

танымдық әрекетін ұйымдастырудың тиімді жолдарын қарастырып;
- өзі ұсынатын оқу-тәрбие жұмыстарының нәтижелі болуына қол жеткізе білетіндей болып;
- өзі қалаған кәсіп иесіне лайықты сапалық қасиеттерді игеруге барынша күш салып,  болашақ 

мамандығын мақтан тұтатындай болуы керек;
- әрбір болашақ маман өз қалаған мамандықтың қыры мен сырына терең бойлап,  мамандыққа 

лайықты дағдылар мен іскерліктерді меңгеруге ұмтылуы шарт.
Педагогикалық практиканы ұйымдастыру барысында оқыту,  тәрбиелеу және дамытудың бірлігі 
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принципі басшылыққа алынуы тиіс. Студенттер тәрбие ұғымы,  негізінен жеке тұлғаның жан-жақты 
дамуына басшылық жасау процесі болып табылатынын ескеруі керек. Бұл мәселеде педагогикалық 
мәдениет ұғымының мәні зор[1].

Педагогикалық мәдениет – бұл күрделі мағынадан құрылған,  өзінің мазмұны бойынша кең және 
ерекше категория. Оның құрылымын анықтау,  бір жағынан ғылыми – пеагогикалық қызығушылық 
тудырады,  өйткені теориялық көзқарастардың жетілдіруіне ықпал етеді,  басқаша жағынан – болашақ 
мамандардың педагогикалық мәдениетінің қалыптасуына берік негіз бола алады. Логикалық-
этимологиялық тұрғыдан алғанда «педагогикалық мәдениет» сөзі іргелі және «кәсіптік-педагогикалық» 
пен «педагогикалық шеберлік» сөздеріне қарағанда  кеңірек түсіндіріледі. Педагогикалық мәдениет 
негізінде таным,  дәстүр,  тәжірибе және жаңашылдық жолымен педагогикалық кәсіби дағды қалыптасады,  
ал  оның дамыған жоғары деңгейі педагогикалық шеберлікке айналады.

Аталған мәселеге авторлардың [2] түрлі көзқарастары мен пікірлерін талдау «педагогикалық 
мәдениет»  құрылымынан келесі төрт негізгі блокты ажыратуға мүмкіндік берді:

1.  Педагогикалық тұлғаның арнайы қабілеттері және қасиеттері.
- Іскерлік  қасиеттер (адалдық,  жауапкершілік, еңбек сүйгіштік, тәртіптілік,  жігерлілік, дәлдік.)
- Рефлексивтік қасиеттер (ұқыптылық,  жинақылық,  өзіне өзі сын көзімен қараушылық, кең 

дүниетаным,  білімдарлық).
- Коммуникативтік қасиеттер (ықыластылық, шыншылдық, сенімділік, әділдік, ұстанымдылық,  

талап қоюшылық,  міндеттілік).
- Эмпатиялық қасиеттер (ізгіліктілік, өзара түсінушілік, мейірім, әдептілік,  міндеттілік, сырласу 

және аттракцияға қабілет).
2. Педагогтің идеялық- адамгершілік қасиеттері.
- Идеялық- адамгершілік қасиеттері (сенушілік, табандылық, отансүйгіштік,  ұжымшылдық,  

парасаттылық,  зиялылық).
3. Педагогтің кәсібилік- мінез-құлық әдебі.
- Тұлғаның өмірінің айрықша қалпымен,  оның адам тәрбиелеу және оқыту саласындағы көзқарастары 

мен пікірлерінің,  арнайы қарым-қатынас жүйесін тұрақты түрде жетілдіруге орай бағытталуымен және 
ұмытылысымен сипатталады.

4. Педагогикалық шеберлік.
- Пәнін терең білуі (кәсіби құзырлылығы,  арнаулы-әдептілік даярлығы, оқыту және тәрбиелеу 

тәжірибиесі,  ғылыми дәрежесі).
- Педагогикалық технология (сөйлеу техникасы және мәнерлілігі, ойының тереңдігі және жүйелілігі,  

пікірінің сенімділігі,  ым-ишараның мәнерлілігі, үлгілі қалып,  қажетті әдістерді таңдай  білу шеберлігі).
- Педагогикалық шығармашылық (шығармашылық қиял, ізденімпаздық ой ұшқырлығы, жаңа 

ақпарат іздеу  қажеттілігі,  экспериментке ұмтылыс).
- Педагогикалық стиль (педагогтік сенушілік, өзінің және өзгенің іс-әрекетін теңбе-тең қабылдау 

және бағалау қабілеті,  педагогикалық бағытты қарым-қатынас және мінез-құлық,  педагогикалық әдеп,  
тыңдай,  ести білу қабілеті, адамдардың ішкі жан дүниесін тануға деген қызығушылық).

Педагогикалық мәдениеттің берілген құрылымы оның концептуалдық  моделін (үлгісін) кеңірек 
түрде қарауға мүмкіндік береді.

«Педагогикалық мәдениет» түсінігінің құрылымын  [3] зерттей келе,  оның құрамындағыларды көп 
ажыратқан сайын біз бұл ұғымға тән анық мәнінен алшақтай беретіндігімізді мойындауға тура келеді. 
Педагогикалық мәдениет - арнаулы мазмұнына қарай кең категория. Педагогикалық мәдениетті жүзеге 
асырушы жеке мінез-құлық сипатында көрінетін, өзіне тән қажеттіліктер, қызығушылықтар, көзқарастар, 
мұрат-мақсаттар жүйесіне белгілі бір тұлға болып табылады. 

Елімізде жоғары педагогикалық  мәдениет мысалдары өте көп. Оларды педагогика тарихынан, 
әдеби көркем шығармалардан алуға болады. Практикалық  жұмыстың үлкен  тәжірибесіне ие педагогтар 
педагогикалық  мәдениеттің этикамен де, эстетикамен де,  педагогикалық шеберлікпен де теңдестірмейді. 
Олар бұл түсінікті түрлі қасиеттердің жинағы түрінде қарастырады. Маңызды қасиеттерге адамдарға 
деген сүйіспеншілік,  қайырымдылық,  оқушыларға ықпал ету шеберлігін (рухын көтеру,  жанын толқыту, 
сезімін ояту,  дұрыс жолға бағыттау) жатқызады.

Педагогикалық мәдениет негізінде терең психологиялық педагогикалық таным,  жан-жақты 
білімділік,  педагогикалық ойларды тұрақты толықтыру,  өзіне емес,  жұмысына деген ішкі қанағаттану, 
өзін - өзі сынау, жүйелі кәсіби әрекетке (оқыту,  тәрбиелеу,  дамыту) ұмтылыс,  оқу-тәрбие жұмысына 
мәжбүрлікпен емес,  ішкі қажеттіліктен,  ерікті түрде толық берілу; рухани байлық, адамгершілік, тазалық, 
педагогикалық әдеп, шығармашылық,  жаңашылдық,  ізденімпаздық.

Сөйтіп, құрылымдық мазмұндық тұрғыдан алғанда педагогикалық мәдениет – бұл педагогикалық  
пікірлер және шеберліктің педагогикалық әдеп және кәсіби-педагогикалық қасиеттердің, оқу-тәрбие 
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жұмысы стилінің және оқытушының өз ісіне,  өзіне деген қарым-қатынасының жиынтығы. Оның 
маңызды қырлары (жақтары) дүниетанымдық,  интеллектуалдық,  эмоциялық,  еріктілік,  эстетикалық 
және физикалық болып табылады.

Педагогикалық мәдениет мазмұны ( адамгершілік тұрғыдан алғанда) өзге жоспарға ие: білім беру,  
оқыту; бағыт сілтеу- бұл оқытушының негізгі,  бірақ ең маңыздысы іс-әрекетінің өмірлік мәні. Басқа 
адамдар көзімен қарағанда ол әлеуметтік кемелденудің рухтанған өнегесі қалпында танылады. Оның 
дүниетанымдық мінез-құлқына, өміріне, әр құбылысқа көзқарасына қарап,   ұқсауға ұмтылады [4]. 

Педагог шеберлігі оқушылар арқылы қайталанады,  оның идеялық көзқарастары еңбекке қатынасы,  
қарым-қатынас жасау мәдениеті және т.б. көптеген қасиеттері көрінеді.  Білікті педагог бос сөзден  аулақ 
болып,  қарым-қатынас мәдениетіне ұмтылады және сол уақытта алдыңғы қатарлы идеяларды тарату 
жолымен оқушылары арқылы оның мүмкін болатын қолданысын кеңейтеді, шынайы өмір аясына оралып 
отыруды жадынан шығармайды. Мұны болашақ мұғалім педагогикалық практика барысында терең 
түсініп,  меңгеруі тиіс.

Сонымен, педагогикалық мәдениеттің жоғарғы сатысы, оның шынайы өмірдегі көрінісі 
педагогикалық шеберлік болып табылады, ол дамыған психологиялық-педагогикалық пікірлердің, 
кәсіптік-педагогикалық білімдердің, дағдылардың, іскерліктің және мәнерліліктің эмоциялық-еріктік 
тәсілдерінің жиынтығы. Олар педагогтің тұлғалық қасиеттерімен өзара байланысты, оған көптеген оқу-
тәрбиелік міндеттердің ойдағыдай шешімін табуға мүмкіндік береді. 

Педагогикалық процесс ерекшелігі,  оның құрылымы және мазмұны адам оқыту және тәрбиелеу, 
дамыту қызметтерін іс жүзінде жүзеге асыра отырып, жеке тұлғаның қалыптасуына түрткі болатын себебі 
түрінде көрінеді. Педагогикалық шеберлік педагогикалық мәдениеттің негізгі бөлігі ретінде, өз кезегінде 
ең кемінде келесі төрт бөлімнен  құралатын жүйенің күрделі құрылымымен айқындалады:

1. педагогикалық технология;
2. педагогикалық шығармашылық;
3. пәндік білім;
4. педагогикалық  стиль.
Оқу пәнін, оның тарихын, теориясын, әдістемесін және қазіргі заманға сай практикасын білу 

педагогикалық шеберліктің іргетасын құрайды. Кәсіби құзырлылықтың маңызы ғылымның барлық 
саласының бұрын болмаған қарқында дамуы және жаңаруы кезеңінде өлшеусіз артады. Жаңа өзгерістер 
тәсілдер,  әдістер және әлеуметтік жағдайлар оқытушылар құрамына жаңа талаптар жүктейді. Оқытушыға 
жүргізуге сеніп тапсырылған оқу пәні ерекшелігі саласында оған қойылар талаптар тіпті жоғары. 
Оқытушының оқыту және тәрбиелеудегі тәжірибесі, психологиялық- педагогикалық зерттеулердің жаңа 
жетістіктерінен білімдарлығы (әдетте бұл ғылыми біліктілігінде жүзеге асырылады) оқушыларға кәсіптік 
ойлаудың озық тәсілін қамтамасыз ететін келешекке бағдарлап оқытуға,  ақпарат жеткізуге мүмкіндік 
береді.

Практика барысында студенттерге педагогикалық шығармашылық-педагогикалық шеберліктің 
маңызды әрі елеулі бөлігі екендігін ұғындырудың мәні зор. Оның мәні «оқытушы –оқушы» жүйесінің 
өзара қарым-қатынасының салдары ретінде оқыту мен тәрбиелеудің жоғары нәтижелерінен айқындалады. 
Педагогикалық шығармашылық әрқилы проблемалық жағдаяттардың пайда болуымен және оқытушының 
оларды өз қиялының негізінде дәстүрлі емес тәсілімен шешімін табуға деген ұмтылысымен байланысты. 
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В данной статье рассматриваются значение понятия педагогической культуры, процесс преподавания 
педагогической практики, единство образования и воспитания, процесс управления комплексным развитием 
личности и педагогической культуры.
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MODERN PRESCHOOL EDUCATION TECHNIQUES USED IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
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The article discusses issues related to modern methods of Kazakhstan education, requirements for teachers for various 
types of training, features of the organization of various types of classes in pre-school organizations based on updated 
educational technologies, the use of various teaching aids.

Key words: methods of preschool education; modern education, higher education.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Айтпаева А.К. к.п.н., доцент, член-корр. МАНПОРФ 
КазНПУ имени Абая, Алматы, Казахстан 

В статье рассматриваются вопросы, связанныес современными методиками Казахстанского образования, 
требования к воспитателям по разным видам обучения, особенности организации различных видов занятий в 
дошкольных организациях на основе обновленных образовательных технологий, использование различных средств 
обучения.

Ключевые слова: методики дошкольного воспитания; современное образование, высшие учебные заведения, 
мировое образовательное пространство.

В настоящее время в условиях современной системы методика обучения переживает сложный 
период, связанный с изменением целей образования и обновления содержания образования Республики 
Казахстан. Все эти обстоятельства требуют новых педагогических исследований в области методики 
преподавания предметов, поиска инновационных средств, форм и методов обучения и воспитания, 
связанных с разработкой и внедрением в образовательный процесс современных образовательных и 
информационных технологий.[1, с. 12]

Для реализации познавательной и творческой активности дошкольника в учебном процессе 
используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество 
образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 
учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания. Современные 
образовательные методики ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и вариативность 
образовательного процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня 
образования.

Основными принципами государственной политики в области образования являются доступность 
образования всех уровней для населения с учетом интеллектуального развития, психофизиологических 
и индивидуальных особенностей каждого лица, равенство прав всех граждан страны на получение 
качественного образования. Эффективность реализации государственной программы национального 
образования, имеет непосредственную зависимость от достижения конкретных целевых индикаторов и 
показателей, обозначенных в стратегических документах развития образования страны. С 2016 г. оценка 
эффективности деятельности систем образования проводится по новой методике. Выбранная методика 
необходима для анализа образования в межрегиональном и международном сопоставительном аспектахс 
учетом широко используемых в мировой практике международных индикаторов оценки образования 
ОЭСР. «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным 
государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. В социальном 
государстве право на достойную жизнь и свободное развитие гарантируется каждому независимо от его 
способности трудиться, участвовать в общественно полезном труде» [2], эта закономерность современного 
государственного развития закреплена в Конституции Республики Казахстан.

Качество дошкольного образования - одно из самых дискуссионных и неоднозначных понятий, 
используемых в сфере дошкольного образования. Одним из распространенных подходов к оценке 
качества является сумма оценок потенциала системы и условий образовательного процесса. Потенциал 
образовательных систем раскрывается в данном случае через характеристику ресурсов: кадровых, 
материально-технических, программно-методических и других. Таким образом, оценка персонала 
дошкольных образовательных учреждений, и в особенности педагогических кадров, становится важным 
направлением развития общей системы оценки качества дошкольного образования. Существует ряд 
особенностей дошкольного образования, которые не только отличают данную ступень образования от всех 
последующих, но и накладывают значительный отпечаток на оценку качества системы и ее элементов.

В первую очередь это необязательность дошкольного образования и многообразие форм получения 
образовательных услуг для детей данного возраста. 

Во-вторых, это несамостоятельность непосредственных потребителей и переход действий по выбору 
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и оценке услуг от непосредственных факторов к родителям или людям их заменяющим.
В – третьих, это приоритет процесса и условий над конечным формальным результатом.
Таким образом, с точки зрения оценки качества дошкольного образования для нас важно:
1.Семья может выбирать в какой форме, когда и в каком объеме ребенок получит (или не получит) 

общественное дошкольное образование и соответственно оценка качества образовательных услуг 
приобретает особый смысл и значимость в процессе данного выбора.

Семья в лице родителей дошкольников становится одним из самых важных участников в процессе 
оценки качества дошкольного образования.

2.При получении дошкольного образования для потребителя (семьи) не важен диплом или 
сертификат о прохождении обучения по данной ступени, нет необходимости подтверждать приобретение 
обязательного набора знаний и умений, и соответственно все внимание при оценке качества фокусируется 
на процессе образования, условиях и участниках. Подводя итог выше сказанному можно сделать вывод:

1.Педагоги как основные участники образовательного процесса становятся одним из основных 
объектов оценивания при оценке качества дошкольного образования;

2.Важность потребительской оценки определяет повышенный интерес к тем критериям, которые 
родители дошкольников выделяют для себя как значимые при оценке деятельности педагогов дошкольных 
образовательных учреждений.

Оценка дошкольного образования потребителями в лице семьи дошкольника- один из наименее 
формализованных и стандартизированных видов оценки в сфере образования. В Казахстане в настоящий 
момент фактически отсутствуют механизмы выявления спроса семей на услуги дошкольного образования 
и его характеристики. Поскольку сами родители редко публично выступают с четкой и обоснованной 
позицией, касающейся оценки качества дошкольного образования.

Целью статьи является, формирование жизнеспособной личности-дошкольника, которая 
характеризуется умением принимать решения и достигать требуемого результата в неопределённых 
проблемных ситуациях, самостоятельно восполняя недостаток знания и информации; умением позитивно 
взаимодействовать с людьми других культур, языков и религий; способностью к критическому суждению 
в отношении информации, с которой работает; владением информационными технологиями; умением 
самостоятельно учиться на протяжении жизни в контексте, как личного профессионального роста, так 
и социальной жизни, работать в команде на общий результат; умением отстаивать свою точку зрения, 
обосновывая её, вести дискуссию таким образом, чтобы она приводила к новому пониманию проблемы, 
а не к конфликту.

Качество дошкольного воспитания определяется характером общения взрослого и ребенка. В 
практике семейного и общественного воспитания можно выделить два основных типа (или модели) такого 
общения, хотя в действительности их гораздо больше. Различия между ними определяются не только 
процессом, но и его конечным результатом - тем, каким в итоге становится ребенок, какой складывается 
его личность.Вопрос о воспитания маленького чуда в своей семье – вопрос № 1 для любых родителей. 
Ведь именно от своевременной заботы, полученных знаний и должных навыков зависит вся последующая 
жизнь малыша. Не зря разрабатываются многочисленные методики воспитания детей, и все новые и новые 
ученые посвящают этому вопросу все свое время и силы.

В погоне за возможностью стать идеальными родителями не забудьте про самое главное. Какой 
бы не была используемая вами методика, основной потенциал своих качеств ребенок будет развивать от 
полученной любви и заботы. Не забывайте делиться с малышом своим теплом.

Практически все создатели действенной методики по основам воспитания детейпользовались 
своим жизненным опытом. У каждого виден свой подход к решению многих вопросов и проблем, но всех 
объединяет одно – безграничная любовь к своему малышу.

Воспитание ребенка в дошкольный период должно иметь два основных вектора: непосредственная 
подготовка малыша к школе, а также открытие в ребенке творческого личностного потенциала. Самой 
главной задачей, которая в данный период стоит перед родителями и воспитателями – научить дитя 
самостоятельно рассуждать и мыслить. Ребенок сам должен делать выводы и находить ответы, научиться 
прислушиваться к мнению других людей. Многие первоклашки испытывают трудности в общении со 
сверстниками и учителями, им сложно делать успехи в учебном процессе. Вся причина таких проблем – не 
заложенная родителями база.

Именно поэтому при выборе любой методики воспитания своих детей, позаботьтесь о всестороннем 
развитии личности ребенка и развитии мелкой моторики (пальцы рук). Дошкольное воспитание малыша 
начинается еще с младенчества. С первых дней жизни вы должны заложить необходимую платформу для 
будущих побед и успехов.

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на реализацию 



184

государственных стандартов дошкольного образования.Сущность обозначенных в документе 
педагогических инноваций состоит не столько в самом процессе усвоения знаний, сколько в оценке 
полученного результата. Они направлены на развитие самостоятельного мышления и получения 
наглядного результата мыслительной деятельности. Выделяют следующие педагогические технологии, 
которые непосредственно внедрены в образовательный процесс как дошкольных, так и школьных учебных 
учреждений: проблемное обучение;

К числу современных образовательных технологий можно отнести:
Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу 

межличностного взаимодействия.
Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обучении дошкольников, 

единодушно отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность в детском саду позволяет лучше 
узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребенка.

Классификация учебных проектов:
- «игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные танцы, 

драматизации, разного рода развлечения);
- «экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окружающей природой и 

общественной жизнью;
- «повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои впечатления и чувства 

в устной, письменной, вокальной художественной (картина), музыкальной (игра на рояле) формах;
- «конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта: сколачивание 

скворечника, устройство клумб.
Цель исследовательской деятельности в детском саду — сформировать у дошкольников основные 

ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. Надо отметить, что применение 
проектных технологий не может существовать без использования ТРИЗ-технологии (технологии решения 
изобретательских задач). Поэтому при организации работы над творческим проектом воспитанникам 
предлагается проблемная задача, которую можно решить, что-то исследуя или проводя эксперименты.

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), которая создана ученым-изобретателем Т.С. 
Альтшуллером.Воспитатель использует нетрадиционные формы работы, которые ставят ребенка в 
позицию думающего человека. Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-технология позволит 
воспитывать и обучать ребенка под девизом «Творчество во всем!» Дошкольный возраст уникален, ибо 
как сформируется ребенок, такова будет и его жизнь, именно поэтому важно не упустить этот период 
для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка.Целью использования данной технологии в 
детском саду является развитие, с одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, 
системность, диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к новизне; речи и творческого 
воображения. Основная задача использования ТРИЗ — технологии в дошкольном возрасте – это привить 
ребенку радость творческих открытий.

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от мира, в котором 
выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию как 
первому звену непрерывного образования: образования с использованием современных информационных 
технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.).

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками задачи:
- идти в ногу со временем,
- стать для ребенка проводником в мир новых технологий,
- наставником в выборе компьютерных программ,
- сформировать основы информационной культуры его личности,
- повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.
Решение этих задач невозможно без актуализации и пересмотра всех направлений работы детского 

сада в контексте информатизации.
Существуют четыре уровня проблемности в обучении:
- Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном слушании и обсуждении 

детьми.
- Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством находят решение. 

Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод).
- Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка воспитывается способность 

самостоятельно формулировать проблему.
Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на проблему: ребёнок 

должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать и исследовать возможности и способы её 
решения. (Исследовательский метод)
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В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную ситуацию, 
самостоятельно находить правильный ответ.

Технология портфолио дошкольника
Портфолио — это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, его 

успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты своей жизни, это 
своеобразный маршрут развития ребенка.

Игровая технология
Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и 

объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно:
- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, 

сравнивать, сопоставлять их;
- группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;
- группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления 

от нереальных;
- группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический 

слух, смекалку и др.
Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов — забота каждого воспитателя.
Здоровьесберегающие технологии
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения 

здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 
Здоровьесберегающие педагогические технологии включа ют все аспекты воздействия педагога на 
здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, био энергетическом.

Владение современными педагогическими технологиями и новыми методиками - это составляющая 
методической культуры педагога. Внедрение новых технологий в учебный процесс меняет позицию и 
привычные установки не только ребенка, но и самого педагога. Не случайно еще Н.В. Гоголь говорил: «Уча 
других, также учишься». В настоящее время в Казахстане идет становление новой системы образования, 
ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 
изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. Современный 
воспитатель, задумываясь о качестве образования, не может замыкаться только на своём предмете. Ведь 
качество образования содержит в себе все стороны образовательного процесса, начиная от санитарно-
гигиенических условий пребывания детей в ДОУ, заканчивая достижениями воспитанников в знаниях 
умениях и навыках 

Однако внедрение современных образовательных и информационных технологий не означает, что 
они полностью заменят традиционную методику преподавания, а будут являться её составной частью. 
Ведь педагогическая технология – это совокупность методов, методических приемов, форм организации 
учебной деятельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих планируемые результаты 
[9, с 29].

Педагогу очень сложно преодолеть сложившиеся годами стереотипы проведения урока. Возникает 
огромное желание подойти к обучающемуся и исправить ошибки, подсказать готовый ответ. С этой же 
проблемой сталкиваются и обучающиеся: им непривычно видеть педагога в роли помощника, организатора 
познавательной деятельности. Современная система образования предоставляет педагогу возможность 
выбрать среди множества инновационных методик «свою», по-новому взглянуть на собственный опыт 
работы.

Именно сегодня для успешного проведения современного урока необходимо осмыслить по-новому 
собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы изменения, и, прежде всего, измениться 
самому.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ПРОЦЕССИОНАЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ 
ҚАЗІРГІ ӘДІСТЕРІ

Айтпаева А.К.  п.ғ.к., доцент, корреспондент-мүше MANPORF 
Абай атындағы ҚазҰПУ, Қазақстан, Алматы

Мақалада қазақстандық білім берудің заманауи әдістері, тәрбиешілердің әртүрлі типтеріне қойылатын 
талаптар, жаңартылған білім беру технологиялары негізінде мектепке дейінгі ұйымдарда сабақтардың әртүрлі 
түрлерін ұйымдастырудың ерекшеліктері, түрлі оқу құралдарын қолдану мәселелері қарастырылады.

Тірек сөздер: мектепке дейінгі тәрбие әдістері; қазіргі білім, жоғары оқу орындары, әлемдік білім кеңістігі.

EVALUATIVE AND QUALIMETRIC COMPETENCE OF THE TEACHER
Kobdikovа Zh.U. 1 d.p.s., рrofessor of the KazNWPU, Almaty, Kazakhstan 

Evaluative-qualimetric competence of the teacher are the actual concept of pedagogy in modern conditions,because 
now there is a “modernization” of the evaluation component of the professional competence of the teacher. From the modern 
point of view, the teacher must master the appropriate assessment and qualimetric competencies, which synthesize knowledge 
and skills in the theory of evaluation activities and knowledge and skills in the field of pedagogical qualimetry.

This article presents the characteristics of evaluative and qualimetric competencies of the teacher. As a leading approach 
we have used qualitative comparative analysis and assessment of components assessment-the qualimetric competence of the 
teachers.
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ПЕДАГОГТЫҢ БАҒАЛАУ-КВАЛИМЕТРИЯЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ
Кобдикова Ж.У.  п.ғ.д., доцент ҚазҰҚПУ, Алматы, Қазақстан 

Педагогтің бағалау-квалиметриялық құзыреттілігі қазіргі жағдайда педагогиканың өзекті түсінігін 
көрсетеді,өйткені қазіргі уақытта педагогтың кәсіби құзыреттілігінің бағалаушы құрамдас бөлігі «жаңғырту» жүріп 
жатыр. Қазіргі заманғы ұстанымдарды басшылыққа ала отырып, педагог бағалау қызметінің теориясы саласындағы 
білім мен іскерлікті және педагогикалық квалиметрия саласындағы білім мен іскерлікті синтездейтін тиісті бағалау-
квалиметриялық құзыреттерді меңгеруі тиіс.

Бұл мақалада педагогтің бағалау-квалиметриялық құзыреттілігінің сипаттамасы берілген. Жетекші тәсіл 
ретінде педагогтің бағалау-квалиметриялық құзыреттілігінің квалиметриялық және бағалау компоненттерінің 
салыстырмалы талдауы қолданылды.

Тірек сөздер: бағалау қызметі, бағалау, педагогикалық квалиметрия, өлшеу, құзыреттілік, бағалау-
квалиметриялық құзыреттілік.

Қазіргі заманғы педагог бағалау және өлшеу саласында құзыретті болуы тиіс: ол педагогикалық 
квалиметрия негіздерін білуі, бағалау саласындағы білімді сауатты қолдана білуі, диагностиканың, оқыту 
нәтижелерін өлшеудің өзекті тәсілдерін қолдануы, бағалау шкалаларын пайдалануы, бағалау жүйелерін 
саралауы, бағалаудың тиімді құралдарын пайдалануы тиіс.

Бағалау қызметі педагогикалық процестің міндетті компоненті болып табылады,онда оқу қызметінде 
өзін-өзі бақылау және өзін-өзі бағалау және педагогикалық қызметте оқу үрдісі мен нәтижелерін бағалау 
сияқты құбылыстар өзара әрекеттеседі.

Қазіргі бағалау қызметі білім алушының үлгерімін бағалауда ғана емес, сонымен қатар білім беру 
нәтижелерінің сапасын басқаруда және оны бағалауда да болып табылады. Білім беру нәтижелерінің сапасын 
бағалау және өлшеу үшін арнайы бағалау және квалиметриялық білімдер мен біліктер жатқызылады. 

Бағалау білімі мен іскерліктері мыналарды қамтиды: а) бағалау қызметі туралы, оның құрылымы 
мен құрамдастары туралы, бағалау және белгі туралы, бағалау кезіндегі сенім және оны қамтамасыз ету 
тәсілдері туралы, топта қолайлы психологиялық климат құру тәсілдері туралы, бағалау кезіндегі төзімділік 
туралы, бағалау кезіндегі әдеп туралы, бағалау объектісі мен пәні туралы, бағалау әрекеттерін жүзеге асыру 
кезіндегі объективтілік туралы.; б) іскерліктер: объективті бағалау қызметін жүзеге асыру, оқушылармен 
өзара іс-қимыл жасау, сенімді қарым-қатынас жасау, бағалау кезінде кәсіби этиканы сақтау, бағалау кезінде 
қолайлы психологиялық жағдай жасау, алынған нәтижелерді түзету (қажет болған жағдайда), оқушыны 
тыңдау, қойылған белгіге немесе бағаға түсініктеме беру, жетекші сұрақ қою, өзін-өзі бағалауға үйрету 
және т. б. 

Квалиметриялық білімдер мен іскерліктерге мыналар жатады: а) негізгі квалиметриялық ұғымдарды 
білу, Өлшеу туралы, бағалаудың қазіргі критерийлері туралы, бағалау шкаласы, бағалау жүйесі, мониторинг, 
рангтер, рейтингтер және т. б. туралы білім; бағалау пәнін анықтау, бағалау пәнін бағалау критерийлерімен 
салыстыру, бағалау әрекеттерін талдау, бағалау нәтижелерін сипаттау және түсіндіру, бағалаудың барабар 
шкаласын теріп, оқу іс-әрекетінің нәтижелерін болжау және мүмкін болатын жағымсыз салдарларды 
болдырмау және т. б.
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Бағалау қызметі бүгінгі күні білім беру нәтижесінің сапасын анықтау мақсатында өлшеу 
процедураларын іске асыру есебінен квалиметриялық толықтыруды қажет етеді 

Педагогикалық квалиметрия квалиметриялық ұғымдар мен терминдерді (өлшеу, бағалау 
критерийлері, шкалалар, рейтингтер, бағалаудың қазіргі заманғы жүйелері, қашықтықтан бағалау және 
т.б.) мазмұнға қосу есебінен педагогтың бағалау қызметін кеңейтуге және жаңартуға мүмкіндік берді.

Бұл мақалада бағалаудың өзекті тенденцияларын ескеретін «болашақ педагогтың бағалау-
квалиметриялық құзыреттілігі» ұғымының авторлық сипаттамасы берілген[1, 5-б.].

Бағалау-квалиметриялық құзыреттер»,- дегеніміз не? Педагогикалық бағалау оқу іс-әрекеті 
нәтижелерінің сапасын өлшеуді, тест тапсырмаларын құрастыра және бағалай білуді, бағалау рәсімдерін 
қашықтықтан жүзеге асыруды, білім алушының жеке даму траекториясын анықтауды, білім алушылардың 
жетістіктерінің нәтижелілігін дәлелдейтін өлшеулер жүргізуді қарастырады. 

Мұның бәрі бізді оқыту нәтижелерін өлшеу және бағалау теориясы мен әдістемесі ретінде 
педагогикалық квалиметрияға жүгінуге мәжбүр етеді[2, 15-б.]. Бұл теорияны А. И. Субетто сандық 
және сипаттама шкалаларының көмегімен педагогикалық ҚЫЗМЕТ САПАСЫНЫҢ мониторингімен 
айналысатын білім саласы ретінде қарастырады.

Білім алушылардың жетістіктерін бағалау мен өлшеуде бағалау және квалиметриялық элементтерді 
біріктіретін ұғымды қарастырайық. Бұл болашақ педагогтың бағалау-квалиметриялық құзыреттерінің 
дербес кешенін бөліп көрсетуге мүмкіндік береді. 

Ғылыми дереккөздерді талдай отырып, «бағалау» терминінен басқа «бағалау», «бағалау қызметі», 
«педагогикалық қызметтің компоненті», «белгі», «бағалау рәсімі», «бағалау әрекеттері» терминдерінен 
басқа да терминдерді байқауға болады. 

 Бағалау қызметіне, мінез-құлқына қарым-қатынас ретінде, олардың маңыздылығы мен нормалар 
мен мақсаттарға сәйкестігін анықтау ретінде түсіндіріледі [3, 19-б.]; дәрежесін, деңгейін, сапасын анықтау 
ретінде [4, 32-б.]. 

Бағалау қызметі білім беру үрдісінің тиімділігінің көрсеткіші болып табылады, сондықтан оның 
қазіргі үрдістерге сәйкестігінің маңыздылығы айқын. Бағалау қызметі, біздің ойымызша,»бағалау» 
ұғымын анықтаудағы әрекеттерді қамтиды.

А. Н. Субботко бағалау қызметін энергетикалық, ақпараттық және атқарушы компоненттердің 
біртұтас бірлігін қамтитын жүйе ретінде қарастырады. Ол процесті «бағалау қызметінің құрамдас 
бөліктерін белсендіру, бағалау нәтижесін қалыптастыру және бағалау қызметінің бағдарламалық 
қамтамасыз ету үшін алынған деректерді пайдалану және соңында бағалау қызметі бағдарламасының 
басқаруындағы жаңа деректерді өңдеу» ретінде ұсынады[5, 12-б]. 

Б. П. Тугаринов бағалау қызметі деп адам үшін маңызды бірдеңе немесе бірдеңе құндылықтардың 
болуын немесе болмауын анықтауға байланысты күрделі талдау процесін түсінеді[6, 54-б.]. 

Н. В. Селезнев осы қызмет түрін адамның ортамен белсенді өзара іс-қимылы ретінде қарастырады, 
ол адам үшін қазіргі уақытта аса өзекті өмірлік маңызды құндылықтарды анықтауға бағытталған [7, 18-б.]

 Білім беруді жаңғырту құзыреттілік тәсіліне байланысты педагогикаға «құзыреттілік пен 
құзыреттілік»деген терминдерді енгізуге алып келді. Бұл терминдер педагогикалық үдеріспен, 
педагогикалық жүйемен ғана емес, сонымен қатар осы құбылыстардың барлық құрамдастарымен, соның 
ішінде бағалаумен де байланысты болды.

Қазіргі бағалау бағалау құзыреттілігі түріндегі сипаттамалармен сүйемелденеді. «Бағалау 
құзыреттілігі» ұғымының мазмұнына тек білім, білік, дағдылар, қабілеттер ғана емес, сонымен қатар білім 
беру үдерісінің нәтижесі ретінде басқа да жеке мінездемелер енгізіледі. 

Бүгінгі таңда бағалау құзыреттілігі мен әр түрлі санаттағы құзыреттіліктерге зерттеулер жүргізілуде. 
Мысалы, Е. В. Прилипко [8, 33-б.], М. И. Томилова [9, 23-б.] оқытушылардың зерттеу объектісі ретінде 
қарайды, Э. Э. Кожевникова-оқушылардың денсаулығын бағалай алатын мұғалімдер [10, 125-б.], Д. 
А. Примеров педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттерін зерттейді [11, 105-б.]. Бағалау 
жағдайындағы денсаулық сақтау бүгінгі күні педагогтар тарапынан ұқыпты қарауды талап ететін білім 
алушылардың психикалық жағдайына сәйкес келеді, объективтілік пен әділдік кез келген бағалаудың 
негізінде міндетті түрде жатуы тиіс.

Барлығы білім берудегі квалиметриялық тәсілді өзі туралы анық мәлімдейді, бұл «бағалау 
құзыреттілігі»ұғымының мазмұнында көрініс табады. Осыған байланысты отандық педагогикада 
«педагогикалық квалиметрия»атты білімнің жаңа саласының пайда болуын атап өту қажет.

XX ғасырдың 60-жылдарының аяғында квалиметрияның пайда болуына жатады және әскери 
инженер-құрылысшы Г. Г. басшылығымен жұмыс істеген кеңес ғалымдарының есімдерімен байланысты.

Азгальдов. Квалиметрияны анықтау 1968 жылы Гарри Гайкович Азгальдов салааралық ғылым 
ретінде берілген.
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Бағалау құзыреттілігі. Оқытушының бағалау құзыреттілігі-берілген саладағы ең аз қызмет 
тәжірибесімен, оқытушының жеке қасиеттерінің жиынтығымен (құндылық-мағыналық бағдар, білім, 
білік, дағды, қабілет), оның бағалау қызметінің тәжірибесімен (Е. В. Прилипко)

Оқытушының бағалау құзыреттілігі - білім берудің гуманистік құндылықтарына негізделген, осы 
тұлғаның білім жүйесін және түнгі қызметті жүзеге асыруда қолдану қабілеттілігі мен дайындығын 
көрсететін тұлғаның интегралдық жеке басының құқығы (М. И. Томилова).

Бағалау құзыреттілігі мұғалімнің өзі оқушылардың денсаулығы, 
- көпфакторлы құбылыс, ол мұғалімнің білім жүйесін, іскерлігін, оның құндылықты бағдарын, 

іс-әрекеттің мотиві мен тәсілдерін, гуманистік көзқарас және денсаулық сақтау принциптері негізінде 
оқушылардың білім беру нәтижелерін бағалау саласындағы жеке қасиеттерін қамтиды (Э. Э. Кожевникова)

Бағалау құзыреті. Педагогикалық ЖОО студенттерінің бағалау құзыреттілігі-тұлғаның бағалау 
қызметінің құрылымы мен мазмұны туралы білімді қолдануға дайындығы мен қабілеті, бағалау қызметінің 
іскерліктері мен тәжірибесін пайдалану; осы қызмет түріне жеке тұлғаның уәждемесін қалыптастыру, 
оның құрылымын білу және оның процесі мен нәтижесіне тұрақты құндылық қатынасы (Д. А. Мысалов).

Квалиметрияның шетелдік аналогы «бенчмаркинг» термині болып табылады, оның пайда болуы 
1972 жылы (АҚШ) көрсетіледі. Роберт К. Кемп бұл ұғым ретінде тауарларды зерттеу мен бағалаудың 
үздіксіз процесін, сондай-ақ әлемдік саудадағы көшбасшылар өндірісінің тәжірибесін зерделеуді түсінеді 
[12, 112-б.]. Бенчмаркингтің басты ерекшелігі-ол тек экономикалық ғылымды зерттеуге бағытталған, бұл 
квалиметрия ғылым ретінде кең және тереңірек деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді.

Квалиметрия өзінің ғылыми қалыптасуына қарай жаңа салааралық байланыстарды қалыптастырып, 
1979 жылы Е. К. Марченконың арқасында педагогикадағы Квалиметрия туралы сөз қозғады. Автор 
алғаш рет педагогикадағы математикалық, сандық өлшеулерді, таным объектілерін Алгоритмдеу мен 
математикалық моделдеуді және өз жұмысында оқу үрдістерін қолданды [13, 23-б.].

Педагогикалық квалиметрияның әртүрлі анықтамасы бар. Мысалы, Е. В. Яковлев « педагогикалық 
объектілердің сапалық және сандық өлшемдерінің заңдылықтарын зерттейтін және негіздейтін ғылыми 
бағытты «түсінеді [14, 51-б.]. 

Квалиметриялық тәсіл негізінде зерттеушілер САПАНЫҢ әр түрлі көрсеткіштерін бөледі: 
педагогикалық құрамның сапасы, материалдық-техникалық базаның жағдайы, педагогикалық құрамның 
уәждемесі, оқу бағдарламаларының сапасы, басшылықтың инновациялық белсенділігі, үдерістік 
инновацияларды енгізу, бітірушілердің жұмысқа түсу кезінде немесе еңбек нарығында бәсекеге 
қабілеттілігі [15, 17-б.] және т. б.

Егер бағалау қызметінде біз бағалау процесі туралы айтатын болсақ, онда квалиметрияны қарау 
кезінде сөз Өлшеу туралы болып отыр. А. И. Субетто өлшеу ретінде сапа шараларын құруды және олардың 
мәнін арнайы алгоритмдердің көмегімен анықтауды түсінеді. Автордың пікірінше, ол әрқашанда салыстыру 
жүйесі мен өлшеуіш субъектіні қамтитын белгілі бір өлшеу жүйесі шеңберінде жүзеге асырылады.

В. С. Аванесов педагогикалық өлшемде тұлғаның қызығушылығын тудыратын қасиеттерінің көріну 
деңгейін сандарға көрсету процесін қарастырады [16, 72-б.].

Зерттеушілер «квалиметриялық құзыреттілік» және «квалиметриялық құзыреттілік» ұғымдарын 
қарастырады. В. В. Юшковтың квалиметриялық құзыреттілігі деп «Технология»білім беру саласында білім 
алушыларды даярлау сапасын бағалаумен және басқарумен байланысты табысты кәсіби-педагогикалық 
қызмет үшін квалиметриялық білімдерді, біліктерді, Дағдылар мен жеке қасиеттерін қолдану қабілетін 
түсінеді [17, 84-б.].

Мұнда технологиялық білім беру бакалавры туралы сөз болып отыр. Е. В. Коробейникова 
квалиметриялық құзыреттілікпен педагогикалық практикада квалиметриялық әдістерді табысты қолдану 
үшін қажетті білім, білік, дағды және практикалық іс-әрекет тәжірибесінің жиынтығын қарастырады[18, 
26-б.]. Зерттеу орталығында болашақ мұғалім бар. А. В. Мальцев, М. Ю. Мамонтова осы құзыреттілік деп 
педагогикалық қызметкердің оқыту кезінде алған білім мен іскерлікті оқыту нәтижелерін бағалау және 
оқу процесінің сапасын басқару міндеттерін шешу үшін педагогикалық өлшеулер саласындағы білім мен 
іскерліктің жиынтығын пайдалану дайындығы мен қабілетін түсінеді [19, 24-б.], ал Н. Б. Фомин -маманның 
теориялық-басқарушылық дайындығының бірлігін және мектептегі білім беру сапасын арттырудың 
вариативті міндеттерін шешу үшін кәсіби салада қолданбалы аналитикалық-бағалау технологияларын 
кешенді қолдану тәжірибелік қабілетін көрсететін жүйелі-жеке білімі және т.б. авторлар қажетті 
квалиметриялық білімге, білімдерге, білім алушыларды даярлау сапасын бағалау, өлшеу және басқару 
бойынша табысты педагогикалық қызмет үшін қабілеттерге назар аударады. Бағалау құзыреттілігінің 
квалиметриялық компоненті бағалау процесінің өзіне жаңаша қарауға, сапасын сандық өлшеуге мүмкіндік 
береді: білім сапасы, қалыптасатын құзыреттілік сапасы, білім сапасы, шеберлік және т. б.

Шетелдік дерек көздерді талдау «Педагогтың бағалау-біліктілік құзыреттілігі» ұғымының 
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болмауын көрсетті. Алайда Небраска университетінің «Бюрос» тестілеу орталығы Америка мұғалімдер 
Федерациясымен, білім берудегі өлшем саласындағы ұлттық Ережемен және Ұлттық білім беру 
қауымдастығымен бірлесіп, білім алушылардың жетістіктерін бағалау саласындағы мұғалімдердің 
құзыреттілігі үшін стандартты әзірледі. Ол мыналарды қамтиды:

1. Мұғалімдер бағалау әдістерін қолдануда тәжірибелі болуы керек.
2. Мұғалімдер бағалау әдістерін дамытуда тәжірибелі болу керек.
3. Мұғалімдер әкімшілік ету, баға қою және бағалау нәтижелерін ұсыну бойынша тәжірибелі болуы 

керек.
4. Мұғалімдер оқушыларға қатысты бағалау шешімдерін қабылдау кезінде, сабақтарды жоспарлау 

кезінде, кестені әзірлеу кезінде және т. б. бағалау нәтижелерін қолдануда тәжірибелі болу керек.
5. Мұғалімдер студенттерді бағалау кезінде қолданылатын валидтік бағалау процедураларын 

дамытуда тәжірибелі болу керек.
6. Мұғалімдер білім алушылар мен басқа педагогтардың нәтижелерін ауызша бағалауда тәжірибелі 

болуы керек.
7. Мұғалімдер жалған, заңсыз және басқа да қолайсыз бағалау әдістерін тануда тәжірибелі болу 

керек [20, 35-б.].
Бағалау және квалиметриялық құзыреттер мен құзыреттілікті қарастырып, біз осы ұғымдардың 

байытылатыны, бір-бірін өзара толықтыратыны туралы қорытындыға келдік. Бірліктегі өлшеу және 
бағалау бағалау рәсімдерінің қазіргі заманғы үрдістерін көрсететін жаңа, өзекті ұғым құруы тиіс.

Осыған байланысты «болашақ педагогтың бағалау-квалиметриялық құзыреттілігі» ұғымы әзірленді, 
ол білім беру нәтижелерінің сапасын бағалау және өлшеу үшін талап етілетін психика мен жеке тұлғаның 
күрделі білім, білік, қасиеттері мен сапасын түсіну керек. Біздің ойымызша, негізгі біліктілік - метрикалық 
ұғымдар (өлшеу, бағалау критерийлері, шкалалар, рейтингтер, бағалаудың қазіргі заманғы жүйелері, 
қашықтықтан бағалау және т.б.) түріндегі квалиметриялық білімді болашақ педагогтарды кәсіби даярлауға 
қосу қажет.

Қорытынды: педагогикалық квалиметрия элементтерін түрлі өлшеу құралдары түрінде бағалау 
қызметіне қосу Білім берудегі қазіргі үрдістерге жауап береді. Бұл тәсіл білім беру ортасындағы бағалау 
қызметін жаңаша қарауға мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде болашақ Педагогтің кәсіби дайындығына 
қосымша талаптар қояды. Қазіргі жағдайда білім алушылардың жетістіктерін бағалау және өлшеу 
тұрғысынан педагог бағалау, сондай-ақ квалиметриялық құзыреттілікті меңгеруі тиіс. Бұл ретте 
болашақ педагогтың бағалау-квалиметриялық қызметінің табысты факторларына қатысты білім сапасын 
анықтаудағы, бағалаудағы кәсіби позициясын көрсететін тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру маңызды. 
Бағалаудың квалиметриялық құраушысын қарау оқу жоспарына, бағалау-квалиметриялық құзыреттілікті 
қалыптастыруға бағытталған арнайы модульдегі болашақ педагогты психологиялық-педагогикалық 
даярлаудың білім беру бағдарламасына қосу қажеттілігіне әкеледі. Бұл ойды табысты іске асыру болашақ 
педагогтың кәсіби дайындығының мазмұнын жаңғыртуды ғана емес, сонымен қатар оқытудың креативті 
тәсілдерін табуды да көздейді. 
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ОЦЕНОЧНО-КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА
Кобдикова Ж.У.  д.п.н., доцент КазНацЖенПУ, Алматы, Казахстан 

Оценочно-квалиметрические компетенции педагога выступают актуальным понятием педагогики в 
современных условиях, поскольку в настоящее время происходит «модернизация» оценочной составляющей профес-
сиональной компетентности педагога. 

С современных позиций педагог должен овладеть соответствующими оценочно-квалиметрическими 
компетенциями, синтезирующими знания и умения в области теории оценочной деятельности и знания и умения в 
области педагогической квалиметрии.

В данной статье представлена характеристика оценочно-квалиметрических компетенций педагога. В качестве 
ведущего подхода использовался сопоставительный анализ квалиметрических и оценочных компонентов оценочно-
квалиметрических компетенций педагога. 

Ключевые слова: оценочная деятельность, оценивание, педагогическая квалиметрия, измерение, компетенция, 
оценочно-квалиметрические компетенци

THE RELATIONS OF PHYSICS COURSE TO OTHER SUBJECTS
Sydykova J.K.1 c.p.s., senior teacher, 
Yerzhenbek B.2 master, senior teacher

KazNPU named after Abay, Almaty, Kazakhstan 

The purpose of interdisciplinary relations is to form the scientific view of the students to the world, to display the 
interrelations and unity of natural phenomena; to use the knowledge pertinently, skills from one subject in other nearly 
subjects. The teaching the physics by linking with other sciences helps to teach the scientific laws and concepts, educate in 
depth, increase educational processes, form the scientific view. Therefore, it is developed by logical thinking abilities and 
increases the level of knowledge. It promotes to develop the scientific level and creative abilities. 

Keywords: teaching physics, mathematics, chemistry, informatics courses, humanity subjects.

The interdisciplinary relation is directed to combine the purpose and content of mastering scientific basis, 
form the students’ knowledge and belief, develop their skills and cognitive abilities. 

The research objects of natural subjects are real objects and phenomena. However, each science is considered 
only by its own section. For example, the biology researches living organisms, the chemistry researches the 
phenomenon and composition of substances, the astronomy researches the celestial bodies, the physics researches 
the natural phenomena. These sciences are interrelated. If connect the physics with the medicine, labor, sports, 
music, literature, painting, so the abilities of students’ logical thinking will be developed certainly. 

The fundamental concepts are mastered as a result of the long process in continuity formation of interrelated 
different subjects’ concepts. For example, the formation of concept ‘substance’ is carried out by teaching physics, 
chemistry and biology; this concept is formed only by mastering these subjects.

The researches of many methodologists show that the formation and development of fundamental concepts 
is carried out only as a result of allotment of strong interdisciplinary relations. 

The relation of physics to mathematics. One of the clear examples for mathematics and physics is the 
physical quantities between functional dependency and schedule of functions. The students learn to draw different 
schedules by learning the coordinate plane. It helps the students to draw in physics the schedules of mechanical 
movement, speed, melting, and hardening. So, the students use their knowledge from mathematics in mastering 
the physics. They can use the concepts about mathematical measurements, rounding digits in determining (in the 
process of different measurements) the result of physical experiments. Students use often two variable equation 
in physics concepts and master methods by its solving, forward and reverse link, etc. They study the concept of 
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function and learn the methods of transmission. Then, the types of reverse function, drawing their schedules were 
learning. It is plain, how these skills and mathematical knowledge are necessary in studying physics. 

Physics’ teacher must use a method together with the mathematics teacher in the purpose of successful 
formation of students’ solving skills.

Intensifying interdisciplinary relations of physics and mathematics improves the quality of progress of both 
subjects. If the physics community is improved with mathematics, the effectiveness of the training is activated. 

The description of the Vector concept in geometry is given before its physical description, so, the students 
know a quantity called Vector determined by the length and direction in physics and geometry. 

Notice, vector concept is determined in geometry as directed segment, because determining vector in 
systematic course of geometry, are considered as physical concepts of power, speed and acceleration. Abstracting 
certain specifies of vector quantities in physics, students learn decorated directed segments easy and quick. 

One of the mathematical concepts allowed to improve interdisciplinary relations of physics and 
mathematics is the transition to the limit
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∆ current, etc. many concepts are determined by the transition to the 
limit. Certainly, to form and develop these physical concepts, the used mathematical apparatus must be learned 
comprehensively. To explain the composition concept, we need to have real examples reflected changes speed of 
the variable value. In this case, above the examples of transition to the limit improves the relation of physics to the 
mathematics. Students that learned composition concept have a chance to learn theoretical concepts of physics. 
For example, composition is often used when reading electromagnetic and harmonic waves.

The relation of physics to chemistry. It is known that physics and chemistry are complemented to each other 
as sciences. Because, these two sciences considered natural phenomena and processes in their own stand. The 
important common concepts are substance, mass, weight, energy concepts, also energy, electric charge, the law of 
conservation of electric field and rotation for physics and mathematics. 

The most important theoretical communities of physics and mathematics are the same: molecular-kinetic 
and electronic theory, the theory of atomic structure have an important role in study.

Let’s consider main levels of formation of conceptions about substance construction in studying physics 
and chemistry in 7-8 classes:

I Level. Teaching physics in 7th class.
To form conceptions about the substance construction in molecular level. The movement of molecules. The 

connectivity of the body temperature with the speed of molecules movement. Interactions between molecules. 
II Level. By the teaching the chemistry in 8th class.
To explain the concepts about the substance constructions in atomic-molecular level. The composition of 

molecules in simple and complex substances. The storage of molecules by physical phenomena and destruction 
by chemical phenomena. Kinetical and potential energy of molecules. 

III Level. By teaching physics in 8th class.
To form concepts about ion construction of substances. 
The construction of atomic electronic layers. The composition of atomic nucleus. Isotopes. The electronic 

construction of molecules and crystals. Ionic and covalent relations. Polar and non polar covalent relations. Ionic, 
atomic, molecular crystal lattices. 

IV Level. Teaching chemistry in 9th class.
To form concepts about ion construction of substances. 
The construction of atomic electronic layers. The composition of atomic nucleus. Isotopes. The electronic 

construction of molecules and crystals. Ionic and covalent relations. Polar and non polar covalent relations. Ionic, 
atomic and molecular crystal cells. 

From the levels given above, we can see that the concepts about the molecular construction of substances 
in physics are formed in 7th class. This concept is developed in chemistry course of 8th class. As its result, students 
learn the concepts widely about the atomic-molecular construction of substances. In physics and chemistry of the 
8th class, in chemistry of 9th class these concepts are developed. 

The main conditions of formation of the concepts about substance construction includes the following: to 
choose the concepts formed on the basis of conceptual system; to choose a size of necessary training material 
to form and develop concepts; to determine the levels of formation and develop the concepts of the students in 
the process of teaching appropriate course; to appoint the interdisciplinary relations; to choose the methods of 
advantageous formation of the concepts.

The relation of physics to the biology. The interrelation of physics and biology is the oldest fruitful relation 
[5]. Because of the expansion of relations of physics to other sciences, were appeared the sciences as biophysics, 
astrophysics and bionic. These scientific intermediate relations can be shown in teaching appropriate training 
subjects in secondary schools.

By learning biological subjects, students used the physical concepts as heat, temperature, light, humidity, 
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etc., acquainted with gases, liquids, solid properties, have abilities to use instruments and tools as scales, 
magnifying glass, microscope. 

These first abilities and skills are used by studying the physics. The teachers of biology must be fully lean 
on the knowledge about physics, these knowledge helped not only to understand and teach the significance of 
difficult biological phenomenon, and also to find the ways to manage them. In the process of teaching physics, 
methods of studying the physical phenomenon of wildlife can be different. Appropriate information can be passed 
to the students as illustration material. For example, during the study of molecular-kinetical theory of substance 
construction, it is useful to tell about the diffusion of liquids and gases in the wild, people and animals are known 
by scent. 

By studying the theme “The pressure” in 7th class the physics can be connected with the biology. During 
diving, the man must remember that the pressure in liquid depends on depth. Without the special exercise it cannot 
fall in depths, because through high pressure the human blood is saturated with atmospheric nitrogen. It is also 
impossible to be up over water, because, through suddenly decrease in pressure, nitrogen is released from blood 
as bubbles, i.e. the blood is as though boil. 

The relation of physics to informatics courses. It is very important to use electronic table Excel in 
solving the problems and results of these experiments and construction of chart. For example, how is the size 
of energy determined being wasted in boiling process? *Q mλ= . Solve the problems by electronic table 
Excel. Let’s consider the problem-solving. How much energy is wasted to smelt 0, 2kg  weight aluminum in 
boiling temperature? 

53,9*10 /J kgλ = . First, we pay attention to passed tasks and examine the next levels by 
installments.

1. To form a table to passed task. 
2. To program the required formulas of calculation by using the rules of entry formulas to the cell.
3. To expertise the result and task of final tables.
The problem solving is performed in electronic table. 
The result of the work (Table 1):
Table 1.
m = 0, 2 kg

λ = 390000 /J kg

Q = 1* 2Q b b= J

Q = 78000 J

Let’s consider the second level task on this topic. 
How much of warmth is required to heat a water until 

040 C , taken through the melting of 200g  weight 
of ice in 

015 C− ?
53,4*10 /J kgλ = , 

3 02,1*10 / *ic J kg C= , 
3 04, 2*10 / *wc J kg C=  .

To solve the problem in Excel (Table 2).
Table 2.
m = 0, 2 kg

1t = 15− 0C
1Q = 6300 J

2t = 0 0C

3t = 40 0C

λ = 340000 /J kg
2Q = 68000 J

ic = 2100 0/ *J kg C

wc = 4200 0/ *J kg C 3Q = 33600 J

Q = J Q = 107900 J

Let’s consider the next task in third level. In this task is used the heat balance and conservation law of 
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energy. The condition of the task: Iron mechanism is cooled from 
0800 C  to 

00 C  melted 3kg  weight of ice 
taken in 

00 C .If all allotted energy wasted to the ice melting, how much weight the mechanism (Table 3)?
Table 3.

1t = 800 0C

2t = 0 0C

2m = 3 kg

mc = 450 0/ *J kg C
λ = 340000 /J kg

1m = 2,833333 kg

Then, let’s consider the melting and solidification processes in the chart. Entry the chart of melting and 
solidification processes. Example, melt an ice taken in -20°C melting temperature, consider the heating up to 
40°C, then cool again and crystallize (Figure 1).

Figure 1- The graph of melting and solidification processes
Explain the melting and solidification processes of ice by this graph.
• What the process is represented in part АВ of the graph? Write the formulas according to each process. 
• In BC?
• In CD?
• In DE?
• In EF?
So, let’s write the formulas according to each process. 

( )1 0 1* *iQ c m t t= −

2 *Q mλ=

( )3 2 1* *wQ c m t t= −

( )4 1 2* *mQ c m t t= −

5 *Q mλ=
The relation of physics to humanity subjects. Many people are mistaken thinking that physics and 

humanitarian subjects are not related straightly and does not pay any attention to their connection [8]. Actually, 
the subjects as the history and literature are acquainted to the students with physics problems, but considered 
otherwise. 

The history includes such problems as at first, the development of tools, the development process of 
industry power and industry relations, the development of culture, science (including the physics) and technics, 
the historical description of era, its most prominent figures including scientists-physics, the appearance of religion 
as fantastical view of truly being in the minds of people, etc. 

Telling the students Archimedes and ancient atomistic view must lean on the students’ knowledge from 
ancient world history. 

In 7th class, during the physics study, the importance of the materials about the history of development of 
thermal machines is specific, by taking it as an example can show the problems of mutual influence of industry, 
science, scientific-technical achievements to the development of industry power and industry relations. In this 
case, especially the interrelations between physics and history are necessary. 
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The ways of fulfillment of interdisciplinary relations in teaching physics and history are offered below:
1. To expound a few themes of physics in historical approach(for example, expound material about atom 

spherical pressure opened Torricelli);
2. To use a bright historical facts and scientists comments. For example, during the study Archimedes, it is 

useful to tell students about the death of Archimedes, when the romans conquered Syracuse. There are words of 
A.S.Popov: «I am Russian man and I have the right to give all my knowledge, all my works, all my achievements 
to my Homeland…»

3. To show approximately (experiments stretched on frame and threshed by weight Magdeburg hemispheres 
can be an example). 

4. To solve the historical contently problems (for example, a popular task about the Heron’s crown).
5. To use the historical contently pictures, photographs, transparencies, Movie Clips.
A connection with the literature at first is shown in using certain physical phenomena at physics, the 

historical event, the image of scientist and other examples from beautifully illustrated artistic, scientific and 
popular literature or folklore. 

The method determined and assessed the scientific correctness and accuracy of describing certain physical 
phenomena in literature is very interesting. Such examples can be fund in the book of J.Perelman «Interesting 
Physics» and K.N.Vlasova «The scientific fantastic world of physics lessons».
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ФИЗИКАНЫҢ БАСҚА ҒЫЛЫМДАРМЕН БАЙЛАНЫСЫ

Сыдықова Ж.К.1  п.ғ.к., аға оқытушы
Ерженбек Б.2  магистр, аға оқытушы

1,2Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы, Қазақстан 

Пәнаралық байланыстың мақсаты студенттердің әлемге ғылыми көзқарасын қалыптастыру, табиғи 
құбылыстардың өзара байланысы мен бірлігін көрсету; бір пәннен алған білімді, іскерлікті және дағдыларды келесі 
пәнге пайдалану болып табылады. Физиканы басқа ғылымдармен байланыс арқылы оқыту ғылыми заңдар мен 
ұғымдарды оқытуға, білімді тереңдетуге, білім беру процестерін күшейтуге, ғылыми дүниетанымды қалыптастыруға 
көмектеседі. Сондықтан ол логикалық ойлау қабілетін дамытады және білім деңгейін арттырады. Бұл ғылыми және 
шығармашылық қабілеттердің дамуына ықпал етеді.

Тірек сөздер: физиканы оқыту, математика, химия, информатика, гуманитарлық пәндер.

СВЯЗЬ ФИЗИКИ С ДРУГИМИ НАУКАМИ
Сыдыкова Ж.К.1 к.п.н., старший преподаватель

Ерженбек Б.2 магистр, ст. преподаватель 
1,2КазНПУ им. Абая, Алматы, Казахстан 

Целью междисциплинарных отношений является формирование научного взгляда студентов на мир, 
демонстрация взаимосвязей и единства природных явлений; использовать знания уместно, навыки от одного предмета 
в других почти предметов. Преподавание физики путем связи с другими науками помогает обучать научным законам 
и понятиям, углубленно обучать, ускорять образовательные процессы, формировать научный взгляд. Поэтому он 
развивается благодаря способностям логического мышления и повышает уровень знаний. Это способствует развитию 
научного уровня и творческих способностей.

Ключевые слова: преподавание физики, математика, химия, курсы информатики, гуманитарные дисциплины.

THE NEED TO USE DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN 
PEDAGOGICAL UNIVERSITIES

Zhadraeva L.U. 1  c.p.s., associate professor
Iliyasova G.B. 2 PhD student, 

1,2KazNPU named after Abay, Almaty, Kazakhstan

The article considers regulatory documents and programs that should contribute to the regulation of the digitalization 
of education in our country. Attention is paid to the problem of improving the structure of the educational process taking into 
account the requirements of the digital economy: to implement the digital transformation as soon as possible and move on to a 
new model for organizing the educational process, change the model of teachers’ competencies for the digital economy; revise 
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training programs and standards. Digital and information technologies are considered in the article as integral components of 
the training of future teachers of secondary schools.

Key words: digital technologies in education, higher education, pedagogical universities, online education, electronic 
information and educational environment.
О НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ
Жадраева Л.У.1  к.п.н., ассоциированный профессор

Илиясова Г.Б.2  PhD докторант
1,2КазНПУ имени Абая, г.Алматы, Казахстан

В статье рассматриваются нормативные документы и программы, которые должны способствовать 
урегулированию процесса цифровизации образования в нашей стране. Уделяется внимание проблеме 
усовершенствования структуры образовательного процесса с учетом требований цифровой экономики: в кратчайшие 
сроки реализовать цифровую трансформацию и перейти к новой модели организации образовательного процесса, 
изменить модели компетенций учителей для цифровой экономики; пересмотреть программы обучения и стандартов. 
Цифровые и информационные технологии рассматриваются в статье в качестве неотъемлемых составляющих 
подготовки будущих учителей общеобразовательных школ.

Ключевые слова: цифровые технологии в образовании, высшее образование, педагогические вузы, онлайн 
обучение, электронная информационно-образовательная среда.

Внедрение цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности современного общества с каждым 
днем набирает обороты. Цифровые технологии сейчас рассматриваются как следующий этап развития 
информационных технологий (далее ИТ), включая в себя всю совокупность современных информационно-
коммуникационных технологий, расширяя ее новыми возможностями и перспективами использования во 
всех сферах цифровой экономики, в том числе и в сфере образования. Как отмечает Н.В.Днепровская, 
созданная в обществе информационная инфраструктура, состоящая из телекоммуникационных 
сетей, вычислительных мощностей, объема контента, создает основу для расширенного применения 
информационных технологий. По сути цифровизация характеризует новый уровень использования 
совокупности ИТ в экономике и образовании [1]. Поэтому в настоящее время во всем мире центр 
научных и практических дискуссий постепенно смещается от вопросов информатизации к проблемам и 
перспективам перехода к цифровой экономике, т.е. к цифровизации в различных сферах. Это послужило 
подготовке ряда нормативных документов и программ, которые должны способствовать урегулированию 
данного процесса в нашей стране.

Одним из последних опубликованных документов является программа «Цифровой Казахстан», где 
особая и весомая задача ставится перед системой образования, которая ответственна за формирование 
и развитие неотъемлемой части цифровой экономики – интеллектуального потенциала страны, 
квалифицированных кадров, способных функционировать в реалиях быстро меняющегося мира 
информационного общества, при необходимости самостоятельно пополнять знания, приобретать и 
успешно использовать их на практике, что обусловливает возникновение новых требований к их подготовке 
в высшей школе. 

Однако из-за ограниченности ресурсов и недостаточной цифровой грамотности работников 
образования цифровая трансформация затрагивает образовательные организации с опозданием и 
неравномерно. Поэтому в программе развития «Цифровой Казахстан» в качестве задач, которые должны 
быть решены в отрасли образования до 2022 года указаны: 

- Повышение цифровой грамотности в среднем, техническом и профессиональном, высшем 
образовании.

- Повышение цифровой грамотности населения (подготовка, переподготовка) [2]. 
Стоит отметить, что сейчас в нашей стране уделяется большое внимание внедрению и эффективному 

использованию современных технологий в организациях образования, уровню технического оснащения 
образовательных учреждений, что способствует успешному внедрению в учебный процесс цифровых и 
информационных технологий. 

В целях обеспечения единого подхода всех действующих лиц образовательного процесса к лучшим 
образовательным ресурсам и технологиям, посредством использования возможностей средств связи и 
цифровых технологий, и для последующего гарантирования равных условий доступа к образовательным 
услугам с помощью внедрения новых инструментов 25 декабря 2018 года были опубликованы 
рекомендуемые минимальные требования к цифровому портфелю, используемого во всех образовательных 
учреждениях Республики Казахстан от дошкольного до высшего образования [3]. 

Однако, для перехода к цифровой экономике в сфере образования решение вопроса обеспечения 
средствами связи и цифровыми технологиями образовательных организаций является необходимой, 
но недостаточной мерой. Система образования, являясь важнейшим участником создания цифровой 
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экономики, сама требует модернизации и цифровизации. Остро стоит вопрос усовершенствования 
самой структуры образовательного процесса с учетом требований цифровой экономики: в кратчайшие 
сроки реализовать цифровую трансформацию и перейти к новой модели организации образовательного 
процесса, изменить модели компетенций учителей для цифровой экономики; пересмотреть программы 
обучения и стандартов. 

Расширение как форм, так и содержания высшего образования ведёт к внедрению нетрадиционных 
методов и приемов обучения. Во всем мире значительно популярнее становится смешанное и 
дистанционное обучение, в том числе, с применением средств массовых коммуникаций, информационных 
компьютерных сетей, что в свою очередь дает широкий доступ к получению образования, расширяя 
возможности индивидуализации содержания образования и темпов обучения [4]. Сегодня идет процесс 
переоценки результатов образования. Возможность общего развития личности, ее творческого потенциала, 
способность к самообучению обретает более важную ценность, чем только наличие у него определенных 
знаний и умений. Объясняется это тем, что в современном обществе знания, объем информации не 
только быстро увеличиваются, но и резко устаревают – актуальные сегодня, уже завтра они становятся 
невостребованными. А это значит, возрастет спрос на умения быстро и эффективно находить информацию, 
самообучаться, быстро адаптироваться к условиям меняющейся среды. Неудивительно, в таком случае, что 
возможность удовлетворить этот спрос в непрерывном образовании большого количества людей многие 
исследователи видят в использовании технологий дистанционного и электронного обучения. 

Один из способов получения дистанционного образования предлагают сегодня провайдеры 
массовых открытых онлайн курсов (МООК), такие как Coursera, Udacity, edX, FutureLearn, OpenupEd и др. 
Престижные университеты мира участвуют в создании и продвижении МООК с 2011 года, и размещают 
на платформах провайдеров свои курсы [5]. 

Одним из шагов в реализации задач программы «Цифровой Казахстан» является создание своей 
национальной платформы открытого образования, которая будет предоставлять онлайн курсы для всех 
желающих, с привлечением к их созданию широкого круга известных ученых-профессоров казахстанских 
университетов, а также представителей производства. Предполагается, что курсы представленные на этой 
платформе, в первую очередь, будут нацелены на обеспечение базовой подготовки по востребованным 
инженерно-техническим направлениям (http://moocs.kz/). 

Несмотря на согласие большинства ученых с мнением, что открытые онлайн-курсы будут все 
более востребованы для повышения квалификации, для самообразования и реализации непрерывного 
образования «через всю жизнь», часть ученых считают, что пока рано говорить о том, что открытые онлайн-
курсы заменят традиционное очное обучение в университете, указывая на такие недостатки как получение 
обратной связи в курсе, сложность организации проверки и оценки знаний и умений обучающихся, 
проблему подтверждения личности студентов курса [5]. Другая же часть ученых вообще утверждают, 
что онлайн-образование не может заменить фундаментального, базового образования. Методы обучения 
онлайн-образования рассматриваются как дополнение к основному образованию, которое позволит 
достичь большего с учетом современного темпа жизни [6]. Ряд ученых придерживаются мнения, что 
сертификаты онлайн-образования, когда либо смогут конкурировать с традиционным документом об 
образовании, получаемой в университете[7]. 

Тем временем цифровые технологии в педагогических вузах постепенно внедряются не только в 
дистанционную форму, но и очную форму обучения. 

В качестве показателей готовности образования к цифровой экономике, помимо всего прочего, 
указывают применение информационных технологий в учебном процессе и подготовку педагогических 
кадров к использованию информационных технологий в образовании. По мнению ряда авторов, электронное 
обучение и онлайн образование [1], а также применение цифровых тренажеров, образовательных порталов 
и почтовых сервисов являются обязательными условиями для развития цифровой экономики. 

Что касается подготовки педагогических кадров, то в соответствии с Приложением к распоряжению 
председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 
профессиональный стандарт «Учитель», методическая подготовка современного учителя сегодня 
подразумевает наличие у него навыков «осуществлять методическое обеспечение образовательного 
процесса», что включает умение не только «применять ИКТ для достижения образовательных 
результатов», но и «самостоятельно создавать собственные цифровые образовательные ресурсы», а 
с точки зрения личных и профессиональных компетенций современный школьный учитель должен 
«исследовать и оценивать инновационные школьные практики и использовать результаты других внешних 
доказательственных источников для улучшения своей практики и практики коллег» [8], что доказывает 
необходимость рассмотрения цифровых и информационных технологий как неотъемлемых составляющих 
подготовки будущего учителя.

Процесс цифровизации идет параллельно и в вузах и в среднем образовании, однако не вызывает 
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сомнения то, что педагогические вузы по данному вопросу должны если не опережать, то уж точно 
не отставать от процесса происходящего в школьном образовании. Невзирая на то, что цифровые и 
информационные технологии развиваются очень быстро, и невозможно успеть охватить весь их масштаб, 
задача педагогических вузов подготовить учителей отвечающих всем актуальным требованиям, в том 
числе, и в плане информационной компетентности, т.е педагогических кадров способных войти в процесс 
преподавания сразу же, без дополнительной подготовки, хотя бы на начальном этапе профессиональной 
деятельности, и при этом способных адаптироваться к новым условиям и самостоятельно приобретать 
знания [9]. Сейчас, как отмечают некоторые ученые, ситуация обстоит несколько иначе, необходимые 
компетенции студентами в основном приобретаются вне стен учебных заведений, так как образовательные 
программы зачастую не успевают за динамикой развития технологий [10]. 

В последние годы для решения задачи формирования информационной компетентности будущих 
учителей в независимости от специальности в учебные планы большинства педагогических вузов 
вводятся дисциплины, тем или иным образом касающиеся цифровых и информационных технологий. К 
примеру, в 2018 году в КазНПУ имени Абая прошел первый международный Казахстанско-Российский 
семинар «Цифровой университет», по результатам которого были определены цели и задачи Цифрового 
педагогического университета, основные направления его развития в качестве центра компетенций, 
вопросы подготовки педагогов к эффективному использованию цифровых технологий в образовании. 
В результате обсуждения, помимо всего прочего, было принято решение введения новой дисциплины 
«Цифровые технологии в образовании» для всех бакалавров педагогических направлений КазНПУ. 
Тем не менее, несмотря на то, что отдельные элективные курсы, касающиеся освоения компьютерных 
технологий в образовании, являются необходимостью, невозможно без конца увеличивать количество 
часов, отведенных для освоения этих технологий, которые в свою очередь продолжают развиваться. 

Мобильные устройства для современных школьников и студентов являются неотъемлемой 
частью их повседневной жизни. Благодаря таким устройствам как ноутбук, смартфон, планшет и т.д., 
которыми владеет едва ли не каждый из них, они сегодня имеют доступ к большому объему информации. 
Развитие технологий привело к тому, что некоторые методы обучения, к примеру, так называемый метод 
перевернутого обучения, подразумевают прослушивание видеолекции, находясь за пределами стен 
учебного заведения [9]. 

Надо отметить, что применение современных средств цифровых и информационных технологий 
создают возможность для их использования в системе образования с целью вовлечения обучающихся в 
учебный процесс, способствуя повышению их интереса к дисциплине, наиболее широкому раскрытию их 
способностей и активизации умственной деятельности. 

В сложившихся условиях для организации образовательного процесса, по мнению ряда ученых, 
необходимым условием является наличие электронной информационно-образовательной среды 
организации. 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), – определяется Н.Ш.Козловой как – 
необходимый компонент, предназначенный для обеспечения современного образовательного процесса. 
ЭИОС, по ее мнению, должна использовать современные технологические платформы для реализации 
потока знаний, позволяя всем участникам эффективно взаимодействовать в образовательном процессе 
посредством синхронной и асинхронной коммуникации [10]. 

Стоит отметить, что сейчас многие университеты, в том числе и ведущие педагогические вузы 
страны КазНПУ имени Абая и КазГосЖенПУ используют систему «Универ» разработанную в 2009 году 
сотрудниками отдела разработки программного обеспечения департамента информационных технологий 
в КазНУ им. аль-Фараби. Система «Универ» предназначенная для управления учебным процессом 
и автоматизации рабочих мест сотрудников отдельно взятой организации, помимо всего прочего, 
включает такие модули как «Учебные планы», «Файлы для студентов (УМКД)», «Журнал посещений 
и успеваемости», «Регистрация на дисциплины», «Расписание», «Модуль учебного отдела», «Модуль 
методического отдела», «Модуль студенческого отдела», «Модуль руководства» и другие. 

Также разработчиками было создано мобильное приложение «Univer» благодаря которому студенты 
получили возможность для быстрого и удобного доступа к информационным ресурсам университета, 
используя свои мобильные устройства: получать и просматривать последние новости связанные с учебным 
процессом, узнавать расписание занятий, последние выставленные баллы в журнале успеваемости, 
получать информацию по текущей аттестации, а также скачивать необходимые учебные материалы. 

Наличие подобной системы позволяет студентам контролировать свои учебные достижения по 
текущим дисциплинам в цифровом эквиваленте на протяжении всего семестра. Балл каждого текущего 
(рубежного) контроля знаний по дисциплине, которых всего два на семестр, фактически является суммой 
баллов выставленных за выполненные задания, которые студент успел набрать за 7-8 недель до выставления 
баллов текущего промежуточного контроля. 



198

Рассматривая несомненные преимущества обучения с использованием цифровых и информационных 
технологий, включающих: легкий доступ к информационным ресурсам, возможность получения знаний 
обучающимися, выходящей за рамки содержания рабочей программы дисциплины; выбор удобного 
времени; индивидуализацию режима обучения; возможности визуализации учебного материала, нельзя 
забывать и о сопутствующих проблемах, связанных со сложностью контроля всего объема неуклонно 
возрастающей информации, с необходимостью создания качественных электронных образовательных 
ресурсов и их методического обеспечения, недостаточностью времени и с финансовыми затратами, 
которые параллельно появляются и требуют оптимального решения [9].

Все вышеизложенное дает основание считать, что проблема организации обучения с использованием 
средств цифровых технологий сегодня является весьма актуальной проблемой требующей дальнейшего 
исследования. 
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖОО БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІ ДАЯРЛАУДА ЦИФРЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ҚАЖЕТТІЛІГІ

Жадраева Л.У1  PhD, доцент 
Ілиясова Г.Б.2  PhD докторанты 

1,2Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы, Қазақстан 

Мақалада еліміздегі білім беруді цифрландыруды реттеуге ықпал ететін нормативтік құжаттар мен 
бағдарламалар талқыланады. Цифрлық экономиканың талаптарын ескере отырып, оқу процесінің құрылымын 
жетілдіру мәселесіне назар аударылады: цифрлық қайта құруды тезірек жүзеге асыру және оқу процесін 
ұйымдастырудың жаңа моделіне көшу, цифрлық экономика үшін мұғалімдердің құзыреттілік моделін өзгерту; оқу 
бағдарламалары мен стандарттарын қайта қарау. Мақалада сандық және ақпараттық технологиялар болашақ орта 
мектеп мұғалімдерін даярлаудың құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады.

Тірек сөздер: білім берудегі сандық технологиялар, жоғары білім, педагогикалық университеттер, онлайн-
білім, электрондық ақпараттық және білім беру ортасы

PSYCHOLOGICAL EFFICIENCY OF MOTIVATION IN VOCATIONAL EDUCATION FOR FUTURE 
TEACHERS AND PSYCHOLOGISTS

Maiken S.1  master 
Naubayeva Kh.T.1  d.ps.sc. Professor 

 1,2ZhSU named after I. Zhansugurov, Taldykorgan, Kazakhstan

The article considers the psychological impact of motivation in vocational education. The motives and motives 
of motivation and motive motivation are shown. In psychology, mostly motivation is considered as a combination of 
psychological reasons explaining the behavior, its origin, course and activity of a person.

Keywords: motivation, motiv, factors, psychology.
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БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ ПСИХОЛОГТАРҒА КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДЕГІ МОТИВАЦИЯНЫҢ 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ӘСЕРІ

Майкен С.1  магистрант 
Наубаева Х.Т.2  пс.ғ.д., профессор 

 1,2І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, Талдықорған, Қазақстан

Мақалада кәсіби білім беругдегі мотивацияның психологиялық әсері қарастырылған. Мотивацияның салалары 
мен түрлері және мотивпен мотивацияның айырмашлығы көрсетілген. Психологияда көбінесе мотивация адамның 
жүріс-тұрысына, оның басталуына, бағытына және қызметіне түсіндіретін психологиялық себептердің тіркесімі 
ретінде қарастырылған.

Тірек сөздер: мотивация, мотив, факторлар, психология.

«Мотивация» термині заманауи психологияда екі жақты мағынада қолданылады: мінез-құлықты 
анықтайтын факторлар жүйесін (бұл, атап айтқанда, мұқтаждықтар, мотивтер, мақсаттар, ниеттер, 
ұмтылыстар және тағы басқа) қамтиды және мінез-құлықты ынталандыратын және қолдайтын үдерістің 
сипаттамасы белгілі бір деңгейдегі қызмет. Психологияда көбінесе мотивация адамның жүріс-тұрысына, 
оның басталуына, бағытына және қызметіне түсіндіретін психологиялық себептердің тіркесімі ретінде 
қарастырылады.

Мотивация мәселесін психолог ғалымдар көптеп зерттеген, бірақ, бұл зерттеулердің өзі жеткіліксіз 
десек болады. Мотивация теориясының дамуына маңызды еңбек қорын қосқан ғалымдар: С. Адамс, К. 
Альдерфер, В. Врум, Ф. Герцберга, Э. Лоулер, П. Лоуренс, Д. Макгрегор, Д.Макклеланд,А.Маслоу,Л.
Портер,Б.Скиннера, Ф. Тейлор, және басқа да авторлар М.П. Фоллетт, Э. Мэйо, Ф. Ротлисбергер 
жұмысшылар іс-әрекетін белсендіру, кәсіпорындардағы әлеуметтік ахуалды жақсарту әдістерін 
қарастырды.

 XXғасырдың екінші жартысындағы жұмыстар Л.И.Божович, А.Н.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, В.А. Ядов, 
П.М. Якобсон еңбектерімен байланысты. Іс-әрекет және мотивтің арақатынасын тұлғалық білім ретінде 
қарапайым және бір мағыналы ғана деп қарастыра алмаймыз. Мотив тұлғада қалыптасқан соң оны нақты 
бір іс-әрекетке итермелейді, іс-әрекет аяқталған соң мотив жоғалмайды және тұлға басқасын орындауға 
кіріседі. Іс-әрекет үдерісі барысында мотив өзгеруі мүмкін немесе, керісінше, мотив сақталып іс-әрекет 
өзгеруі жағдайы болады. Мотивтің дамуы мен іс-әрекетті игеру кезінде көп жағдайда басқару жүйесінің 
қарама-қайшылығы туындауы мүмкін. Мысалы, мотив іс-әрекеттен бұрын немесе кейін  қалыптасады.  
Бұл  нәтижеге байланысты айтылады [1].

Психологиялық критерийлерге сәйкес, мотивациялық факторлардың 3 сыныптары бар:
1. Мұқтаждық және қажеттілік психикалық қызметтің көзі ретінде;
2. Мінез-құлық бағытын анықтайтын себептер;
3. Эмоциялар, субъективті тәжірибелер (ұмтылыстар, тілектер және т.б.) және тәртіпті реттейтін 

қатынастар.
Мотивация - адамның белсенділігін анықтайтын ынталандырушы факторлардың жиынтығы; Оларға 

адамның мінез-құлқын анықтайтын мотивтер, қажеттіліктер, ынталандыру, жағдайлық факторлар жатады.
Мотивация кең мағынада психологияның адам мен жануарлар мінез-құлқының себептері 

мен механизмдерін зерттейтін барлық салаларында қолданылады. Ынталандырушы факторларды 
салыстырмалы түрде тәуелсіз екі сыныпқа бөлуге болады:

1) қызмет көзі ретінде қажеттіліктер мен инстинкттер;
2) мінез-құлықтың немесе қызметтің бағытын анықтайтын себептер ретінде мотивтер.
Мотивацияны сипаттайтын заманауи тұжырымдамалар бар:
- «әлеуметтік қажеттіліктер», «әлеуметтік мотивтер» (Д. МакКлеланд, Д. Аткинсон, Г. Хекхаузен),
- «өмірлік мақсаттар» (С. Роджерс, Р.Мэй),
- «танымдық факторлар» (Дж. Роттер, Дж. Келли және басқалар).
Қазіргі кезеңде адамның мотивациясын «адам әдістері» арқылы зерттеу әдеттегідей, яғни, зерттеудің 

бұл түрі үшін өзіндік әдістеме жасалды.
3.А.Маслоудың мотивацияның “тұлғалық”теориясының негізінде өз-өзін актуализациялау 

концепциясы жасалған. Негізгі еңбектері: “Мотивация и личность”(1954,1957). А.Маслоу осы уақытқа 
дейін адамның психикасының дамуын зерттеуге жануарларға тәжірибе жасау арқылы қол жеткізуге 
толықтай қарсы шықты.

Маслоу концепциясы бойынша,әрбір адамда өмірге келген сәттен бастап ,бегілі-бір қажеттіліктер 
жүйесі бірге дамып отырады. Олао өзара иерархиялық деңгейлерге бөлініп орналасқан. Қажеттіліктердің 
деңгейі неғұрлым төмендеген сайын,оның адам өмір сүруі үшін маңызы күрделеніп ,адам жүріс-
тұрысының қозғаушы күші ретінде маңызы артады. Осы төмендегі деңгеідегі қажеттіліктер өтелген кезде 
ғана одан жоғары орналасқан қажеттіліктері бой көрсете бастайды.
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- Физиологиялық қажеттіліктер (тамақ, демалу, шөл,жыныстық қатынас);
- Қауіпсіздік қажеттіліктері (өзін сәтсіздік,қорқыныш жағдайларынан қауіпсіз сезіну, өз-өзін қорғау 

қажеттілігі):
- Сүйіспеншілік және өзін қабылдау қажеттілігі (өзінің белгілі бір ортада қабылдануы,ұнатуы 

сезімдеріне бөлену қажеттілігі):
- Өзін құрмет тұтуға қажеттілік (өзінің қажеттілігін сезіну,біліктілік,табысқа жету,құптау,жетістігін 

мойындату):
- Өзін жүзеге асыруға немесе жетілдіруге қажеттілік (өз мақсатын,қабілеттерін жүзеге асыру,жеке 

тұлғасын дамыту) [3].
Бұл теория бойынша,ең маңыздысы-өз-өзін актуализациялауға жүзеге асыруға бағытталған.Өзін-

өзі актуализациялау,олар арқылы адамның даралығының қалыптасуы бастапқы мотивациялық негіз 
ретінде анықталады өзін-өзі актуализациялаудағы қажеттілік негізінде адамда белгілібір жеке адамдық 
қасиеттердің жиынтығын дамытуға мүмкіндік беретін мотивацияның ерекше типі қалыптасады. Жүріс-
тұрыс қажеттіліктермен қабілеттерге тәуелді және ішкі,сыртқы мотивтер арқылы анықталады.

XХ ғ. 2-ші жартысында адам жүріс-тұрысының мотивациясын түсіндіруде “әлеументтік 
қажеттіліктер”мен “гуманистік” теориялардың маңызы зор болды. Оның өкілдері Д.Актинсон,Ю.
Роттер,Г.Маррей,Г.Хекхаузен,Г.Келли,А. Маслоу т.б. мотивация сферасының жан-жақты феномендерін 
қарастырғанымен,бәріне бірдей ортақ жақтары бар олар:

- Адам және жануар жүріс-тұрысын бірдей түсіндіретін біртұтас, әмбебап мотивациялық теория 
жасау мүмкін еместігін мойындау:

- Адамның мотивациялық қозғаушы күші тек ішкі шиеленісу деңгейімен сипатталмайтындығына 
сендіру:

- Адам мотивациясының қозғаушы күші оның белсенділік приципінің негізінде адам психологиясына 
байланысты екенін бекіту:

- Адам жүріс-тұрысының сана арқылы реттеліп отыратындығы:
- Адам мотивациясына ғана тән ерекшеліктерді (әлеуметтік қажеттіліктер,мотив,өмірлік 

мақсат,танымдық фактор)бөліп шығару:
- Адамның мотивациялық сферасын зерттеу үшін жануарлардың жүріс-тұрысын зерттеуде 

қолданылатын әдістерді теріске шығару:
- Адам мотивациясын зерттеуге арналған әдістерді іздеу және оны санамен,тілмен байланыстыра 

отырып жүргізу.
«Мотивация» ұғымы «мотив» ұғымына қарағанда кеңірек. Мотив, мотивациядан айырмашылығы, 

мінез-құлық субъектісіне жататын, оның тұрақты жеке меншігі, белгілі бір әрекеттерді орындауға 
итермелейді. «Мотивация» ұғымының қос мағынасы бар: біріншіден, бұл адамның мінез-құлқына әсер 
ететін факторлар жүйесі (қажеттіліктер, мотивтер, мақсаттар, ниеттер және басқалар), екіншіден, белгілі 
бір іс-әрекетке серпін беретін және қолдайтын процестің сипаттамасы.

Мотивациялық салада:
- тұлғаның мотивациялық жүйесі - қажеттіліктер, іс жүзінде мотивтер, қызығушылықтар, 

қозғағыштар, сенімдер, мақсаттар, көзқарастар, стереотиптер, нормалар, құндылықтар және т.б. сияқты 
компоненттерді қамтитын, адамның мінез-құлқының негізін құрайтын барлық қозғаушы күштердің жалпы 
(интегралды) ұйымы. .;

- жетістік жетістігі - мінез-құлықтан жоғары нәтижеге жету қажеттілігі және барлық басқа 
қажеттіліктерді қанағаттандыру;

- өзін-өзі тану мотивациясы - бұл жеке адамның мотивтерінің иерархиясындағы ең жоғары деңгей, 
ол өзінің потенциалын неғұрлым толық іске асыру қажеттілігінде, өзін-өзі жүзеге асыру қажеттілігінде.

Мотивацияның біренеше түрлері болады:
Сыртқы мотивация (экстенсивті) - белгілі бір іс-әрекеттің мазмұнымен байланысты емес, бірақ 

субъектіге жат жағдайларға байланысты мотивация.
Ішкі мотивация (интрузивтік) - сыртқы жағдайлармен емес, іс-әрекеттің мазмұнымен байланысты 

мотивация.
Оң және теріс мотивация - позитивті ынталандыруға негізделген мотивация оң деп аталады. Теріс 

ынталандыруға негізделген уәж теріс деп аталады.
Өзін-өзі растау мотиві - қоғамда өзін-өзі тануға деген ұмтылыс; өзін-өзі бағалау, менмендік, 

мақтаныш сезімдерімен байланысты. Адам басқаларға өзінің бір нәрсеге тұрарлық екенін, қоғамда белгілі 
бір мәртебе алуға ұмтылатынын, құрметтеліп, бағаланғысы келетіндігін дәлелдеуге тырысады. Кейде 
өзін растауға деген ұмтылыс беделге деген мотивациямен байланысты (жоғары әлеуметтік мәртебені алу 
немесе сақтау ниеті).

Басқа адаммен сәйкестендірудің мотиві - батыр, пұт, беделді тұлғаға (әке, мұғалім және т.б.) 
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ұқсағысы келеді. Бұл мотив жұмыс пен дамуды ынталандырады. Бұл әсіресе басқа адамдардың мінез-
құлқын көшіруге тырысатын жасөспірімдерге қатысты.

Биліктің мотиві - бұл адамның адамдарға әсер етуді қалауы. Биліктің мотивациясы (күшке деген 
қажеттілік) кейбір жағдайларда адам іс-әрекетінің маңызды қозғаушы күші бола алады. Бұл топта 
(ұжымда) көшбасшылық позицияны иелену, адамдарды басқаруға, олардың қызметін анықтауға және 
реттеуге талпыныс.

Процедуралық мазмұнды мотивтер - бұл сыртқы факторларға емес, іс-әрекеттің процесі мен 
мазмұнына әсер ету. Адам бұл әрекетті, интеллектуалды немесе физикалық белсенділікті көрсеткенді 
ұнатады. Ол жасаған ісінің мазмұнына қызығушылық танытады. Басқа әлеуметтік және жеке мотивтердің 
әрекеті (күш, өзін-өзі растау және т.б.) мотивацияны күшейте алады, бірақ олар іс-әрекеттің мазмұны мен 
процесіне тікелей байланысты емес, тек оған сыртқы сипатта болады, сондықтан көбінесе бұл мотивтер 
сыртқы немесе экстенсивті деп аталады.

Экструзиялық (сыртқы) мотивтер - бұл қозғаушы факторлар әрекеттен тыс жерде болған кездегі 
мотивтер тобы. Сырттай мотивтер жағдайында бұл белсенділікті ынталандыратын мазмұн емес, іс-әрекет 
процесі емес, оған тікелей қатысы жоқ факторлар (мысалы, бедел немесе материалдық факторлар)

Өзін-өзі дамыту мотиві - өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі жетілдіруге деген ұмтылыс. Бұл жеке адамды 
жұмыс істеуге және дамытуға итермелейтін маңызды себеп. Абрахам Маслоудың айтуынша, бұл - өзінің 
қабілеттерін толық іске асыруды қалау және өзінің құзыреттілігін сезіну. Әдетте, алға жылжу үшін 
белгілі бір батылдық қажет. Адам көбінесе өткенге, оның жетістіктеріне, бейбітшілік пен тұрақтылыққа 
жабысады. Тәуекелден қорқу және бәрін жоғалту қаупі оны өзін-өзі дамыту жолында ұстайды.

Жетістіктің мотиві - жоғары нәтижеге қол жеткізуге ұмтылу және іс-әрекеттегі шеберлік; бұл 
күрделі міндеттерді таңдауда және оларды орындауға деген ұмтылыста көрінеді. Кез-келген қызметтегі 
сәттілік тек қабілеттерге, дағдыларға, білімге ғана емес, сонымен қатар жетістікке жету мотивациясына 
да байланысты. Жетістікке деген ынтасы жоғары адам, айтарлықтай нәтижеге қол жеткізуге тырысады, өз 
мақсаттарына жету үшін көп жұмыс істейді. 

Процессивтік (әлеуметтік маңызды) мотивтер - қызметтің әлеуметтік маңыздылығын білуге, міндет 
сезімін, топқа немесе қоғамға деген жауапкершілікке байланысты себептер. Процоциалдық мотивтер 
әрекеті жағдайында жеке адам топпен анықталады. Адам өзін белгілі бір әлеуметтік топтың мүшесі 
санайды, оны анықтап қана қоймайды, сонымен қатар проблемалары, мүдделері мен мақсаттары бойынша 
өмір сүреді. 

Туыстық қатынас мотиві - басқа адамдармен қарым-қатынас орнатуға немесе қолдауға деген 
ұмтылыс, олармен байланысқа түсу және олармен байланыс. Қарым-қатынастың ішкі мәні құндылық 
болып табылады. Серіктестік қарым-қатынас - бұл адам сияқты, қанағаттандыратын, түсіретін байланыс.

Теріс уәж - бұл өз қызметін жүзеге асырмаған жағдайда орын алуы мүмкін қиындықтар, 
қолайсыздықтар, жазалар туралы хабардар етуден туындаған ынталандыру. Мысалы, ата-аналардың 
талаптары мен ата-аналардың қорқытуы, қанағаттанарлықсыз баға алудан қорқуы оқушыны оқуға 
итермелеуі мүмкін. Осындай мотивтің әсерінен оқу қорғаныс әрекетінің сипатын алады және міндетті 
болып табылады.

Е.А. Климовтың айтуына сүйенсек, «Кәсіпкерлік – іс-әрекеттің белгілі бір саласында еңбек ететін 
адамның білімділік, іс-әрекет пен іскерлігінің нәтижесінің жоғары деңгейі болып табылады, сондай-ақ 
адамның психикасының ерекше жүйелі болып ұйымдастырылуы». Осы жүйенің келесі жақтары бар: 
біріншісі, адамға тән іс-әрекет пен тұлға субъектісі сипатындағы қасиеттері (зейіннің кәсіби өзгешелігі, 
қабылдау мен түйсіну, ес, ойлау, қиялдың кәсіпке байланысты ерекшеліктері, өзінің мінез ерекшеліктері, 
дағдылар, әрекеттер, іскерлік, ерекше оқиғаларда амал табу); екіншісі, кәсіпкердің мәдениеттілігі, 
білімділігі, тәжірибелілігі; үшіншісі, кәсіпкердің психодинамикасы (психикалық күйзелістерінің 
жылдамдығы, ауысуы, өзгергіштігі), кәсіби жұмыс атқаруда салаларына байланысты психологиялық 
қиыншылықтар; төртіншісі, әрбір қызмет саласына байланысты кәсіптің талаптарындағы өзінің гендерлік 
және жастық ерекшеліктерін ұғыну, сондай-ақ, денсаулық пен физикалық қасиеттердің рөлін ұғыну.

Кәсіби әрекетінің өмірлік жолын бастауға кіріскен жас мамандардың кәсіби мотивтерінің құрылымына 
мінездеме беру үшін Б.И. Додоновтың ұсыныстарын қолдануымызға болады. Белгілі бір кәсіби әрекеттің 
факторлар жиынтығын оның себептері деп көрсетуге болады, ал, олар: а) Кәсіби әрекеттің орындалу 
барысынан рахат алу мен қанағаттану; б) Кәсіби әрекеттен нәтиже және қорытынды алу (мысалы, білім, 
дағдылар, тәжірибе алу және т.б.); в) кәсіби қызметінен табыстар мен марапатталу (сыйақы, қызметақы, 
табысқа жету, үстеме ақы, жалақының жоғарылауы және т.б.); г) Кәсіби әрекетті атқаруға кедергі жасайтын 
тыс нәрселермен  айналысуы және жұмыстың атқарылуы кезіндегі қателердің туындауында болатын 
жағдайлардан өзін алшақ ұстауға ұмтылу, жауапқа тартылуға тура келетін шараларды болдырмау.

Кәсіби әрекеттегі мотивация адамның әрекетіне бағытталған сипатын, оның потенцилды 
мүмкіндіктерін, берілген іс-әрекет түрін қажеттілігін анықтайтын  бөлім  ретінде алға қойылады. Өз 
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кезегінде, мотивация сәтті бейімделуге әсер етеді, психологиялық ыңғайлылық, жұмыстан моральді 
қанағаттанушылықпен анықталады және шешуші кезеңде маманның тағдырына оған таңдаулы іс-әрекет 
аймағында әсер етуі мүмкін. Қазіргі қоғамның толықтай даму кезеңінде еңбек іс-әрекетінің сапасы тек 
қана нәтижеге жетумен ғана емес, жұмысшының қажеттілігінің қанағаттандырылуымен анықталады. 
Кадрларды даярлау мәселесі  мемлекеттік  деңгейдегі міндетті ұсынады, ал жас жұмысшылар ортақ 
кәсіби дағдылардан бөлек, негізінде кәсіби мотивация жатқан жұмысқа психологиялық дайындығымен 
ерекшеленеді. Басшылықтың және кадлық жұмысшылардың қабілеттіліктерін тек жоғары мотивацияланған 
жұмысшылар айқындайды, топ құру және дұрыс қызмет бойынша орналастыруды жүзеге асыру, 
қабілеттілігі ұйымдарға нарықта артықшылықты береді, мекемелердің ұзақ мерзімді дамуын анықтайды.

Қорыта келгенде, мотивацияның практикалық психологиядағы кәсіби жарамдылық деңгейіне әсері 
екі аспектіде қарастырылады: біріншіден, қажетті мотивтердің қажетті кәсіби нәтижелерге жету процесіне 
әсерін өлшеу тұрғысынан, екіншіден, мотивтердің (және мотиваторлардың) реттеуші функциясы 
тұрғысынан кәсіби жарамдылықтың белгілі бір деңгейін қалыптастыру. Тұлғалық белсенділіктің барлық 
ынталандыру көздері мотивациялық саланың тұжырымдамасымен біріктіріледі, оған жеке адамның 
қажеттіліктері, оның мүдделері, ұмтылыстары, қозғағыштары, сенімдері, көзқарастары, идеалдары, 
ниеттері, сондай-ақ әлеуметтік рөлдер, мінез-құлық стереотиптері, әлеуметтік нормалар, ережелер, өмірлік 
мақсаттар мен құндылықтар кіреді, сайып келгенде, , жалпы дүниетанымдық бағдар.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОТИВАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ДЛЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ И ПСИХОЛОГОВ
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В статье рассматривается психологическое влияние мотивации в профессиональном образовании. Показаны 
мотивы и мотивации. В психологии в основном мотивация рассматривается как совокупность психологических 
причин, объясняющих поведение, его происхождение, течение и деятельность человека.
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The essence of the dual education system is that as a social partner with technical and vocational education institutions 
and an employer in the industrial sector in the professional training of future specialists who are ready to master new innovative 
and technological programs competitive in the labour market. A dual learning system is a technology that combines theory 
with production. For the first time, the effectiveness of the dual education system implemented in Germany’s vocational 
education system has been confirmed by the practice of training specialists in advanced countries of the world. The structure 
and social partnership of vocational institutions of dual education, enterprise, future specialists and common interests of the 
State have been defined.
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ДУАЛЬДІ ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНДЕ БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫ КӘСІБИ ДАЯРЛАУДЫ
ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
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Дуалды оқыту жүйесінің мәні техникалық және кәсіптік білім беру мекемелері мен өндірістің жеке 
секторындағы жұмыс берушінің әлеуметтік әріптес ретінде бірлесе отырып, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, 
жаңа инновациялық-технологиялық бағдарламаларды меңгеруге дайын кәсіби болашақ мамандарды даярлау. 
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Дуалды оқыту жүйесі – бұл теорияны өндіріспен ұштастыра оқыту технологиясы. Алғаш рет Германияның кәсіптік 
білім беру жүйесінде енгізілген дуалды оқыту жүйесінің болашақ мамандарды кәсіби даярлаудағы тиімділігі мен 
нәтижелілігі басқа да әлемдегі озық мемлекеттердің мамандарды даярлау тәжірибелерінде дәлелденген.

Тірек сөздер: дуалды оқыту, болашақ мамандарды кәсіби даярлау, әлеуметтік әріптестік, жұмыс беруші, 
тәлімгер.

Ғылыми-әдіснамалық әдебиеттердегі «дуальді» ұғымының түсінігі «екі бірлік, екі жақты, толықтыру» 
және «тұтас ұйымдасқан бірлігі»,- деп анықталған. Педагогикалық зерттеулерде «дуальді білім беру 
ортасы» ұғымына алғаш рет Германияда 1960 жылдың ортасында кәсіптік білім беруді ұйымдастырудың 
жаңа формасы ретінде белгілеу мақсатында қолданыла бастаған.

Ресейлік ғалым Г.А.Федотованың [1] ғылыми зерттеуінде дуальді білім беру жүйесі іс-тәжірибелік 
оқытуды өндірісте және дәстүрлі білім беру ұйымдарында өткізуді үйлестірген білім беру үдерісі ретінде 
тұжырымдалған. Сондай-ақ, еуропалық бірқатар мемлекеттері болашақ мамандарды кәсіби даярлауда 
біріккен өзара келісімшарттар жасау арқылы жүзеге асыра бастады. 

2020 жылға дейінгі техникалық және кәсіптік білім беруді (ТжКББ) модернизациялаудың(Bruges 
Коммюнике) Копенгаген үдерісінің мазмұнында Евро-Кеңес мемлекеттерінде қабылданған Ереже 
бойынша: мамандардың кәсіптік біліктілігі, кәсіптік дағдылары туралы ақпаратты стандарттаудың 
құжаттар жиынтығы: резюме, тілдік төлқұжат, жоғары білімі туралы дипломға Европаспорттың 
қосымшасы (Europass) беріледі. Осыған сәйкес, осы ұйымға мүше мемлекеттердің ұлттық біліктілік 
жүйесін жалпы европалық деректер базасымен байланыстыру (EQF), сонымен қатар, әртүрлі кәсіптік білім 
беру жүйесі бар елдерде меңгерген кәсіптік дағдылар мен біліктіліктерін мойындалуын, ұтқырлығын, 
жұмысқа орналасуына ықпал ету (ECVET) және Европалық кеңес мемлекеттері кәсіптік білім берудің 
(КББ) сапасын арттыру бойынша Европалық комиссияның қауымдастығы (EQAVET) тетіктері арқылы 
жүзеге асырыла бастады [2]. ECVET (The European Credit system for Vocational Education and Training) - 
Кәсіптік білім беру және оқытудың Европалық кредиттік жүйесі. ECVET мақсаты: әртүрлі кәсіптік білім 
беру жүйесі бар елдерде меңгерген кәсіптік дағдылар мен біліктіліктерінмойындалуын, ұтқырлығын, 
Европаның барлық елдеріне бірдей біліктіліктердің мойындалуын, жұмысқа орналасуынаықпал ету, 
жұмыс берушілердің КББ біліктіліктері нақты дағдылар мен білімдерді талап ететіндігіне сенімділігін 
арттыру.EQF (European Qualifications Framework) - Европалық біліктілік құрылымы, ұлттық біліктіліктерді 
европаның басқа елдерінде мойындалуы, елдер арасында жұмысшылардың ұтқырлығын, білімгерлердің 
білім алуына ықпал етеді.EQF әр елдің ұлттық біліктілік жүйесін жалпы европалық деректер базасымен 
байланыстыруды көздейді. 2012 жылдан бастап Европадағы барлық жаңа біліктіліктер EQF деңгейіне 
сілтеме жасайды. Европалық жұмыс берушілер EQF деректерін пайдаланады.

Қазіргі кезеңдегі заман талабынан туындаған «жылдам өзгермелі әлем үшін білім алу – өмір бойы 
білім алу» үдерісі аясында еңбек нарығына болашақ мамандардың еркін кіріге алуы мен еңбек құндылығын 
қалыптастыру, студенттерді кәсіпорын жағдайына бейімдеп оқыту - кәсіптік білім беру жүйесінің ғана 
емес, сонымен қатар дуальді оқыту жүйесінде кәсіпорынның жұмыс берушілерінің де негізгі мақсаты 
болып табылады. Жұмыс берушінің болашақ мамандарға қоятын басты талаптары: кәсіптік білім, еңбек 
құндылықтарының қалыптасуы, ұтқырлық, заманауи қондырғыларда жұмыс істеу құзіреттіліктерінің 
болуы, қажет болған жағдайда қосымша мамандыққа ауысуы, қажетті кәсіптік біліктілікті арттыруға 
дайын болу. Бүгінгі күні дуальды оқыту жүйесінде болашақ жұмысшы мамандарды даярлауға аса мән 
берілуде. Дуальды оқыту теория мен практиканың өзара әрекеттестік қағидасына негізделеді [3].

Кәсіпорын үшін дуальді оқыту мазмұны өздерінің «тапсырысына» және талаптарына сай келетін 
маманды даярлау мүмкіндігі, өз кезегінде осы үдеріске қатысушы студенттің болашақ мамандығына, 
жұмыспен қамтылуына деген сенімділігі, еңбек етуге, оқуға деген ынтасы арта түседі.

Сонымен бірге кәсіпорынның базасында немесе кәсіптік білім беру мекемесінің базасында 
студенттерді кәсіптік оқытуды ұйымдастыру бойынша таңдау құқығы бар.Германияда дуальды оқытудың 
жастар үшін тиімділігі өте жоғары, өйткені олар үшін ересектер өміріне бейімделу, қоғамның бір кірпіші 
болып қалануында кездесетін қиындықтар мен кедергілерді жеңуде, кәсіптік мамандықты таңдауы мен 
шебері атануына, өзін жан-жақты дамытуы мен дербес іс-әрекет етуге мүмкіндіктер береді. Өзін қоғамның 
толыққанды мүшесі сезінуіне, өз еңбегінің нәтижесін көруіне ықпал ететін бұл жүйеде студенттер 
тұлғалық рухани-адамгершілік тұрғыда қалыптасады, материалдық сананың руханилық құндылықтармен 
толығуына ықпал етеді.

Германияда мемлекет кәсіпорындардың өздеріне қажетті мамандарды даярлау үдерісіне қатысуын 
толық қолдайды, оларды құқықтық – нормативтізаңнамалық базамен және олардың жұмыстарын үйлестіру 
қызметімен қамтамасыз етіп отырады.

Қазақстан жағдайында қарастыратын болсақ, дуальді оқытуды кәсіптік және техникалық білім 
беру жүйесіне ендіруді кезең-кезеңімен жүзеге асыру қолға алына бастады, өйткені кәсіпорындар 
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тарапынан бұл үдерісті қолдауға, қатысуға материалдық-техникалық базасының, оқу бағдарламаларының 
құрастырылуы мен отандық кәсіпкерлер Палатасымен бірлесе жұмыс жүргізуде даярлықтары мен 
тәжірибелерінің жеткіліксіз [4].Дуальды оқытуда кәсіптік білім беру мекемесі, кәсіпорын, болашақ 
маман және мемлекеттің мүддесі ортақ, сондықтан болашақ мамандарды кәсіби даярлауды іске асыратын 
тетіктерді дұрыс ұйымдастыру және оны жүрргізу қазіргі күннің өзекті мәселесі болмақ.

Сурет 2 - Дуальды оқыту бойынша кәсіптік білім беру мекемесі, кәсіпорын, болашақ маман және 
мемлекеттің ортақ мүддесі

Сонымен, қорыта келсек, қазіргі кезеңде кәсіпорындағы жұмыс берушілердің болашақ мамандарды 
кәсіптік даярлауға қоятын талаптарын ескере отырып, кәсіптік білім беру бағдарламасының бағыттарының 
мазмұны толықтырылуы қажет:

- кәсіптік білімі;
- еңбек етуге даярлығы;
- еңбек ұжымындағы қарым-қатынас мәдениеті мен мінез-құлық нормалары, ережелерімен таныс 

болуы;
- кәсіби қарым-қатынас дағдыларын меңгеруі;
- кәсіптік шығармашылығы мен өзін жетілдіруі;
- еңбек адамына құрметі;
- шет тілін меңгеру.
Жұмыс берушілердің талаптары және еңбек нарығындағы сұранысты зерттеу арқылы болашақ 

мамандардың келесі кәсіптік сапалары маңызды:
- білім беру сапасы (кәсіптік білім, іскерлік және дағдыларының деңгейі);
- бәсекеге қабілеттілігі, кәсіптік білім, іскерлік және дағдыларының деңгейін арттыру үшін жеке 

тәжірибесінің болуы;
- кәсіптік білімін жетілдіруге қабілеттілігі, оның ішінде мамандығына жақын салаларды меңгеру 

қабілетінің болуы, басқа мамандыққа жылдам аусыа білу мен оны меңгеруі; ұтқырлығы, танымдық 
қабілеті, дүниетанымының кеңдігі, қосымша кәсіптік даярлығының болуы. 

Кәсіпорындардың жекеменшікке өтуі, әлемдік еңбек нарығы қатынастарының аренасына 
Қазақстанның да енуі сияқты өзгерістер болашақ мамандарды даярлау ісіне олардың тікелей қатысуын 
қамтамасыз етуде кедергілер мен нақты іс-шараларды жүзеге асыруда қиындықтар бар екендігін біздің 
зерттеу нәтижелері көрсетті.

Дегенмен, дуальді оқытудың экономикалық, әлеуметтік және рухани-адамгершіліктік тәрбие 
беру тұрғысындағы тиімділігін ескере отырып, кәсіпорын, кәсіптік білім беру мекемелері, Білім беру 
басқармалары, Кәсіпкерлер Палатасы тарапынан жасалған келісімшарт негізінде республикамыздың 
барлық өңірлерінде бұл жоба іске аса бастады.

Қазақстанда техникалық және кәсіптік білім берудің сапасын арттыру мақсатындағы мемлекеттік 
бағдарламаларды жүзеге асыру аясында іс-шаралар оның құрылымында да түйінді өзгерістерге алып 
келді. Кәсіптік білім беру мекемелерін колледждер етіп қайта құру, болашақ мамандарды екі деңгейлі 
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даярлау жүйесі, арнайы пәндер оқытушылары мен шеберлердің кәсіптік біліктіліктерін арттырудың 
шетелдік тағылымдамасыжүзеге асырыла бастады.Норвегия, Германия, Түркия және Сингапур сияқты 
елдердің техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіндегі озық тәжірибелерді отандық кәсіптік білім 
беруге қолдану маңыздылығы арта түсті. 

Диссертациялық зерттеу шеңберінде ғылыми тағылымдама нәтижелерін бойынша Түрік 
Республикасының кәсіптік білім беру жүйесіндегі дуальді оқыту тәжірибелеріне талдау жасалды.

Білім берудің мазмұнындағы жаңа педагогикалық технологияларды ендіру тиімділігінің артуы 
студент тұлғасының өз бетімен білім алушы және дамытушы субьектісі, әлеуметтік өзін анықтаушы 
субьектісі ретінде тұлғаны қалыптастыруда оқу-тәрбиенің бағытындағы басымдық беруімен тікелей 
байланысты.

Бұл педагогикалық стратегияның негізгі құрылымы білім беруді гуманизациялаудың жалпыәлемдік 
қажеттіліктеріне жауап береді, экстенсивті-ақпараттық білім беру типінен ашық, тәуелсіз, консенсустық 
оқытуға көшуді қарастырады. Осыған сәйкес, тұлғаны тәрбиелеудің эмпирикалық-мәдени парадигмасынан 
әлеуметтендіру тәрбиесіне өту мағынасын білдіреді.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Нуржанбаева Ж.О.1 доктор PhD, ЮКМА, Шымкент, Казахстан

Мамедов Р.А.2 Директор центра международного сотрудничества
и академической мобильности Silkway Международный Университет 

Жолдасбекова С.А.3 д.п.н., профессор, ЮКГУ имени М.Ауэзова

Сущность системы дуального образования заключается в том, что в качестве социального партнераства с 
учреждениями технического и профессионального образования и работодателем в производственном секторе 
в профессиональной подготовке будущих специалистов, которые готовы осваивать новые инновационные и 
технологические программы, конкурентоспособные на рынке труда.Дуальная система обучения - это технология, 
которая сочетает в себе теорию с производством. Впервые эффективность и действенность системы дуального 
образования, внедренной в системе профессионального образования Германии, была подтверждена практикой 
подготовки специалистов в передовых странах мира. Определены структура и социальное партнерство 
профессионально учебных заведений дуального обучения, предприятие, будущие специалисты и общие интересы 
государства.

Ключевые слова: дуальное обучение, профессиональная подготовка будущих специалистов,социальное 
партнерства, работадатель, наставник.

PROBLEMS OF FORMING FUTURE TEACHERS’ REFLEXIVE COMPETENCE 
1Abilova Z.T., master, senior teacher, 
2Aldabergenova A.T. master, teacher, 

1KazUIRWL named after Abylai khan, Almaty, Kazakhstan

The article deals with the problems of forming future teachers’ reflexive competence. An important place is occupied 
by self-education, self-development, self-education, self-improvement, self-esteem. 

Keywords: self-knowledge, self-esteem, reflection, competence, reflexive abilities.

БОЛАШАҚ ПЕДАГОГТАРДЫҢ РЕФЛЕКСИВТІ ҚҰЗЫРЕТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
1Әбілова З.Т.  магистр, аға оқытушы

2Алдабергенова А.Т. магистр, оқытушы
1Абылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ, Алматы, Қазақстан

2Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ

Мақалада болашақ педагогтардың рефлексивті құзыреттілігін қалыптастыру мәселелері қарастырылады. 
Тұлғаның өзін-өзі тануы, өзін-өзі дамытуы, өзін-өзі тәрбиелеуі, өзін-өзі жетілдіруі, өзін-өзі бағалауы аса маңызды 
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орын алады. Рефлексивті іскерлік педагогтың өзіне бағытталған бақылау-бағалау іс-әрекетін жүзеге асыруда 
қолданылады. Рефлексия - өзімізді, әрекеттерімізді талдауға бағытталған теориялық іс-әрекеттің ерекше түрі. 

Тірек сөздер: өзін-өзі тану, өзі-өзі бағалау, рефлексия, құзыреттілік, рефлексиялық қабілеттер. 

Тұлғалық өзін-өзі тану бағыттарын саралау оның ішкі дүниесіне өзінің үңіліп, болашаққа берік 
сеніммен, биік адамгершілік тұрғыдан дайындалуына негіз болады. Бұл тұрғыда Ә.Мұқанбетжанова 
«Тұлғаны дамыту-өзекті мәселе» – атты, Қазақстан мектебі журналында жарық көрген мақаласында Ш. 
Амонашвилидің тұлға туралы айтқан ой пікірін келтіреді: “… тұлға өз-өзімен күресте болады, өзін-өзі 
тану және өзін-өзі анықтау үрдісінде туады, тәрбие және оқыту тұлғаның тұрақтану жолына бағытталады, 
сол жолда жеңіске жету үшін көмек беруге тиіс…” – деп келтіреді. 

Ю.М. Орлов өзіңің «Өзін-өзі тану және өзін-өзі тәрбиелеу» атты ғылыми еңбегінде моделдеу – 
бұл өзін-өзі танудың арнайы тәсілі. Мысалы, психологтың көмегіне сүйену, алайда, психологпен әңгіме 
жүргізуде, қарым-қатынас жасауға кез келген адам жете бермейді. Сондықтан өзіндік нәтижесін өңдеу 
жұмысын дербес жүргізуге болады. Моделдеу - жеке дара қасиеттердің бейнеленуі. Мұның қарапайым 
әдістері - өзін суреттеу, «Мен қазіргі шақта», «Мен болашақта», «Мен дос ретінде», «Мен студент» т.с.с. 
сурет өзіндік талдауды жеңілдетеді (мен қандаймын?, менде қандай қасиеттер басым?, мен нені қажет 
етемін?, мен не істей аламын?). Егер суретте белгілер айқын көрсетілген кезде, бұл тәсіл тиімді болады. 
Сондай-ақ, практика өзін-өзі тану процесін жеңілдетеді және өзіне басқа жағынан қарауға көмектеседі. 
Мысалы, рөлдік ойындар, психодрама [1].

Өзін-өзі бағалау - адамның өзінің сындарлы көзқараспен қарап, өз мүмкіншілігін өмір талабына 
сәйкес бағдарлай білуі, өз мақсатын нақтылау, ойын түйіндеу қабілеттілігі. Өзін-өзі бағалау адамның 
айналасындағылармен қарым-қатынасын, өзіне сын көзбен қарау, талап қоя білуін, жетістікке, сәтсіздікке 
қалай қарайтындығын көрсетеді. Сонымен қатар, өзін-өзі бағалау адамның іс-әрекетінің тиімділігін және 
оның тұлға ретінде дамуына әсер етеді.

Өзін-өзі бағалауға тән басты белгілер:
−	Диагностикалық мақсат қоюшылық;
−	Нәтижелілік;
−	Үнемділік;
−	Жүйелеу; реттілік;
−	Жобалаушылық;
−	Біртұтастық;
−	Басқарушылық;
−	Реттеушілік.
Психологияда қарастырылып отырған мәселенің әртүрлі қызметтерін бөліп көрсетеді: бұл 

бағыттылықтың, белсенділіктің көрінуі; тұлғалық психикалық дамуының белгілі деңгейін белгілеу. 
Өзіндік бағалау жүйеленген қызметтеді орындайды: субъектінің өзінің мінез-құлқы, іс-әрекеті, қатынасын 
ұйымдастырудың факторы болып көрінеді. Бұл қызметтер субъект үшін маңыздыны көрсетеді және оның 
мотивациялық сфераға қосылуын қамтамсыз етеді. Өзіндік бағалаудың регулятивті қызметі бағыттылыққа 
және соңғы нәтижесі бағалық, бақылау, стимулдайтын, блокьайтын, қорғайтынға негізделуі бойынша 
айырады. Өзіндік бағалау бейімделу функциясына жазылып қояды. Өзіне жағымды баға қою бізге өмірдегі 
сәтсіздіктерді жөндеуге, біздің шынайы үрейді азайтуға көмектеседі, барлық адам үшін мағызды қоғамдық 
қатынасты қамтиды және жеңілдетеді. 

А.Г. Спиркиннің пікірінше, өзіндік бағалаусыз өмірде өз орныңды анықтау қиын және тіпті мүмкін 
емес. В.Ф. Сафин өзіндік бағалауды тұлғаның өзіндік анықталудағы екі механизмнің бірі деп көрсетеді.

И.С. Кон өзіндік бағалаудың төмендегідей механизмдерді көрсетеді:
−	басқа адамның субъектіге берген бағасын қабылдау;
−	әлеуметтік салыстыру. Мұнда индивид өзін басқа адамдармен «өзіне қарағанда
жақсы», «өзіне қарағанда нашар» немесе «ұқсайды, ұқсамайды» белгілері бойынша салыстыру 

жолымен өзін ұғынады және бағалайды.
−	өзіндік атрибуция – мұнда индивид өзінің қылықтарын әр түрлі ситуацияларда бақылай және 

бағалай отырып, өзі туралы және өзінің ішкі күйлері туралы мәселені қамтиды [2].
Ғылыми білімнің түрлі аймағында рефлексия феномені генезисі салыстырмалы талдау жүргізе 

отырып, педагогтың кәсіби іс-әрекетінде «рефлексия» түсінігін зерттейміз. Психологиялық әдебиетте 
бұл түсінік түрлі анықтамаларға ие. Рефлексия педагогтың кәсіби іс-әрекетінде кәсіби өзін-өзі танудың 
құрамды бөлігі ретінде (Н.В. Кузьмина, Я.А. Коломинский, Г.С. Сухобская, С.Г. Вершловский, А.Д. 
Алферов, О.А. Полищук, Б.Д. Брагина және т.б.), педагогикалық кәсіби іс-әрекеттің элементі ретінде 
(Е.Н. Шиянов, И.Б. Котова, Л.М. Митина, Ю.Н. Кулюткин және т.б.), тұлғалық (М.А. Вислогузова, Ф.Б. 
Сушокова, Т.Н. Щербаков, т.б.) және кәсіби даму ретінде (А.К. Маркова, Н.В. Кузьмина, А.А. Реан, Е.И. 
Рогов, М.В. Кларин, И.П. Раченко, Н.Ю. Постилюк, т.б.) болуы мүмкін.
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Қазіргі кездегі зерттеушілердің бірқатар еңбектері рефлексивті құзыреттілік және кәсіби іс-әрекет 
рефлексия мәселесіне арналды: Ю.  Бабаян, О.  Байдарова, А.  Гаврилов, М.  Марусинец, К.  Нор, О.  
Полищук, Г.Полякова, С.  Степанов, И.  Семенов, С.  Сидоров, И.  Стеценко және т.б.

С.Ю. Степановтың анықтамасы бойынша, рефлексивті құзыреттілік – бұл рефлексивті үдерістерді 
аса тиімді және тепе-тең түрде жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, даму мен өзін-өзі дамытуды қамтамасыз 
ететін, кәсіби қызметте шығармашылық тұғырға сәйкес келетін тұлғаның кәсіби сапасы. [3].Ол маманның 
өз тәжірибесін талдау арқылы дамуды ынталандыратын жаңа кәсіби эталондар мен стандарттарды 
белгілеудегі ролін арттырады.

Рефлексиялық қабілеттері дамыған маманда оған деген тұрақты қажеттілік сезіліп тұрады. Кез 
келген істі ол өзіне өзі сұрақ беруден бастайтындай дәрежеге жетеді. Бұл кәсіп иесінің шығармашылық 
әрекетке қосылуының құралдарының бірі-одан өзіне қатысты белсенді позицияны таңдауды талап ететін 
рефлексиялық өзіндік диагностика жасауға мүмкіндік береді.

Әлеуметтік педагогтың белгілі бір педагогикалық мәселелер туралы барлық ақпаратты жинақтай 
алуы, оның тиімдісін таңдай білуі, нақты жағдайды шешуге байланысты оған өзіндік қолтаңбамен 
өзгерістер енгізе білуі, осылайша мәселені шешудің өзіндік жолын таба білуі сыни ойлау нәтижесінде 
жүзеге асады. Бұл жағдайда сонымен бірге тапқырлық пен өнертапқыштық сияқты сапалар қатар дамуға 
мүмкіндік алады.

Рефлексияға өзінің қабілеттілігін дамыту үшін келесілер қажет:
- басты қағидаларға, қиын жағдайларға, мүлтіксіз шешімдерден кейін 
- өзінің әрекетін талдауға қайта оралып отыру.
- әр жұмыс күнінің біткен уақытысында талдау жасау; өткен жұмыс 
- күнінің барысына сыртқы бақылаушы ретінде баға беру;
- басқа адамдар туралы өзінің көзқарасын, баға беруін тексеріп отыру; 
- қарым-қатынасты жоғарылату;
- қарым-қатынастары, көзқарасы басқалардан өзгеше, яғни қарым-
- қатынасы қиын адамдармен қарым-қатынас орнату;
- нақты жағдаятта өзінің әрекетіне талдау жасай білу.
Рефлексивті іскерлік педагогтың өзіне бағытталған бақылау-бағалау іс-әрекетін жүзеге асыруда 

қолданылады. Рефлексия - өзімізді, әрекеттерімізді талдауға бағытталған теориялық іс-әрекеттің ерекше 
түрі. Рефлексия латынша өткенге қайта оралу дегенді білдіреді.

Рефлексивті іскерлік құралады:
- Берілген үлгілер бойынша жеткен нәтижені сәйкестендіру негізінде бақылау;
- Ойша күтілетін әрекеттер нәтижесі негізінде бақылау;
- Нақты орындалған әрекеттерді талдау негізінде бақылау.
Сабақты талдауға жеткілікті көп психологиялық, педагогикалық және әдістемелік жұмыстар 

арналған (Т.Ю. Андрющенко, Н.Ф. Добрынин, С.В. Иванов, Е.С. Ильинская, И.В. Карпов, Ю.Л. Львова, 
Л.Т. Охитина, Е.И. Пассов және т.б.). Зерттеушілер сабақ талдауының көп объекттілігін, мұғалім тарапынан 
(оқытушы) педагогикалық өзара әрекеттесудің барлық жақтарын, оның субъектілері мен олардың іс-
әрекеттерінің ерекшеліктерін есепке алудың маңыздылығын атап көрсетеді. 

Сабақты оқытушы позициясынан қарастырайық, яғни сабақтың психологиялық талдауы оның өзіне 
не береді, осындай талдау жүргізу оның оқытушылық іс-әрекетінің тиімділігіне қалай әсер ететінін, осы 
тұста мұғалімнің, оқытушының проективті және рефлексивті іскерліктері қалай көрінетін позициядан 
қарастырайық. Кез-келген сабақ талдауы комплекстік қарастыру болып келеді, мұнда психологиялық, 
педагогикалық, әдістемелік және пәндік аспектілер бір-бірімен тығыз байланысты деген қағида бастапқы 
болып табылады. Осы аспектілердің біреуін, мысалға психологиялық аспектіні бөліп алу, шарты түрде 
болады және тек ғана аналитикалық (теоретикалық) тұрғыда ғана қажет. 

Тұтастай оқытуды жақсартуға ықпал ете отырып, сабақтың талдауы ең алдымен осы сабақты, дәрісті 
жүргізуші мұғалімнің өзін-өзі тануы, өзін-өзі дамытуы үшін үлкен маңызға ие. Мұндай талдау процесінде 
және нәтижесінде мұғалім өз сабағына сырттан қарауға және оны тұтастай және оның компоненттерін 
жеке-жеке қайта ойлануға, бағалауға мүмкіндік алады. Сабақтың психологиялық талдауы мұғалімге 
өзінің оқытуда, сыныппен өзара әрекеттесуде пайдаланатын тәсілдерін, жұмыс амалдарын ұғыну үшін 
өз теоретикалық білімдерін қолдануға мүмкіндік береді. Өзін педагогикалық іс-әрекет субъекті ретінде, 
өзінің мінез-құлқын, өзінің мықты және әлсіз жақтарын ұғыну мұғалімнің пәндік-тұлғалық рефлексия мен 
проективті-рефлексивті қабілеттерінің көрінуі мен нәтижесі болып табылады. 

Белгілі психолог Н.Ф. Добрынин сабақтың психологиялық талдауының пәні көп қырлы: бұл 
мұғалімнің психологиялық ерекшеліктері (оның тұлғасының, оның нақты сабақ кезіндегі іс-әрекетінің), 
оқыту процесінің заңдылықтары; шәкірт тұлғасының, жалпы сыныптың психологиялық ерекшеліктері 
мен заңдылықтары (белгілі бір білімдерді меңгерудегі, іскерліктер мен дағдыларды қалыптастырудағы 
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іс-әрекет). Бұл, сонымен қатар, мұғалім мен шәкірттердің қарым-қатынас заңдылықтары, психологиялық 
ерекшеліктері, ол оқу пәнінің өзгешелігімен, яғни оқытушының беретін және студенттің меңгеретін 
материалдардың өзгешелігіне байланысты деп түсіндіреді.

Т.А. Матистің, оқудағы еңбектестіктің жеткіншектердің тек жеке сөйлемдерді ғана емес, сондай-ақ 
тұтас мәтінді құрастыруына тигізетін әсерін зерттеуі, оның сапасының жақсаруын, өзін-өзі бақылаудың 
күшеюін және жеке жаңсақ әрекеттердің азаюын айқындады.  

Барлық зерттеушілер тұлға аралық өзара әрекеттесуді де реттеуші күрделі психологиялық 
механизмдердің әсерінің нәтижесіндетоптық еңбектестіктің іс-әрекет нәтижесіне, оқушы тұлғасы мен 
оқу тобының ұжым ретінде қалыптасуына жағымды әсері туралы айта келе рефлексияны дамытудың 
маңыздылығынатап өтеді«ол (рефлексия) арқылы қатысушының өз іс-әрекетіне қатынасы қалыптасады 
және бірлескен іс-әрекеттің мазмұны мен формасына сәйкес осы іс-әрекеттің қайта құрылуы 
қамтамасыз етіледі». Оқушылардың рефлексивтілігінің, рефлексивті ойлауының дамуы үлкен тәрбиелік, 
жалпы дамытушы мәнге ие, өйткені оқушысымен бірлескен жұмыста іс-әрекеттің өзіндік рефлексивтік 
сәттері және де бақылау (өзін-өзі бақылау) мен бағалау (өзін-өзі бағалау) әрекеттері қажетті түрде 
пайда болады және дамиды (Л.И. Айдарова, Г.А. Цукерман, Н.П. Крамская, В.П. Панюшкин және т.б.). 
Осылайша оқудағы еңбектестік, даралық оқу әрекеттерінің оның компоненттерінің бірлігінде толыққанды 
қалыптасуына ғана емес, сондай-ақ оқушы тұлғасының дамуына да ықпал етеді. Еңбектестіктің тәрбиелік 
әсері құрбылыстарымен бірлескен іс-әрекет жағдайындағы «шартты-динамикалық позицияның» 
қалыптасуымен шартталған. Ол адамның өзін басқа адамның көзқарасы жағынан ғана емес, бірлескен 
іс-әрекеттегі оның орны мен міндетіне байланысты түрлі көзқарастар жағынан бағалау іскерлігінен 
айқындалады (Д.Б. Эльконин, В.А. Недоспасова, А.К. Маркова). 

Оқушылардың өздері бірлескен іс-әрекетке түрліше қарайтынын атап өту маңызды (А.К. Маркова, 
Т.А. Матис және т.б.). Зерттеушілер осындай қатынастардың алты деңгейін бөлген. Мысалға, ең төменгі 
бірінші деңгей оқушылардың оқудағы тапсырмаларды бірлесе орындауға деген теріс қатынасымен 
сипатталады. «Жеткіншектер бірлескен жұмыстың артықшылықтарын көрмейді және түсінбейді, олар 
сабақтың мұндай формасы қойылған міндеттерді орындауды бірталай қиындатады, ал еңбектестік тек 
кедергі жасайды деп көрсетеді».

Тұлғалық өзін-өзі тану бағыттарын саралау оның ішкі дүниесіне өзінің үңіліп, болашаққа берік 
сеніммен, биік адамгершілік тұрғыдан дайындалуына негіз болады. Бұл тұрғыда Ә.Мұқанбетжанова 
«Тұлғаны дамыту-өзекті мәселе» – атты, Қазақстан мектебі журналында жарық көрген мақаласында Ш. 
Амонашвилидің тұлға туралы айтқан ой пікірін келтіреді: “… тұлға өз-өзімен күресте болады, өзін-өзі 
тану және өзін-өзі анықтау үрдісінде туады, тәрбие және оқыту тұлғаның тұрақтану жолына бағытталады, 
сол жолда жеңіске жету үшін көмек беруге тиіс…” – деп келтіреді. 

Ю.М. Орлов өзіңің «Өзін-өзі тану және өзін-өзі тәрбиелеу» атты ғылыми еңбегінде моделдеу – 
бұл өзін-өзі танудың арнайы тәсілі. Мысалы, психологтың көмегіне сүйену, алайда, психологпен әңгіме 
жүргізуде, қарым-қатынас жасауға кез келген адам жете бермейді. Сондықтан өзіндік нәтижесін өңдеу 
жұмысын дербес жүргізуге болады. Моделдеу - жеке дара қасиеттердің бейнеленуі. Мұның қарапайым 
әдістері - өзін суреттеу, «Мен қазіргі шақта», «Мен болашақта», «Мен дос ретінде», «Мен студент» т.с.с. 
сурет өзіндік талдауды жеңілдетеді (мен қандаймын?, менде қандай қасиеттер басым?, мен нені қажет 
етемін?, мен не істей аламын?). Егер суретте белгілер айқын көрсетілген кезде, бұл тәсіл тиімді болады. 
Сондай-ақ, практика өзін-өзі тану процесін жеңілдетеді және өзіне басқа жағынан қарауға көмектеседі. 
Мысалы, рөлдік ойындар, психодрама [1].

Өзін-өзі бағалау - адамның өзінің сындарлы көзқараспен қарап, өз мүмкіншілігін өмір талабына 
сәйкес бағдарлай білуі, өз мақсатын нақтылау, ойын түйіндеу қабілеттілігі. Өзін-өзі бағалау адамның 
айналасындағылармен қарым-қатынасын, өзіне сын көзбен қарау, талап қоя білуін, жетістікке, сәтсіздікке 
қалай қарайтындығын көрсетеді. Сонымен қатар, өзін-өзі бағалау адамның іс-әрекетінің тиімділігін және 
оның тұлға ретінде дамуына әсер етеді.

Өзін-өзі бағалауға тән басты белгілер:
- Диагностикалық мақсат қоюшылық;
- Нәтижелілік;
- Үнемділік;
- Жүйелеу; реттілік;
- Жобалаушылық;
- Біртұтастық;
- Басқарушылық;
- Реттеушілік.
Психологияда қарастырылып отырған мәселенің әртүрлі қызметтерін бөліп көрсетеді: бұл 

бағыттылықтың, белсенділіктің көрінуі; тұлғалық психикалық дамуының белгілі деңгейін белгілеу. 
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Өзіндік бағалау жүйеленген қызметтеді орындайды: субъектінің өзінің мінез-құлқы, іс-әрекеті, қатынасын 
ұйымдастырудың факторы болып көрінеді. Бұл қызметтер субъект үшін маңыздыны көрсетеді және оның 
мотивациялық сфераға қосылуын қамтамсыз етеді. Өзіндік бағалаудың регулятивті қызметі бағыттылыққа 
және соңғы нәтижесі бағалық, бақылау, стимулдайтын, блокьайтын, қорғайтынға негізделуі бойынша 
айырады. Өзіндік бағалау бейімделу функциясына жазылып қояды. Өзіне жағымды баға қою бізге өмірдегі 
сәтсіздіктерді жөндеуге, біздің шынайы үрейді азайтуға көмектеседі, барлық адам үшін мағызды қоғамдық 
қатынасты қамтиды және жеңілдетеді. 

А.Г. Спиркиннің пікірінше, өзіндік бағалаусыз өмірде өз орныңды анықтау қиын және тіпті мүмкін 
емес. В.Ф. Сафин өзіндік бағалауды тұлғаның өзіндік анықталудағы екі механизмнің бірі деп көрсетеді.

И.С. Кон өзіндік бағалаудың төмендегідей механизмдерді көрсетеді:
- басқа адамның субъектіге берген бағасын қабылдау;
- әлеуметтік салыстыру. Мұнда индивид өзін басқа адамдармен «өзіне қарағанда жақсы», «өзіне 

қарағанда нашар» немесе «ұқсайды, ұқсамайды» белгілері бойынша салыстыру жолымен өзін ұғынады 
және бағалайды.

- өзіндік атрибуция – мұнда индивид өзінің қылықтарын әр түрлі ситуацияларда бақылай және 
бағалай отырып, өзі туралы және өзінің ішкі күйлері туралы мәселені қамтиды [2].

Ғылыми білімнің түрлі аймағында рефлексия феномені генезисі салыстырмалы талдау жүргізе 
отырып, педагогтың кәсіби іс-әрекетінде «рефлексия» түсінігін зерттейміз. Психологиялық әдебиетте 
бұл түсінік түрлі анықтамаларға ие. Рефлексия педагогтың кәсіби іс-әрекетінде кәсіби өзін-өзі танудың 
құрамды бөлігі ретінде (Н.В. Кузьмина, Я.А. Коломинский, Г.С. Сухобская, С.Г. Вершловский, А.Д. 
Алферов, О.А. Полищук, Б.Д. Брагина және т.б.), педагогикалық кәсіби іс-әрекеттің элементі ретінде 
(Е.Н. Шиянов, И.Б. Котова, Л.М. Митина, Ю.Н. Кулюткин және т.б.), тұлғалық (М.А. Вислогузова, Ф.Б. 
Сушокова, Т.Н. Щербаков, т.б.) және кәсіби даму ретінде (А.К. Маркова, Н.В. Кузьмина, А.А. Реан, Е.И. 
Рогов, М.В. Кларин, И.П. Раченко, Н.Ю. Постилюк, т.б.) болуы мүмкін.

Қазіргі кездегі зерттеушілердің бірқатар еңбектері рефлексивті құзыреттілік және кәсіби іс-әрекет 
рефлексия мәселесіне арналды: Ю. Бабаян, О. Байдарова, А. Гаврилов, М. Марусинец, К. Нор, О. Полищук, 
Г.Полякова, С. Степанов, И. Семенов, С. Сидоров, И. Стеценко және т.б.

С.Ю. Степановтың анықтамасы бойынша, рефлексивті құзыреттілік – бұл рефлексивті үдерістерді 
аса тиімді және тепе-тең түрде жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, даму мен өзін-өзі дамытуды қамтамасыз 
ететін, кәсіби қызметте шығармашылық тұғырға сәйкес келетін тұлғаның кәсіби сапасы. [3].Ол маманның 
өз тәжірибесін талдау арқылы дамуды ынталандыратын жаңа кәсіби эталондар мен стандарттарды 
белгілеудегі ролін арттырады.

Рефлексиялық қабілеттері дамыған маманда оған деген тұрақты қажеттілік сезіліп тұрады. Кез 
келген істі ол өзіне өзі сұрақ беруден бастайтындай дәрежеге жетеді. Бұл кәсіп иесінің шығармашылық 
әрекетке қосылуының құралдарының бірі-одан өзіне қатысты белсенді позицияны таңдауды талап ететін 
рефлексиялық өзіндік диагностика жасауға мүмкіндік береді.

Әлеуметтік педагогтың белгілі бір педагогикалық мәселелер туралы барлық ақпаратты жинақтай 
алуы, оның тиімдісін таңдай білуі, нақты жағдайды шешуге байланысты оған өзіндік қолтаңбамен 
өзгерістер енгізе білуі, осылайша мәселені шешудің өзіндік жолын таба білуі сыни ойлау нәтижесінде 
жүзеге асады. Бұл жағдайда сонымен бірге тапқырлық пен өнертапқыштық сияқты сапалар қатар дамуға 
мүмкіндік алады.

Рефлексияға өзінің қабілеттілігін дамыту үшін келесілер қажет:
- басты қағидаларға, қиын жағдайларға, мүлтіксіз шешімдерден кейін 
- өзінің әрекетін талдауға қайта оралып отыру.
- әр жұмыс күнінің біткен уақытысында талдау жасау; өткен жұмыс 
- күнінің барысына сыртқы бақылаушы ретінде баға беру;
- басқа адамдар туралы өзінің көзқарасын, баға беруін тексеріп отыру; 
- қарым-қатынасты жоғарылату;
- қарым-қатынастары, көзқарасы басқалардан өзгеше, яғни қарым-
- қатынасы қиын адамдармен қарым-қатынас орнату;
- нақты жағдаятта өзінің әрекетіне талдау жасай білу.
Рефлексивті іскерлік педагогтың өзіне бағытталған бақылау-бағалау іс-әрекетін жүзеге асыруда 

қолданылады. Рефлексия - өзімізді, әрекеттерімізді талдауға бағытталған теориялық іс-әрекеттің ерекше 
түрі. Рефлексия латынша өткенге қайта оралу дегенді білдіреді.

Рефлексивті іскерлік құралады:
- Берілген үлгілер бойынша жеткен нәтижені сәйкестендіру негізінде бақылау;
- Ойша күтілетін әрекеттер нәтижесі негізінде бақылау;
- Нақты орындалған әрекеттерді талдау негізінде бақылау.
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Сабақты талдауға жеткілікті көп психологиялық, педагогикалық және әдістемелік жұмыстар 
арналған (Т.Ю. Андрющенко, Н.Ф. Добрынин, С.В. Иванов, Е.С. Ильинская, И.В. Карпов, Ю.Л. Львова, 
Л.Т. Охитина, Е.И. Пассов және т.б.). Зерттеушілер сабақ талдауының көп объекттілігін, мұғалім тарапынан 
(оқытушы) педагогикалық өзара әрекеттесудің барлық жақтарын, оның субъектілері мен олардың іс-
әрекеттерінің ерекшеліктерін есепке алудың маңыздылығын атап көрсетеді. 

Сабақты оқытушы позициясынан қарастырайық, яғни сабақтың психологиялық талдауы оның өзіне 
не береді, осындай талдау жүргізу оның оқытушылық іс-әрекетінің тиімділігіне қалай әсер ететінін, осы 
тұста мұғалімнің, оқытушының проективті және рефлексивті іскерліктері қалай көрінетін позициядан 
қарастырайық. Кез-келген сабақ талдауы комплекстік қарастыру болып келеді, мұнда психологиялық, 
педагогикалық, әдістемелік және пәндік аспектілер бір-бірімен тығыз байланысты деген қағида бастапқы 
болып табылады. Осы аспектілердің біреуін, мысалға психологиялық аспектіні бөліп алу, шарты түрде 
болады және тек ғана аналитикалық (теоретикалық) тұрғыда ғана қажет. 

Тұтастай оқытуды жақсартуға ықпал ете отырып, сабақтың талдауы ең алдымен осы сабақты, дәрісті 
жүргізуші мұғалімнің өзін-өзі тануы, өзін-өзі дамытуы үшін үлкен маңызға ие. Мұндай талдау процесінде 
және нәтижесінде мұғалім өз сабағына сырттан қарауға және оны тұтастай және оның компоненттерін 
жеке-жеке қайта ойлануға, бағалауға мүмкіндік алады. Сабақтың психологиялық талдауы мұғалімге 
өзінің оқытуда, сыныппен өзара әрекеттесуде пайдаланатын тәсілдерін, жұмыс амалдарын ұғыну үшін 
өз теоретикалық білімдерін қолдануға мүмкіндік береді. Өзін педагогикалық іс-әрекет субъекті ретінде, 
өзінің мінез-құлқын, өзінің мықты және әлсіз жақтарын ұғыну мұғалімнің пәндік-тұлғалық рефлексия мен 
проективті-рефлексивті қабілеттерінің көрінуі мен нәтижесі болып табылады. 

Белгілі психолог Н.Ф. Добрынин сабақтың психологиялық талдауының пәні көп қырлы: бұл 
мұғалімнің психологиялық ерекшеліктері (оның тұлғасының, оның нақты сабақ кезіндегі іс-әрекетінің), 
оқыту процесінің заңдылықтары; шәкірт тұлғасының, жалпы сыныптың психологиялық ерекшеліктері 
мен заңдылықтары (белгілі бір білімдерді меңгерудегі, іскерліктер мен дағдыларды қалыптастырудағы 
іс-әрекет). Бұл, сонымен қатар, мұғалім мен шәкірттердің қарым-қатынас заңдылықтары, психологиялық 
ерекшеліктері, ол оқу пәнінің өзгешелігімен, яғни оқытушының беретін және студенттің меңгеретін 
материалдардың өзгешелігіне байланысты деп түсіндіреді.

Т.А. Матистің, оқудағы еңбектестіктің жеткіншектердің тек жеке сөйлемдерді ғана емес,сондай-ақ 
тұтас мәтінді құрастыруына тигізетін әсерін зерттеуі, оның сапасының жақсаруын, өзін-өзі бақылаудың 
күшеюін және жеке жаңсақ әрекеттердің азаюын айқындады.  

Барлық зерттеушілер тұлға аралық өзара әрекеттесуді де реттеуші күрделі психологиялық 
механизмдердің әсерінің нәтижесінде топтық еңбектестіктің іс-әрекет нәтижесіне, оқушы тұлғасы мен 
оқу тобының ұжым ретінде қалыптасуына жағымды әсері туралы айта келе рефлексияны дамытудың 
маңыздылығын атап өтеді«ол (рефлексия) арқылы қатысушының өз іс-әрекетіне қатынасы қалыптасады 
және бірлескен іс-әрекеттің мазмұны мен формасына сәйкес осы іс-әрекеттің қайта құрылуы 
қамтамасыз етіледі». Оқушылардың рефлексивтілігінің, рефлексивті ойлауының дамуы үлкен тәрбиелік, 
жалпы дамытушы мәнге ие, өйткені оқушысымен бірлескен жұмыста іс-әрекеттің өзіндік рефлексивтік 
сәттері және де бақылау (өзін-өзі бақылау) мен бағалау (өзін-өзі бағалау) әрекеттері қажетті түрде 
пайда болады және дамиды (Л.И. Айдарова, Г.А. Цукерман, Н.П. Крамская, В.П. Панюшкин және т.б.). 
Осылайша оқудағы еңбектестік, даралық оқу әрекеттерінің оның компоненттерінің бірлігінде толыққанды 
қалыптасуына ғана емес, сондай-ақ оқушы тұлғасының дамуына да ықпал етеді. Еңбектестіктің тәрбиелік 
әсері құрбылыстарымен бірлескен іс-әрекет жағдайындағы «шартты-динамикалық позицияның» 
қалыптасуымен шартталған. Ол адамның өзін басқа адамның көзқарасы жағынан ғана емес, бірлескен 
іс-әрекеттегі оның орны мен міндетіне байланысты түрлі көзқарастар жағынан бағалау іскерлігінен 
айқындалады (Д.Б. Эльконин, В.А. Недоспасова, А.К. Маркова). 
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 В статье рассматриваются проблемы формирования рефлексивной компетентности будущих педагогов. 
Важное место  занимает самообразования, саморазвитие, самовоспитание, самосовершенствование, самооценка 
личности при формировании рефлексивной компетенции будущих педагогов.
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FORMATION OF ABILITIES OF ANALYSIS OF PEDAGOGICAL SITUATIONS OF FUTURE TEACHERS AS 

A PEDAGOGICAL PROBLEM
Kenesova M.B. , master, KazUIRWL named after Abylai Khan, Almaty, Kazakhstan

In a modern school, a teacher must not only possess deep knowledge and practical skills, but also the ability to analyze 
and adequately assess pedagogical situations. At all times, the teacher was required to have a system of general pedagogical 
knowledge, skills, but it must be recognized that, depending on the level of development of society, its needs, the requirements 
for a school teacher have changed. Currently, an increasingly important role is played by professional analysis of the most 
diverse pedagogical phenomena. The article reveals the state of the problem of teachers’ readiness for the implementation 
of the analysis of pedagogical situations, reveals the essence and purpose of analytical activity; clarified the concept of the 
ability to analyze the pedagogical situation.

Keywords: activity, analytical activity, situation, pedagogical situation, psychological preparation.

БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖАҒДАЯТТАРДЫ ТАЛДАУ БІЛІГІН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОБЛЕМА

Кеңесова М.Б. , магистрант, Абылай хан ат.ҚазХҚжәне ӘТУ, Алматы, Қазақстан

Заманауи мектепте мұғалім терең білім мен практикалық дағдыларды ғана емес, сонымен бірге педагогикалық 
жағдайларды талдай және бағалай білуі керек. Кез келген мұғалімге жалпы педагогикалық білім, дағдылар жүйесі 
қажет, бірақ қоғамның даму деңгейіне, оның қажеттіліктеріне, мектеп мұғаліміне қойылатын талаптардың өзгеруіне 
байланысты қазіргі уақытта әр түрлі педагогикалық құбылыстарды кәсіби талдау маңызды рөл атқарады. 

Мақалада мұғалімдердің педагогикалық жағдайларды талдауға дайындығы мәселесінің жағдайы ашып 
көрсетіледі, аналитикалық іс-әрекеттің мәні мен мақсаты анықталады, педагогикалық жағдаяттарды талдау білігі 
ұғымы нақтыланады. 

Тірек сөздер: іс-әрекет, аналитикалық іс-әрекет, жағдаят, педагогикалық жағдаят, психологиялық даярлық.

Заманауи мектепте мұғалім терең білім мен практикалық дағдыларды ғана емес, сонымен бірге 
педагогикалық жағдайларды талдай және бағалай білуі керек. Кез келген мұғалімге жалпы педагогикалық 
білім, дағдылар жүйесі қажет, бірақ қоғамның даму деңгейіне, оның қажеттіліктеріне, мектеп мұғаліміне 
қойылатын талаптардың өзгеруіне байланысты қазіргі уақытта әр түрлі педагогикалық құбылыстарды 
кәсіби талдау маңызды рөл атқарады. Кейбір авторлар атап көрсеткендей (А.К.Маркова, Н.Л.Плетнева) 
кәсібилік – құндылықтар жүйесінде маңызды орын алатын ұғым. 

Соңғы жылдары қоғамда орын алып жатырған әлеуметтік-экономикалық өзгерістер көп жағдайда 
оқушылардың дезинтеграциясына, сыныптарда достықтың жоғалуына, эгоизмнің пайда болуына, 
менмендікке, көрсеқызарлыққа, ауқаттылардың әлсіздерге менсінбей қарауына алып келеді. Мұның бәрі 
мектептегі жаңа, өте күрделі педагогикалық жағдайлардың пайда болу ауқымын айтарлықтай кеңейтеді, ал 
оларды талдау мұғалімнен жоғары кәсіби даярлықты талап етеді. Ол үшін мұғалім жағдаяттарды шешуде 
жаңа психологиялық-педагогикалық тәсілдерді меңгеруі керек. 

Педагогикалық жағдаяттарды талдау мәселесі бойынша ғылыми- педагогикалық және әдістемелік 
әдебиеттерді зерттеу, біз зерттеп отырған мәселеде, яғни заманауи педагогикалық тәсілдерді қалыптастыруда 
төмендегідей тұжырымдамалардың маңызды орын алатындығын көрсетті:

- педагогикалық іс-әрекетке шығармашылық тәсіл (В.П.Вахтеров, В.И.Звягинский, П.Ф. Каптерев, 
Т.В.Кудрявцев, С.Л.Рубинштейн, Я.А.Понаморев, Н.Ф.Хорошко, В.Д.Шадриков);

- этнопедагогикалық және аймақтық тәсіл (И.А.Арабов, Г. М. Гого-беридзе, К.И.Бузаров, Г.Н. 
Волков, М.Б.Гурбуева, С.Б.Шацкий, С.И. Эфендиев).

Зерттеудің негіздемесі мен бағыты оқу үрдісінің нәтижелерін талдау әдістері жөніндегі еңбектерге 
сүйене отырып жүзеге асырылды (А.А.Аукумс, Г.Н.Александров, В.П.Беспалько, М.И.Грабарь, Т.А.Ильина, 
И.Я.Лернер, B.И.Михеев, М.Н.Скаткин, Н.Ф.Галызина, Ю.А.Якуба).

Белгілі ресейлік ғалымдар С.А. Архангельский, К.К.Платонов,С.А.Гапоненко және басқалар 
кәсібилікке аналитикалық ойлауды дамыту, яғни педагогтың алдында туындаған кәсіби міндеттерді 
шешуге мүмкіндік беретін объектілердің маңызды қасиеттерін бөліп көрсете алу қабілеті. Бұл қағида адам 
өмірінің басқа да аспектілеріне қатысты, бірақ бұл жағдайда бізді кәсібилік, нақтырақ айтсақ, көптеген 
зерттеушілердің көзқарастар бойынша аналитикалық іс-әрекеттің маңызды элементі болып табылатын 
педагогикалық іс-әрекет қызықтырады. Педагогикалық тәжірибеде қарама-қайшылықтарды анықтау 
да, түсіну де, оларды шешу де аналитикалық іс-әрекетсіз мүмкін емес. Сонымен қатар аналитикалық 
іс-әрекетсіз өзінің кәсіби деңгейін бағалау да, өзінің қызмет сапасын жақсарту да, себебі талдау 
жұмыстарының нәтижесі тек қана әрі қарайғы іс-әрекеттердің дұрыс бағдарламасын құруға, көптеген 
практикалық сұрақтарға жауапты іздеуге, өз жұмысының нәтижелерін объективті бағалауға және барлық 
білім беру процесін объективті бағалауға, пайда болған мәселелерді шешуге мүмкіндік береді.

Алайда, Н.А.Катайцеваның пікірінше, зерттеу (сауалнама, мұғалімдермен сұхбат, сабақтарды 
бақылау, оларды талдау, өзін-өзі талдау) және мұғалімдердің жұмыс тәжірибесін талдау (ең алдымен, жас 
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мамандарды) педагогикалық талдауға қатысты нормативтік талаптар мен оны жұзеге асыру деңгейінің 
арасындағы қарама-қайшылықты көрсетеді.Мұғалімдер, педагогикалық жағдаяттарды талдауға 
дайындығының жеткіліксіздігін растайды немесе аналитикалық іс-әрекетті жүзеге асыруда елеулі 
қиындықтарға тап болатындығын айтады. 

Педагогикалық әдебиеттерде, мектеп тәжірибесіне, оқу-тәрбиелік міндеттерді шешуге, 
аналитикалық іс-әрекетке студенттердің дайындығының әлсіз екені көрсетіледі. Осылайша, О.А. 
Абдуллин мұғалімнің дайындық деңгейі мен мектеп тәжірибесінің объективті қажеттіліктері арасындағы 
қарама-қайшылықты анықтады.Ол мұғалімдердің елеулі бөлігі объективті талдау жүргізе алмайтынын 
және жаңашыл педагогтардың тәжірибесін және жеке тәжірибесін нақты бағалай алмайтынын атап өтті 
(1).Аталған мәселе бойынша жан-жақты нәтижені Н.В. Кузьмина береді, оның көзқарасынша көптеген 
мұғалімдер өз тәжірибесіне, еңбек өтіліне қарамастан, педагогикалық жағдайды жан-жақты талдай 
алмайды. Шындығында, мұғалімдердің аналитикалық іс-әрекеттіжүзеге асыру іскерлігі мен мектептің 
мұғалімдерінің кәсіби іс-әрекет процесіндегі қиындықтары арасында қарама-қайшылықтың бар екенін 
айта кету керек.Біздің көзқарасымызша, осы қарама-қайшылықтың негізгі себебі қазіргі тағдағы болашақ 
мұғалімдердің аналитикалық іс-әрекетке теориялық және технологиялық дайындықтың жеткіліксіздігі 
болып табылады.Бұл мәселенің теориялық тұрғыдан өңделмеуіне және мұғалімдерді даярлау процесінде 
бұл мәселеге дұрыс көңіл аудармауына байланысты болуы мүмкін.Біліктілік сипаттамасында бойынша 
«оқу-әдістемелік жұмысты талдау әдістемесін меңгеру» талаптары бар, алайда оқу бағдарламаларын және 
білім беру бағдарламаларын талдау бұл мәселеге назару аударылмайтындығын көрсетті. Студенттерді 
аналитикалық іс-әрекетке дайындаудың практикалық жүйесі жоқ, ол негізінен педагогикалық іс-
тәжірибе кезеңінде жүзеге асырылады.Білім беру тәжірибесінде қолданылатын шарттар мен құралдар 
студенттерді жоғары сапалы аналитикалық іс-әрекетке дайындау мәселесін шешуге мүмкіндік бермейді.
Заманауи оқулықтардың авторлары аналитикалық іс-әрекеттің мәселелеріне назар аудармай, оған ең 
жақсы бөлімшені дайындайды. Жалпы алғанда, болашақ мұғалімді аналитикалық іс-әрекетке оқыту 
және дайындау қазіргі мектептің қажеттілігіне сай келмейтінін айтуға болады.Осы мәселе бойынша Н.В. 
Кузьмина, В.А. Сластенин, О.А.Абдуллиа, Ю.К.Бабанский, Ю.А.Конаржевский, А.А. Орловтың еңбектері 
бар. Г.А. Засобин, С.И. Ке-Сельгоф және басқалары мұғалімнің аналитикалық іс-әрекетін іскерлік, дағды 
деңгейінде қарастырады.

Біз қарастырған жұмыстарда студенттер мен оқу орындары басшыларының аналитикалық 
іскерліктерін қалыптастыру мен мұғалімнің аналитикалық іс-әрекеттің белгілі бір түріне дайындығын 
қалыптастыру мәселелері көрсетіледі. Олардың ішінде әртүрлі аналитикалық іскерліктердің әртүрлі 
типін қалыптастыру мәселесі қарастырылған бірқатар жұмыстар атап өтуге болады: оқу материалын 
талдау іскерлігі (В. Г. Гилев), педагогикалық тәжірибені талдау (Л.А. Левшин, Г.П.Нилов) педагогикалық 
фактілер мен құбылыстарды талдау (Г.Д. Андропова, В. И. Тамарин), педагогикалық жағдаяттарды 
талдау (Г.А.Нагорная, А.В. Синдер, Л.Ф.Спирин, М.А.Степинский, М.Фрумкин), оқу үдерісін талдау 
(Я.А. Конаржевский, Н.А. Тоскина, Л.В. Яковлева), педагогикалық іс-әрекеттің тиімділігін талдау (М.А. 
Пинакис), мұғалім мен оқушының іс-әрекетін талдау (В.К.Елманова), өзін-өзі талдау (П.З.Феттер, 
Л.В.Яковлева, А.В.Христева).

Соған қарамастан, болашақ мұғалімдерді аналитикалық іс-әрекетке даярлау мәселесі арнайы 
әдебиетте жеткілікті түрде көрсетілмегенін атап өту керек.Бізге қол жетімді дереккөздерде мұғалімнің 
аналитикалық іс-әрекетінің жүйесімен толыққанды таныспадық.Біз шарттардың өңделу деңгейі және 
аталған іс-әрекетке дайындықты қалыптастыру жүйесі жеткіліксіз деп санаймыз.Негізінен жоғары 
педагогикалық мектеп теориясы мен практикасындатиімді шарттарды іздестіру, жаңа ғасырдың 
мәселелерін шешуге қабілетті кәсіби мұғалімді қалыптастыру тәсілдері өзекті болып табылады.

Студенттің аналитикалық іс-әрекетке психологиялық даярлығын дамыту теориясының басты 
идеясы мынадай негізгі жағдайларда қалыптасады:егер оқу – танымдық үрдіс орын алса, онда оның даму 
үрдісі де орын алады. Сондықтан білім мен түрткілер тұлғаның кәсіби дамуының негізі болады. Әр тұлға 
өзінің білімін жетілдіріп, түрлі түрткілерден қуаттанып, әрекетке көшетіні анық дүние. Кәсіби тұрғыдан 
үнемі дамып отырған педагог психологиясы айқын сезіліп, жұмыстануға, өзгені де дамытуға оң ықпалын 
тигізері сөзсіз.

Аналитикалық іс-әрекетке психологиялық даярлық қызметі білім беру мекемелерінде оқуды жеңіл 
және тиімді етіп, жағымды эмоция қалдыруда үлесін тигізеді: өзін – өзі реттеу тәсілдерін үйретеді, хабарлама 
жасауға, реферат жазуға, конференцияларға қатысуға сөйлеу дағдыларын жетілдіруге тренингтер өткізеді, 
мазасызданудың, үрейдің, стресстің алдын алу шараларын ұйымдастырады. 

Психологиялық дайындықтан өткен студент ғана  өзін еркін және сенімді ұстап, ерекше ықыласпен, 
талпыныспен жұмыстанады. 

Аналитикалық іс-әрекетке психологиялық даярлық процесінің табысты болуының негізгі 
жағдайларын көрсетейік.
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Біріншіден, аналитикалық іс-әрекетке психологиялық даярлық кәсіптік оқу орындарындағы жас 
маманды дайындау сапасымен, олардың тәжірбиелік дағдыларды жинақтауларымен байланысты. 

Сондықтан да айта кететін жайт, студенттердің оқу іс-әрекетінің табыстылығы, оған даярлық 
көптеген факторларға байланысты. Оған танымдық іс-әрекетін реттеу функциясы, өмірлік жоспары мен 
қызығушылықтары, мотивтердің, құндылық бағдарлаудың басым болатын түрі, ұмтылыс деңгейі, өзіндік 
бағалауы, мінез-құлықтарын саналы басқара алуы т.б. көптеген факторлар үлкен ықпалын тигізеді.

Студенттердің аналитикалық іс-әрекетке психологиялық даярлық келесі факторлар да үлкен 
ықпалын тигізеді: олардың дайындық деңгейі, құндылықтар жүйесі, оқуға деген қатынасы, жоғары оқу 
орны туралы ақпарат алуы, кәсіптің болашағы туралы ойлары. Бейімделу кезінде студенттің ортаға тез 
бейімделе алуы, оқу іс-әрекетінің жаңа құралдары мен әдістерін меңгеруге, нормалар мен ережелер 
жүйесін түйсінуге, оқуға, болашақ кәсіпке деген құндылық жүйесінің қатынасы болуы керек. Бұл бірінші 
деңгейдегі факторлар қатарына жатады.

Аналитикалық іс-әрекетке психологиялық даярлық факторлары объективті, субъективті және 
субъективті-объективті сипатта болуы мүмкін. Субъективті факторлар психологиялық сипаттың ішкі 
даярлық нәтижесімен түсіндіріледі. Объективті факторлар әсерімен даярлық нәтижесі сыртқы жағдаймен 
анықталады. Субъективті-объективті факторлардың даярлық мағынасы бойынша детерминациялау 
нәтижесінде басты рөл бейімделушінің ішкі қасиеттерімен сыртқы ортаға беріледі.

Бейімделу факторларының әсерлілігі іс-әрекетке психологиялық даярлық процесінің әр кезеңінде 
көрініс табады. Осыған байланысты оқуда және кәсіптендірілу кезеңдерінде әсер ететін психологиялық 
даярлық әрекеттерінің факторларын түрлі бөлімдерге бөлу қажеттілігі туындайды.

Студенттердің аналитикалық іс-әрекетке психологиялық даярлық жүйесіне нәтижелі енуі үшін 
қажетті шарттар жасау қажет, ал олар өз алдына аналитикалық іс-әрекеттің дамуына алып келетін 
психологиялық даярлық құрылуына кепілдік береді.
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ АНАЛИЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ КАК 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Кенесова М.Б., магистрант,
КазУМОиМЯ им.Абылай хана, Алматы, Казахстан

В современной школе учитель должен не просто владеть глубокими знаниями и практическими навыками, но 
и умением анализировать и адекватно оценивать педагогические ситуации. Во все времена к учителю предъявлялось 
требование обладать системой общепедагогических знаний, умений и навыков, однако необходимо признать, что, 
в зависимости от уровня развития общества, его потребностей менялись и требования, предъявляемые школьному 
педагогу. В настоящее время все большую роль приобретает профессиональный анализ самых разнообразных 
педагогических явлений.

В статье раскрывается состояние проблемы готовности учителей к осуществлению анализа педагогических 
ситуаций, выявляется сущность и цель аналитической деятельности; уточнено понятие умения анализа педагогической 
ситуации.

Ключевые слова:деятельность, аналитическая деятельность, ситуация, педагогическая ситуация, 
психологическая подготовка.

TRAINING FUTURE SPECIALISTS FOR ACMEOLOGICAL LEVEL
Slambekova T.S.  c.p.s., professor, 

ENU named after L.N. Gumilyev, Nur-sultan, Kazakhstan 

One of the main tasks of an educational system is to train future specialists for acmeological level in terms of the 
country’s involvement in worldwide, unique educational system. The main issues which should be focused in training 
future specialists: training, professional training, professional guidance, professional education, professional adaptation, 
professional self-identification, professional adequacy, professional classification, professional development, professional 
qualification, professional self-development, professional skills and etc. 

Keywords: training, professional training, acmeological training, professional education, professional qualification, 
professional skill.
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БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫ АКМЕОЛОГИЯЛЫҚ ДЕҢГЕЙГЕ ДАЙЫНДАУ
Сламбекова Т.С. п.ғ.к., профессор м.а., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан 

Еліміздің дүниежүзілік біртұтас білім кеңістігіне ену жағдайында болашақ мамандарды акмеологиялық 
деңгейге дайындау білім беру жүйесінің негізгі міндеттерінің бірі. болашақ мамандарды акмеологиялық деңгейге 
дайындауда назар аударылуға тиіс мәселелер: дайындық, кәсіби дайындық, кәсіби бағдарлық, кәсіби білім беру, 
кәсіби бейімделу, кәсіби өзін-өзі анықтау, кәсіби жарамдылық, кәсіби іріктелу, кәсіби даму, кәсіби біліктілік, кәсіби 
өзін-өзі дамыту, кәсіби шеберлік және т.б.

Тірек сөздер: білім беру, кәсіби дайындық, акмеологиялық дайындық, кәсіби білім, кәсіби іскерлік, кәсіби 
дағды.

Қазіргі білім саласында үнемі өзгерісті, жаңаруды қажет ететін негізгі мәселелердің бірі - болашақ 
маманның кәсіби даярлығы. Ал болашақ мамандарды кәсіби даярлау мәселесі кәсіби білім беру саласының 
негізгі міндеттерінің бірі. Өйткені заманауи қоғам өзгермелі жағдайларға тез бейімделе алатын, өзін-өзі 
дамытып, өзіндік шешім қабылдай алатын кәсібилігі жоғары мамандарды қажет етеді.

Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкелер палатасының 2017 жылы қабылдаған «Педагогтің 
кәсіби стандартында» «біліктілік», «ұлттық біліктілік шеңбері», «ұлттық біліктілік жүйесі» қарастырылып, 
қызметкерлердің нақты еңбек қызметін сапалы орындауға дайын болу дәрежесі көрсетілген [1]. Мұндағы 
біліктілік деңгейіне көтерілу үшін әрине дайындық, соның ішінде кәсіби дайындық қажет.

Бүгінде «болашақ мамандарды дайындау» ұғымының мағынасы көптеген ғылыми түсініктер сияқты 
әр түрлі түсіндіріледі. 

Мәселен, Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде «дайын» термині «даяр, әзір» сөздерінің баламасы, 
синонимі ретінде қарастырылады және «дайындық» белгілі бір іске даярлық, әрекет ету деп түсіндіріледі 
[2, 73-б.].

Педагогикалық энциклопедияда «даярлау» - бір іс-әрекетке, жағдайға дайын болу; бір жұмыстарды 
атқаруға жарамды күйге келу т.б. белгілі бір салаға жұмыс істеуге мүмкіндік беретін арнайы білім мен 
дағдылар жиынтығы [4, 59-с.]. 

Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде «даярлау» - кез келген іс-әрекетті сәтті орындаудың 
бастапқы шарты, тұлғаның саналы, эмоциялық түрде белгілі бір іс-әрекетке бейімделуі деп түсіндіріледі.

Ғалым-зерттеуші А.П.Воиченко кез-келген іс-әрекетке дайындықты қарастыра отырып, сыртқы 
және ішкі факторлардың әсері мен өзара байланысы арқылы тұлғаның тұрақты қасиеттерінің пайда болуы 
мен күрделі сапалық қасиеті деп тұжырымдайды. 

Осы орайда, белгілі бір іс-әрекеттің адамға әсерін Б.Г. Ананьев, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн 
және т.б. ғалымдар теориялық түрде дәлелдеп, практикалық тұрғыда негіздеген. 

А.Н.Леонтьев бойынша қандай да бір іс-әрекетке толық дайын болу индивид тарапынан арнайы 
ұйымдастырылған жұмыс пен күш жігерді талап етсе, С.Ю.Головин бойынша «дайындық» ұғымы адамның 
белгілі бір жағдаятты шешуге психологиялық күйінің жарамдығы ретінде сипатталады. 

В.П.Зинченко іс-әрекетке дайындық деп адамның барлық психофизологиялық жүйелерінің арнайы 
іс-әрекетті тиімді орындай алуы деген тұжырымға келген.

XX ғасырдың 20-40 жылдары жеке тұлғаның кәсіби іс-әрекетке дайындығы, оны дайындау жолдары, 
формалары ғалымдардың назарын ерекше аудартқан. 

Философиялық тұрғыда Б.С.Гершинский т.б. маманның кәсіби дайындығын диалектиканың 
категориялары мен заңдылықтары тұрғысында қарастырса, Л.И.Анцыферова, С.Г.Вершловский, 
М.В.Кларин т.б. кәсіби дайындық теориясын алдымен тарихи үдеріс ретінде қарастырған[5].

Әлеуметтану ғылымында маманның кәсіби дайындығында әлеуметтік факторлардың рөлі 
көрсетіледі. 

Педагогика және психология ғылымдарында болашақ мамандар дайындау мәселесіне ерекше көңіл 
бөлінген. Өткен ғасырдың орта тұсынан басталған осы бағыттағы үрдіс нәтижесінде бүгінде бұл мәселені 
шешу жөнінде ғылыми қор жинақталған.

Педагогика ғылымында Г.Д.Бабушкин, А.М.Дикунов, Э.Ф. Зеер т.б. кәсіби білім беруде педагогикалық 
тәжірибе мен теорияның байланыстылығы теориясын ұсынған. 

Жеке кәсіби іс-әрекетке дайындық мәселесі психологиялық тұрғыда ғалым-зерттеушілер 
Л.С.Выготский, К.К.Платонов, М.Я. Виленский, Л.М. Митина, С.Л. Рубинштейн және т.б. еңбектерінде 
қарастырылады. Мұнда М.Я. Виленский, Л.М. Митина, С.Л. Рубинштейн және т.б. тұлғаішілік қарама-
қарсылықтың психологиялық ерекшеліктерін зерттеген. 

Бeлгiлi ғaлымдap C.И.Apxaнгeльcкий, A.A.Вepбицкий, В.A.Cлacтeнин т.б. еңбектерінде болашақ 
мамандардың кәciби дaяpлығы мәселелелері, жоғары оқу орнындағы тәрбие және оқу үдерісі арқылы 
студенттерге тұлғалық жәнe өзін-өзі дамыту қабілеттерін жүзеге асыруды үйрету немесе бағыт беру, 
мамандарды кәсіби іс-әрекетке дайындау моделі қарастырылған [6, 19-21].
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А.К.Маркова бойынша болашақ маманның кәсіби дайындығы - кәсіби нәтижеге жету мен 
психологиялық компоненттердің көрініс табуы: олардың ішінде еңбек іс-әрекетіне деген тұлғаның 
талпынысы, психикалық күйлерінің жағдайлары, түрткі, тұқымқуалаушылық, сыртқы және ішкі ортаның 
ықпалы [6, 19-21]. Олай болса, тұлғаның белгілі бір іс-әрекетке нақты дайындығы оның ішкі күйіне 
ғана емес, физикалық, психологиялық, әлеуметтік және т.б. сияқты оған әсер ететін әр түрлі деңгейдегі 
факторларға да тікелей байланысты. 

Л.А.Кандыбович, М.И.Дьяченко кәсіби дайындықты іс-әрекет жағдайында зерттеп, бұл жағдайды 
болашақ маманның кәсіби іс-әрекетінде жетістікке жетудің шарттары деп бөліп қарастырады да, кәсіби 
іс-әрекетке дайындық құрылымына мотивацияны (кәсіби міндеттерді орындау барысында өзіне берілген 
жауапкершілікті, тиянақтылықты сезінуі); өзі жасайтын кез-келген іс-әрекетке, мамандыққа деген 
жағымды пікір мен көзқарасты; белгілі бір кәсіпке деген бағыттылықты (кәсіби іс-әрекеттің жеке тұлғаға, 
маманға қоятын міндеттерінің шарттары мен ерекшеліктерін білуі, қабылдауы, түсінуі); өзі таңдаған 
кәсіптің тұлғаның мінез-құлқына, шығармашылығына, қызығушылығына, түрткісіне сәйкес келуін; 
кәсіби іс-әрекетті орындауға керек білімдер, біліктер, дағдылар жиынтығын; тұлғаның бойындағы 
өзгермейтін кәсіби іс-әрекетте маңызды рөл атқаратын психикалық ерекшеліктерді (қабылдау үдерісі, 
оның іс-әрекетті орындауда зейінінің шоғырлануы, ойлау қабілеттері, эмоционалдық және еріктік 
үдерістері) жатқызады [7, 35б]. 

Белгілі отандық ғалым, педагог Н.Д.Хмельдің зерттеулерінде кәсіби даярлық үдерісі - қоғамға, еңбек 
іс-әрекетіне қажетті мамандарды даярлау, олардың белгілі бір кәсіп түрін үйренуі мен жүзеге асыра алуы. 

Кәсіби іс-әрекетке даярлау үдерісінің негізгі мақсаты - кәсіби тұлғалық сапаларды арнайы кәсіби 
білімдер, кәсіби біліктер және кәсіби дағдылар негізінде меңгеру, кәсіби білім беру. Бұл біртұтас маман 
даярлау үдерісінің мазмұндық, іс-әрекеттік, индивидуалдық компоненттері болып табылады. 

Индивидуалдық немесе жеке тұлғалық компонентті болашақ маманның педагогикалық іс-әрекетке 
бағыттылығы, қызығушылығы, мүмкіншіліктері, тұрақты қалыптасқан ынтасы, алғашқы дидактикалық 
қабілеттерінің көрінісі, педагог мамандығына деген тұлғалық, ішкі қажеттіліктердің болуы құрайды.

Қазіргі ғылыми айналымдағы әдебиеттер мен зерттеу жұмыстарында белгілі бір іс-әрекетке тұлғаның 
дайындық мәселесі теориялық және практикалық тұрғыда негізделіп, дәлелденген. Мәселен, Б.Г.Ананьев 
іс-әрекетке тұлғаның дайындық деңгейлерін (төмен, орта және жоғары) дайындық деңгейлерінің 
көрсеткіштерін анықтап, супер дайындық сияқты ұғымды енгізген. 

Гумандық (ізгілік) педагогика тұрғысынан кәсіби іс-әрекетке даярлау - тұлғаның кәсібіне қарай 
қалыптасуы, оның бойында кәсібі талап ететін қасиеттердің көрініс табуы, оның қалыптасуындағы негізгі 
фактор өзін-өзі тануы, өзінің кәсіби жетістіктерін түсінуі, рухани және кәсіби жетілуі.

Қазіргі кәсіби білім беруді ізгілендіру және демократияландыру кезеңінде басты мақсаттардың бірі 
студент тұлғасын іс-әрекет субъектісі ретінде қарау теориясы. Бұл теориялардың барлығы кәсіби білім 
беруге жаңа тұғырларды қарастыру және енгізілуінің қажеттілігін көрсетеді. 

В.А.Крутецкий бойынша кәсіби іс-әрекетке тұлғаның дайын болуы - адамың өз қабілеттерін 
синтездей алуы. 

Тұлғаның кәсіби іс-әрекетке дайындық деңгейі оның меңгеретін, жұмыс жасайтын мамандығына 
деген бағыттылығына (қызығушылығы, өзін сол мамандық иесі ретінде өзін көре алуы, жетістікке жетемін 
деген мотивациясы) және т.б. да байланысты. 

И.А.Kучерявенко бойынша тұлғаның кәсіби бағыттылығы - белгілі бір іс-әрекетті орындаудағы 
психо-физиологиялық жағдайы, ерік-жігерін, эмоциясын сол іс-әрекетке бағыттауы.

А.А.Деркач, Л.А.Кандыбовичтер кәсіби іс-әрекетке тұлғаның дайындығын оның бойындағы барлық 
кәсіби қабілеттерінің жарыққа шығуы, деп тұжырымдай келе, кәсіби дайындық үдерісіндегі тұлғаға әсер 
етуші мотивациялық-құндылықтық компонентті анықтайды. 

O.В.Юдина дайындық және кәсіби дайындық туралы зерттеулер нәтижесін талдай келе оларды 
төмендегідей механизмдерге бөлген:

 - Құндылық механизмі - тұлғаның іс-әрекетті атқара аламын деген ішкі сенімділігі;
 - Мотивациялық механизм – іс-әрекетті атқаруға деген ішкі қажеттілік пен талпыныс;
 - Субъектілік механизмі - болашақ маман бойында барлық кәсіби қабілеттердің қалыптасуы; 
 - Еріктілік механизмі - кәсіби дамуға деген ұмтылу; 
 - Жүйелілік механизмі - инновациялық құралдарды қолдана алу. 
Жоғары оқу орнындарында болашақ маман, кәсіп иесін даярлау мәселесі, дайындалған кадрлардың 

кәсіби біліктілігін, сапасын арттыруға арналған Г.К.Нұрғалиеваның зерттеулері ЖОО маман даярлау 
үдерісінде маңызды орын алады. Зерттеуші еңбектерінде «мамандар даярлау сапасы» мен «білім беру 
сапасы» ұғымдары мазмұндық жағынан салыстырыла келе, болашақ мамандарды мазмұнды, сапалы 
даярлауда төмендегілерді басшылыққа алу қажеттілігі ұсынылған:
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- студенттерге оқытылатын пәндердің мазмұны мен құрылымына баса назар аудару;
- студенттерге өздеріне өз кәсіптеріндегі жат, білмейтін дүниелерді үйренуге, ізденуге деген 

талпынысты тудырту;
- таңдаған мамадықтарына шығармашылық тұрғыдан қарап, өз ойларын ұсынып, мамандықтарының 

кәсіби міндеттерін шешуде жаңа әдіс-тәсілдерді үйренуге ұмтылысы;
- студенттерге өзіндік іздену жұмыстарымен айалысуға мүмкіндік туғызу, оларға көмек беру, 

оқытушы тапсырмалар берген кездерінде олардың кәсіби даму деңгейін ескеруі және осы орайда 
тапсырмаларды күрделендіру; 

- болашақ мамандарды кәсіби іс-әрекетке дайындауға әсер ететін негізгі факторларды бөліп алып, 
қарастыру.

Психологтар Э.К. Қалымбетова, Ж.М. Арынбаева кәсіби іс-әрекетке тұлғалық дайындық 
мәселелерінің психологиялық ерекшеліктерін теориялық негіздеп, бүгінгі әлеуметтік, педагогикалық және 
кәсіби дайындықтың сұранысын қанағаттандырудың басты шарты, бағыты деп болашақ мамандардың 
кәсіби құзіреттілігін қалыптастырудың теориялық курсын жоғары оқу орнының типтік оқу жоспарына 
енгізуді ұсынса, психолог В.А. Семиченко кәсіби іс-әрекет мазмұны мен оқу пәндері мазмұнының 
байланысының анықталу дәрежесін негіздей отырып, студенттің кәсіби қабылдауының бес деңгейін 
анықтайды. Оларға: 

Бірінші және екінші деңгейлерге жеткен студенттер болашақтың формальды моделдінің иесі 
ретінде сипатталады. Себебі олардың мақсаты сыртқы, кәсіпке даярлық үшін көбінесе маңызсыз болып 
келетін критерийлерді көрсетеді. Ол белсенділіктің шектеулі бөлігін қамтамасыз етіп, ниеттенген өмірлік 
болашақпен байланысы аздау болады деп көрсетсе;

Үшінші деңгейінде студенттер оқу мен кәсіби іс-әрекеттің тікелей қатыстылығын білсе, оқу 
пәндерінің кәсіби қажеттілігін ұғады, ал енді төртінші деңгейде барлық оқу пәндерін меңгеруге тұрақты 
білім көлемін игереді және соңғы бесінші деңгейді бағындырған студенттер технологиялық құзіреттілігінің 
түпкі әлеуметтік, кәсіби және тұлғалық мақсатына бағдарланған кезең ретінде жоғары оқу орнында өзіің 
оқу уақытын бағалауға анық бағдар ұстанады деп анықтама берген.

Н.С.Әлқожаева өзінің «Болашақ мамандардың кәсіби бағытталу мәселесі» атты еңбегінде кәсіби 
бағыттылық ұғымын - білім алушының нақты атқаратын іс-әрекетіне қажетті кәсіби қасиеттерді меңгеруі 
және сол әрекетке қызығушылығының туындауы, тұлғаның әлеуметтік-психологиялық тұрғыдан пісіп 
жетілуі, өзін-өзі жүзеге асыруы ретінде түсіндіреді [8, 9-15 б].

Осы кәсіби іс-әрекет ең алдымен кәсіптің (латын тілінен аударғанда «professio» - белгілі бір іс-
әрекеттің көрсеткіші, мамандық, «profiteer» – өзімнің ісім) немесе мамандықтың сипатына, ерекшеліктеріне, 
оны игерушінің функционалды міндеттеріне байланысты, атап айтқанда:

- индивидтің түрткілері, қызығушылықтары, негізгі мақсаттары мен міндеттері, қажеттіліктері, 
құндылық бағдарлары, қатынастары, психологиялық принциптері;

- тұлғаның кәсіби амбициялары, кәсіби ұстанымдары, маман ретінде өзін-өзі бағалауы, кәсіби 
саналығы;

- маманның психикалық жағдайлары, эмоцииналдық интеллектісі, кәсіби денсаулығы;
- маманнның өз кәсіби іс-әрекетіне, оның нәтижесіне қанағаттануы;
- таңдаған мамандығы мен орындайтын еңбек әрекетінің психологиялық жақтары туралы толық 

білімі;
- маманның кәсіби іс-әрекетке икемділігі, әдістері, оның әрекеттері, пайдаланатын технологиялары 

туралы білімі;
- индивидтің кәсіби іс-әрекетке қабілеттілігі.
Сонымен, маманның кәсіби іс-әрекетке дайын болуы маман болуға тиісті барлық талаптарға жауап 

бере алуы, әлеуметтік қарым-қатынасты игеруі, сол мамандықа тән мінез-құлықтың қалыптасуымен 
сипатталады.

Ғылыми айналымда дайындықтың бір түрі – «акмеологиялық дайындық» ұғымы да кездеседі. 
Акмеология ғылымы ежелгі грек сөздері «акме» шың, кемелдену және «логос» ғылым сөздерінің бірлесуінен 
пайда болған ғылым саласы. Ежелгі грек-рим түсіндірме сөздігінде «акмео» ұғымы адамның барлық 
мүмкіндіктерін пайдаланып, дамып, барлық іс-әрекетті орындай алу жағдайы, адамның мүкіндіктері мен 
дамуының шыңы деп түсіндіріледі. 

Н.В.Кузьмина акмеологияны индивидтің кәсіби, тұлғалық дамуы, кемелдену, өзін-өзі дамытуы мен 
жетілдіруі барысына әсер ететін факторлар туралы ғылым деп тұжырымдаса, А.А. Деркач, А.А. Бодалев 
жаратылыстану, қоғамдық, гуманитарлық, техникалық ғылымдардың түйіскен жерінде пайда болған, 
тұлғаның кемелдену механизмі мен әсіресе дамудың жоғары шыңына жетуін зерттейтін ғылым деп 
анықтама берді.

Н.В.Кузьмина-Гаршина, Л.Ф.Лунева акмеологияның психологиядан ерекшелігі адамның барлық 
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даму кезеңіндегі белгілі бір жетістікке жетуін, тұлға болып қалыптасу үдерісін қамтитын, тұлғаның 
жұмысының сапалылығына, өмір сүру шарттарына, дамуына, басқа тұлғалармен қарым-қатынасына баға 
беретін интегративті ғылым деп түсіндіреді [9, 100 с.]. 

Г.И.Хозяинов бойынша акмеология адамның шығармашылық жетістікке жетудегі негізгі 
заңдылықтарын, өзін-өзі жетілдіру жолдарын, әдістерін, құралдарын зерттейтін ғылым [10, 68 с.].

Сонымен қатар В.Н.Максимова еңбектеріне сүйенсек акмеология - педагогикалық үдерістің 
субъекттерінің білім беру жүйесі арқылы өзін-өзі дамыту үдерісі. 

 Көптеген дерек көздерінде акме - тұлғаның белсенді даму аймағы, әлеуметтік және кәсіби 
міндеттерді толық меңгерген ересек адамның күйі ретінде қарастырылды. 

Зерттеулерде акмеологиялық дайындық ұғымының да мазмұны ашылған. Мәселен, Б.Ж. Бекжанова 
«Жоғарыдан кейінгі білім жағдайында мамандардың акмеологиялық дайындығын қалыптастыру» атты 
қомақты жұмысында акмеологиялық дайындық ұғымын тұлғаны кәсіби және жалпы күнделікті өмірде 
алға ұмтылуға, өзін-өзі жетілдіруге, шығармылықпен өзін-өзі дамытуға бағдарлайтын индивидтің 
жалпы психологиялық, физикалық жалпыкешенді дайындығы ретінде сипаттаған. Ғалым болашақ 
магистранттардың жалпы тұлғалық дайындығы жағдайын төмендегідей сипаттайды: келешек 
мамандардың ғылыми-педагогикалық әрекетіне әсер ететін акмеологиялық білімдері, алға қарай ұмтылу 
мен жетістікке деген мотивтері, жаңалық ашу мен шығармашылық іс-әрекетіне қажет кәсіби ерекшеліктері, 
эмоционалдық интеллектін білдіретін сапалар кешені.

Жоғарыда қарастырылған «дайындық», «кәсіби дайындық», «акмеологиялық дайындық» 
ұғымдарына берілген тұжырымдар негізінде олардың өзара байланысын мына тұрғыда ұсынуға болады 
(Сызба 1). 

Сызба 1
«Дайындық», «кәсіби дайындық», «акмеологиялық дайындық» ұғымдарының өзара байланысы

Акмеологияның негізгі санаты акме болып табылады. Акмео - адамның өмір бойы қол жеткізген, 
оның жеке тұлға ретіндегі мінез-құлқының ең жоғары деңгейі, ең жарқын, қоғамдық мәні бар әрекеті, ол 
үшін барынша мүмкін болатын, оның шығармашылығының материалдық немесе рухани нәтижесі. 

К.А. Абульханова-Славская осы кульминацияға жету үшін сапасы жағынан ерекшеленетін 
тұлғалардың үш түрін бөледі: 

−	 бірінші тобы адам өзінің акмеосына өмірінде бір рет жетеді және осы шекті деңгей барлық 
қалған (кәсіби, өмірлік) уақытында сақталады. 

−	 екінші тобы қартайғанда ғана өзінің шарықтау шегіне жетеді және ол жеке тұлғаға оны жүзеге 
асыра алатын өмірінің қысқа бөлігі болып қалады.

−	 үшінші тобы өмірдің шыңына бірнеше рет жетеді, бірақ әр түрлі жағдайларға байланысты 
шыңға жетіп, ол әдеттегі деңгейге түседі немесе келесіге ұмтылады: бір жағдайда қолжеткізулер жеке 
тұлғаның мүмкіндіктерін төмендетеді, екінші жағдайда акмеоға қол жеткізу адамның өз күшін нығайта 
отырып, жаңа шыңдарға қозғалыс көкжиегін ашады.

Олай болса дайындық, кәсіби дайындық, кәсіби бағдар, кәсіби білім, кәсіби бейімделу, кәсіби өзін-
өзі анықтау, кәсіби жарамдылық, кәсіби іріктелу, кәсіби даму, кәсіби біліктілік, кәсіби өзін-өзі дамыту, 
кәсіби шеберлік сияқты маңызды категориялардың мәні мен мазмұны акмеологиялық деңгейге дайындық 
мазмұнын құрайтындығына тоқтала келе, болашақ мамандардың «акмеологиялық дайындық» мәселесін 
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қарастыруда «акме» деңгейге даярлаудың негізгі жолын мына тұрғыда қарастыруға болады (Сызба 2). 
Сызба 2

Болашақ мамандарды акмеологиялық деңгейге дайындау механизмдері
 

Кәсіп Кәсіби 
бағдар 

Кәсіби 
білім 

іскерлік, 
дағды 

Кәсіби 
бейімделу 

Кәсіби 
біліктілік 

Кәсіби 
даму 

Кәсіби 
шеберлік 

Кәсіби іс-әрекетке даяр болу – арнайы бір мамандықта іс-әрекетті сәтті орындауға мүмкіндік беретін 
тұлғаның меңгерген білімдері, біліктері, белгілі бір дағдыға ие болуы болса, акмеологиялық деңгейге 
дайындық күнделікті іс-әрекетті атқарудан бастап, тұлғаның белгілі бір кәсіби іс-әрекетке арнайы 
жоспарланған іс-әрекет арқылы даярлануы, кәсіби шыңға ұмтылуы, жетуі немесе кәсіби нәтиже, жетістік. 
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ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО АКМЕОЛОГИЧЕСКОМУ УРОВНЮ
Сламбекова Т.С.  к.п.н., профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан

Одной из основных задач системы образования является подготовка будущих специалистов на акмеологическом 
уровне с точки зрения участия страны во всемирной, уникальной системе образования. Основные вопросы, которые 
должны быть направлены на подготовку будущих специалистов: подготовка, профессиональная подготовка, 
профессиональное руководство, профессиональное образование, профессиональная адаптация, профессиональная 
самоидентификация, профессиональная адекватность, профессиональная классификация, профессиональное 
развитие, профессиональная квалификация, профессиональное саморазвитие, профессиональные навыки и так 
далее.

Ключевые слова: обучение, профессиональная подготовка, акмеологическая подготовка, профессиональное 
образование, профессиональная квалификация, профессиональное мастерство.

THE INTERNET AS AN IMPORTANT FACTOR OF THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION 
CULTURE OF THE SENIOR SCHOOLBALL UNDER CONDITIONS OF EDUCATION DIGITALIZATION

Nurgisa T. A., master KazUIRandWL named after Ablai Khan

Digitalization of education involves the use of mobile and Internet technologies by students, expanding the horizons 
of their knowledge, making them limitless. The productive use of digital technologies, the inclusion of students in an 
independent search, the selection of information, and participation in project activities forms their necessary competencies. 
In this regard, a new type of personal culture - Internet culture - is becoming relevant.

The article reveals the theoretical aspects of the development of the Internet culture of a senior student in the context 
of digitalization of education; different approaches to the definition of the concept of “Internet culture” in modern research are 
analyzed. The content of the concept of “Internet culture of a high school student” is defined as part of the general personality 
culture represented by informational, communicative and normative-behavioral components.

Key words: digitalization of education, the Internet, Internet technologies, information culture, personal culture, 
Internet culture, the Internet culture of a senior student.
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БІЛІМ БЕРУДІ ЦИФРЛАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫНДА ИНТЕРНЕТ ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 
АҚПАРАТТЫҚ МӘДЕНИЕТІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗДЫ ФАКТОРЫ

Нұрғиса Т.А., магистрант Абылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ

Білім беруді цифрландыру оқушылардың мобильді және интернет технологияларды қолдана отыра, олардың 
танып білу шеңберін шектеусіз кеңейтуді көздейді. Сандық технологияларды тиімді қолдану, оқушыларды өз бетінше 
ізденуге, ақпаратты іріктеуге үйрету, жобалық іс-іс-әрекетке қатыстыру олардың қажетті біліктерін қалыптастырады. 
Осыған байланысты тұлғалық мәдениеттің жаңа түрі - интернет мәдениеті өзекті бола түсуде.

Мақалада білім беруді цифрландыру жағдайында жоғары сынып оқушысының Интернет мәдениетін дамытудың 
теориялық аспектілері қарастырылады; заманауи зерттеулердегі «интернет-мәдениет» ұғымын анықтауға түрлі 
көзқарастар талдауға алынады. «Жоғары сынып оқушысының интернет мәдениеті» ұғымының мазмұны ақпараттық, 
коммуникативтік және нормативті-мінез-құлықтық құрамдардан тұратын жеке тұлғаның жалпы мәдениетінің бөлігі 
ретінде анықталады.

Тірек сөздер: білім беруді цифрландыру, интернет, интернет технологиялары, ақпараттық мәдениет, тұлғалық 
мәдениет, интернет-мәдениет, жоғары сынып оқушысының интернет мәдениеті.

Ақпараттық қоғамды қазіргі заманғы өркениеттің қалыптасу кезеңі ретінде қарастыруға болады, 
ол білімнің, ақпараттың және ақпаратты өңдеудің артып келе жатқан рөлімен; ақпараттық салада 
жұмыс істейтіндер санының өсуімен; ақпараттық өнімдер мен ақпараттық қызметтер үлесінің артуымен 
сипатталады. Сонымен бірге Интернет қоғамның барлық салаларын, соның ішінде білім беру үдерісін 
сапалы түрде өзгертуде. Интернет желісі өз қолданушылары қарым-қатынастарын жүзеге асыру 
мүмкіндіктерін арттыра отыра, біздің дәуіріміздің ерекше құбылысы, оның ерекше символына айналуда.

Интернет желісінің мүмкіндіктерін білім беру жүйесінде пайдалану елімізде кеңінен қолдау тауып 
отыр. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасында «білім беру процесінің барлық қатысушыларының үздік білім беру ресурстары мен 
технологияларына тең қол жеткізуін қамтамасыз ету басты мақсат ретінде белгіленді [1].

Жоғары сынып оқушылары Интернет желісіндегі ақпаратты іздеушілік және байланыс сервистерін 
белсенді қолданушылар болып табылады. Дегенмен, Интернет-технологиялар бір-біріне қайшы келетін 
тәрбие әлеуетіне ие: бір жағынан, Интернет көптеген ақпараттық және коммуникациялық қызметтерді 
ұсынады, ақпараттышексіз тұтынуға және алмасуға мүмкіндік береді, екінші жағынан, Интернет желісі кез-
келген қолданушы сияқты оқушыоның тұлғалық қалыптасуына кері әсерін тигізетін жағымсыз ақпаратқа 
қол жеткізе алады: виртуалды интернеттік желіде экстремистік, террористік, ұлтшыл ұйымдардың 
сайттары бар, чаттар мен форумдардағы қарым-қатынас төмен мәдени деңгейде өтеді. Осыған байланысты 
ғаламдық желі виртуалды кеңістігіндегі әлеуметтенудің міндетті шарты болып табылатын Интернет желісі 
қолданушысының мәдениеті мәселесі өзекті бола түседі. 

Бұл проблемалар бойынша зерттеулерді (Н.Ю.Александрова, А.А.Андреев, Т.С.Бойко, 
Л.Л.Босова, Е.А.Быкова, Г.А.Воробьёв, С.А.Дьяченко, И.Г.Захарова, О.А.Козлов, А.А.Кузнецов, 
Т.А.Лавина, А.Н.Маркина, М.Р.Раянов, И.В.Роберт, П.В.Степаненков және т.б.) талдау жаңа ақпараттық 
технологиялардың, соның ішінде Ғаламтордың мүмкіндіктерін жоғары сынып оқушыларының ақпараттық 
мәдениетіндамыту құралы ретінде пайдаланудың маңыздылығын көрсетеді және олардың интернет 
желісіментиімді ақпараттық және коммуникативтік қарым-қатынас дағдыларын дамытуды зерттеу аясын 
кеңейте түсу қажеттігіне меңзейді.

Ғаламторды пайдалану оқушылардың жүйелі ойлау стилін шыңдауға, жаңа ақпаратты аналитикалық 
қабылдау дағдыларын игеруге ықпал ете отыра, ақпаратқа еркін қол жеткізуге мүмкіндік береді, өзгенің 
пікіріне шыдамдылық көрсетуге тәрбиелейді; оқушылардың жеке жұмыс істеу мәдениетін қалыптастырады.

Қазіргі уақытта ғалымдар ақпарат ұғымын ғылымның негізгі категорияларының бірі сана, материя 
және энергия секілді категориялармен қатар қояды. Бүгінгі күні ақпараттың рөлі артып келеді, өйткені 
бұл шексіз адам ресурстарының бірі. Осыған байланысты тұлғалық мәдениеттің жаңа түрі – «ақпараттық 
мәдениет»сұранысқа ие болуда.

Бүгінгі таңда «ақпараттық мәдениет» түсінігінің бірқатар анықтамалары бар. Бұл ғылыми 
категорияны ғалымдар Е.С.Агафонова, О.В.Артюшкин, В. В.Бизюк, Л.У.Глухов, М.Л.Груздева, E.В. 
Данильчук, С.А.Дьяченко, Г.П.Забелин, Т.Я.Зелинская, В.Ф. Кочуров, М.Кузнецова, В.В.Липатов, 
Л.А.Лисавол, М.А.Лукоянова, Т.Н.Миндибаев, Т.В.Медзяиовская, И.А.Негодаев, И.В.Новикова, 
А.А.Пигузов, Л.К.Раицкая, Е.В.Харунжева және т.б. зерттеді.

Мәселен, А. А. Пигузов өзінің диссертациялық зерттеуінде «ақпараттық мәдениет» ұғымдарына 
қатысты анықтамаларды «ақпарат» ұғымына негізделген анықтамалар және «мәдениет» ұғымына 
негізделген анықтамалар деп ажыратуға болады деп есептейді [2]. Егер «ақпараттық мәдениет» тіркесінде 
«ақпарат» басым ұғым ретінде қарастырылатын болса, ақпараттық мәдениет бұл жағдайда ақпаратты 
іздеу, іріктеу және талдау жөніндегі білімдердің, біліктер мен дағдылардың жиынтығы дегенді білдіреді. 
Ал Л.У.Глухова ақпараттың қоғамдағы қызметімен байланыстыақпараттық мәдениетті тұлғаның жалпы 
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мәдениетінің құрамды бөліктерінің бірі ретінде анықтайды [3].
Егер «ақпараттық мәдениет» ұғымын «мәдениет» ұғымына байланысты қарастыратын болсақ, 

онда ақпараттық мәдениет адамның қоғамдағы тіршілік ету құралы ретінде анықталады. Аақпараттық 
мәдениет - адам және адамзат мәдениеті туралы білімдерді біріктіретін күрделі жүйелітүзілім; ақпараттық 
мәдениет қоғамның даму деңгейін, ұлттық, экономикалық, экологиялық, техникалық және өзге де даму 
деңгейін көрсетеді. Мәселен,Е.А.Медведевапікірінше ақпараттық мәдениет адамға ақпараттық кеңістікте 
еркін бағдарлануға, оны қалыптастыруға қатысуға және ақпараттық өзара әрекеттесуге мүмкіндік беретін 
білім деңгейі [4]. Сонымен, ақпараттық мәдениет адамның әлеуметтік табиғатымен байланысты және 
оның әртүрлі шығармашылық қабілеттерінің жемісі болып табылады.

Екінші көзқарасқа сәйкес ақпараттық мәдениет жалпы мәдениеттің құрамдас бөлігі болып табылады 
және белгілі бір білімдер мен сенімдерді, ақпараттық қоғамда өмір сүруге дайын болуды, әлемнің 
ақпараттық көрінісін түсіне алуды білдіретін ерекше белгілермен сипатталады. Мұнда Интернет мәдениет 
туындылары, әлем кітапханасы, мұражай, мұрағаттардың бірегей қоймасы, ақпарат агенттігі бола отырып, 
азаматтардың барлық санаттарына бірдей қол жетімділігімен маңызды рөл атқарады. Осыкөзқарасқа 
сәйкес интернет-мәдениет тұтыну және ақпаратты өңдеу мәдениеті ретінде анықталады.

Бірқатар зерттеушілер өз еңбектерінде Интернетті ақпараттық мәдениетті қалыптастыру құралы 
ретінде қарастырады. С.А.Дьяченко Интернетті мұғалімнің ақпараттық мәдениетін дамыту құралы ретінде 
зерттеуде. Сонымен бірге ол ақпараттық мәдениетті мұғалімнің ақпаратты өз бетінше алу, жеткізу және 
пайдалана алу қабілеті ретінде анықтайды. Автор Интернет жүйесі ресурстарын ақпаратты алу және оқу 
процесіне қатысушылар арасындағы байланыс үшін пайдалануды ұсынады [5].

Интернет-технологияларды зерттеудің әр түрлі аспектілері А.Л.Андреев, Е.П. Белинская, Б.С 
Беренфельд, Ю.И.Богатырева, B.P.Гончарова, Г.И.Гущина, Е.В.Данильчук, И.А.Желтова, C.В.Михайлов, 
Л.К.Раицкая, М.Р.Раянов, О.В.Пинчук, Д.Е.Прокудин, Т.Г.Ратинер, Д.Т.Рудакова, Л.А.Серых, Е.Л.Склейнов, 
Н.В.Угольков, Т.В.Яцюк және т.б. ғылыми жұмыстарында көрініс тапқан. 

Андреев А.А.интернет-оқытудың өзекті мәселелерін қарастыра келе, тікелей педагогикалық қарым-
қатынас пен ақпаратқа ара қашықтықтан қол жеткізумен байланысты іс-әрекеттің жаңа түрін, яғни 
ақпаратты виртуалды кеңістікте жариялау қызметін және интернет-оқытудың модельдері мен мысалдарын 
ұсынады [6]. Г.А. Воробьев жоғары оқу орындары шеңберінде виртуалды білім беру ортасын құру 
қағидалары мен заңдылықтарын зерттейді және «IT-мәдениет» терминін қолданады.IT-мәдениетавтор 
түсіндіруінде ақпараттық технологияларды қолдану мәдениетін білдіреді [7].

Бірлескен ғылыми зерттеулерді талдау Интернетті пайдаланушылар әртүрлі кәсіппен айналысушылар 
және әртүрлі жастағы топтар екендігі туралы тұжырым жасауға мүмкіндік береді. Дегенмен, Интернет 
желісі қызметтеріжастар ортасында аса танымал және сұранысқа ие. Біз өз зерттеуімізде жеке тұлға 
қалыптасуының аса қарқынды және қарама-қайшылықты кезеңі болып табылатын жоғары мектеп жасына 
баса назар аударамыз. Бұл құндылықтарға қайта бағдарлану, қызығушылықтардың, іс-әрекет түрлерінің, 
өмір салтының өзгеруі және т.б. секілді ерекшеліктермен сипатталатын балалық шақтан ересектік өмірге 
өту кезеңі. 

Жоғары сынып оқушыларын сыртқы әлеммен өзара әрекеттесу аясы мен тетіктерін кеңейтуге бағыттау 
өзара әрекеттестіктің мазмұнында, өзара әрекеттестіктің әртүрлі формаларын іздеу мен іске асыруда 
көрініс береді. Интернет-технологиялар қарым-қатынас пен өзара әрекеттестіктің жаңа формаларын 
(құрдастар тобындағы қызығушылықтар бойынша қарым-қатынас, серіктестік қарым-қатынастар және 
т.б.) жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Өзара әрекеттестіктің виртуалды құралдарын дәстүрлі құралдармен 
бірге пайдалану, сонымен қатар Интернет желісіндегі ақпараттық және коммуникативтік қызметтің мәні, 
мүмкіндіктері мен кемшіліктерінен хабардар болу жоғары сынып оқушыларында Интернет ғаламдық 
желісінде ақпараттық-коммуникациялық іс-әрекет мотивтерінің болуымен анықталады.

Ғаламтор жүйесіндегі оқушылар іс-әрекеттерібарысында сыни ойлау дамиды, ақпараттық 
сауаттылық арта бастайды, адами құндылықтар қалыптасады, танымдық қызығушылық артады. Тіл 
аралық кедергілер жойылады, коммуникативтік іскерліктер дамиды, тілді тереңірек оқудың ынтасы пайда 
болады, өзгелермен байланыс жасау мүмкіндігі пайда болады.

Бұл мақала аясында біз интернет мәдениетін жалпы тұлға мәдениетінің бөлігі ретінде қарастырамыз. 
Жеке тұлға мәдениеті - бұл мәдениетті түсінудің және зерттеудің маңызды аспектісі. Бұл адамның 
тәрбиелілігі мен білімділігі деңгейі; таңдалған білім немесе қызмет саласын игеру деңгейі.

Интернет-мәдениет тұлғалық мәдениеттің бір бөлігі бола отырып, үш құрамды біріктіреді: 
коммуникативтік, ақпараттық және нормативтік-мінез-құлықтық. Интернет-мәдениет құрамдарының 
қалыптасуы Интернет желісіндегі танымдық іс-әрекет формаларын жүзеге асыру процесінде жүріп 
отырады.

Интернет желісіндегі ақпараттық құрамға тоқталсақ, өзге бұқаралық ақпарат құралдарымен 
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(газеттер, журналдар және т.б.) виртуальды желідегі ақпарат қол жетімді (Интернет желісіне қосылған кез 
келген адам оған қол жеткізе алады), ол ұдайы жаңартылып отырады, ақпарат көлемі шектеусіз, аса мол 
мультимедиалық ақпарат (суреттер, видеорольдер және т.б.) қамтылады.

Біз Интернет қолданушысы мәдениетінің ақпараттық құрамын виртуалды кеңістікте жарияланған 
ақпаратты іздеу және пайдалану мәдениеті ретінде қарастыруға болады. Интернет-мәдениеттің ақпараттық 
құрамы Интернеттен ақпарат алуды қамтиды. Алайда, бұл ақпаратты тек ойланбастан тұтыну ғана емес, 
оны сауатты қабылдау (талдау, оның сапасы мен маңыздылығын бағалау).

Қазіргі жоғарғы сынып оқушылары әлемдік кеңістіктен оқу ақпаратымен қатар (мектеп 
тапсырмаларын орындау үшін, эссе жазу үшін және т.б.) сыныптан тыс, бірақ әлеуметтік маңызға ие 
ақпараттарды (жаңалықтар, көркем әдебиет және т.б.)да ала алады. Қазіргі уақытта телекоммуникациялық 
технологиялар, атап айтқанда ғаламдық Интернет желісі, ақпараттық ресурстар саласында, ең алдымен, 
жоғары сынып оқушылары арасында кең орын алып отыр. Бұл Интернеттің мүмкіндіктерін үнемі кеңейтіп 
отырумен, оның қызметтерін дамытумен және Интернет желісіндебілім беру тұрғысынан маңызға ие 
ақпараттың толықтырылып отырылуымен байланысты.

Интернеттің виртуальды желісін оқу-тәрбие үдерісінде пайдаланужаһандық кеңістікте жарияланған 
ақпаратты тұтыну процесімен ғана шектелмейді. Интернеттің ғаламдық желісі мүмкіндіктерін 
пайдаланудың маңызды бағыттарының бірі оның коммуникативтік мүмкіндіктерін пайдалану болып 
табылады.

Интернет қолданушысы мәдениетінің коммуникативтік құрамын оның Интернет виртуальды 
желісіндегі өзге қолданушылармен өзара әрекеттестік мәдениеті ретінде қарастыруға болады.

Қазіргі қоғамда тек тұлғааралық қарым-қатынас туралы ғана емес, сонымен қатар заманауи 
коммуникациялық технологиялар арқылы байланыс орнату туралы да айтуға болады. Коммуникация 
процесін тұлғааралықтан виртуалды процеске айналдыратын заманауи технологиялар бүгінде мектеп 
оқушылары үшін де, Интернеттің басқа пайдаланушылары үшін де әлеуметтенудің маңызды институтына 
айналуда. Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар қарым-қатынасы үстемдігі жағдайындағы 
тәрбие өзгерген ақпараттық ортада және соған сәйкес өзгерген коммуникативтік ортада өтеді.

Коммуникативтік құрам тұрғысынан алғанда, Интернет, бір жағынан, әлеуметтік желілердегі 
интернет-қарым-қатынас, интернет-хат алмасуды ұсына отыра өзара әрекеттестік формаларын кеңейтеді, 
сол арқылы байланыс тәжірибесін арттырады. Екінші жағынан, виртуалды байланыс әр түрлі себептермен 
кейде жоғары сынып оқушылары үшін түрлі себептерге байланысты тартымды бола бастайды, бұл өз 
кезегінде адамдық қарапайым қарым-қатынасты азайтып, түрлі Интернет тәуелділікке әкеліп соғады. 
Осылайша, виртуалды байланыс бір жағынан адамның әлеуметтік ортаға бейімделуіне ықпал етеді; екінші 
жағынан, жоғары сынып оқушысының қоғамнан оқшаулануынаалып келеді.

Оқу-тәрбие үрдісінде Интернет коммуникациянықолдану - жоғары сынып оқушылары мен мұғалімдер 
арасындағы өзара әрекеттестіктің жаңа формаларының бірі. Телекоммуникациялық өзара әрекеттестіктің 
негізгі формалары форумдар, чаттар, ICQ құралдарымен, электрондық пошта, телеконференциялар және 
видеоконференциялар арқылы байланыс болып табылады. Интернет-коммуникациялар күндізгі/сырттан 
оқытудың шекарасын кеңейтеді, бұл үдерісті қазіргі білім беру процесінің мазмұнымен толықтырады.

Интернет-мәдениеттің нормативтік-мінез-құлықтық құрамы педагогикалық ықпал ету тұрғысынан 
біршама күрделі, соған қарамастан, ол ақпараттық және интерактивтік іс-әрекеттің негізінк алынады. 
Интернет-мәдениеттің ақпараттық және коммуникативтік құрамдарын қалыптастыра отырып, мұғалім 
Интернет-байланыстың нормативтік- мінез-құлықтық негіздеріне де ықпал етеді.

Интернет-мәдениеттің нормативтік-мінез-құлықтыққұрамы мәселесі бүгінде өте өзекті. Қазіргі 
көптеген педагогтар, психологтар мен әлеуметтанушылар виртуалды өзара әрекеттестік этикасына 
ерекше мән береді. Мәселен, С.В.Федорова жаңа ақпараттық технологиялардың дамуы дәуірінде жас 
ұрпақ бойында этикалық құндылықтарды қалыптастыру қажеттілігі арта түсіп отырғанын, оның негізіне 
адамның өзіне ғана емес, сондай-ақ өзге адамдарға, қоғамға,табиғатқа қатысты ізгі қарым-қатынас алынуы 
тиістігін атап көрсетеді [8].

Сонымен, жоғарыда келтірілген Интернет желісіндегі танымдық іс-әрекет түрлерінің ішінде 
ең көп тараған түрі - ақпарат іздеу болып табылады; ал іс-әрекеттің коммуникативті түрі ең азы. 
Осылайша,Интернет желісі мүмкіндіктерін пайдаланудың негізгі қажеттілігі ақпарат алуға сұраныспен 
байланысты. Өкінішке орай, ақпаратты талдау және өңдеу дағдылары нашар дамығандықтан жоғары 
сынып оқушылары алынған ақпаратпен жеткілікті деңгейде жұмыс істей алмайды. Алайда, зерттеушілер 
Интернет желісінің ақпарат алуға байланысты қызметі жетекші орыннан ығысып, оны бүгінгі күні байланыс 
қызметі алмастыра бастағаны жөнінде пікір білдіруде. Осы орайда ақпараттық және коммуникативтік 
қызмет жүйесіндегі интернет желісін жеке адамдар мен топтардың ақпараттық-коммуникациялық 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған ғаламдық кеңістік ретінде қарастыруды ұсынған ғалымдар 
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пікірі орынды деп санаймыз [9].
Сонымен жоғарыдағы талдаулар, «жоғары сынып оқушысының ақпарат-мәдениеті» ұғымын 

ақпараттық, коммуникативтік және нормативті-мінез-құлықтық құрамдардан тұратын тұлғалық жалпы 
мәдениеттің бір бөлігі ретінде қарастыруға болатынын көрсетеді. Оны қалыптастыру Интернет желісінде 
жұмыс жасаумүмкіндіктері мен тетіктері туралы білім алуға, ақпараттық және коммуникативтік дағдылар 
мен біліктерді дамытуға бағытталуы қажет. Бұл өз кезегінде байланыс аясын және сыртқы әлеммен өзара 
әрекеттесу тетіктерін кеңейтуге, білім алуға және өзін-өзі тәрбиелеуге ынтаны арттыруға, Интернет 
желісіндегі іс-әрекетке құнды қарым-қатынасты дамытуға ықпал етеді.

Олай болса, Интернеттіңәлеуметтік-педагогикалық әлеуетінтиімді пайдалану жолдарын іздестіру, 
оның жоғары сынып оқушысының ақпарат-мәдениетін дамытудағы мүмкіндіктерін анықтаукезек 
күттірмейтін мәселе болып табылады.
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ИНТЕРНЕТ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНФОМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШЕГО 
ШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Нургиса Т. А., магистрант КазУМОиМЯ им. Абылай хана 

Цифровизация образования предполагает применение обучающимися мобильных и интернет-технологий, 
расширяя горизонты их познания, делая их безграничными. Продуктивное применение цифровых технологий, 
включение обучающихся в самостоятельный поиск, отбор информации, участие в проектной деятельности формирует 
у них необходимых компетенции. В связи с этим становится актуальным новый тип личностной культуры - интернет-
культура.

В статье раскрыты теоретические аспекты развития интернет-культуры старшего школьника в условиях 
цифровизации образования; анализированыразличные подходы к определению понятия «интернет-культура» в 
современных исследованиях. Определено содержание понятия «интернет-культура старшего школьника» как часть 
общей культуры личности, представленной информационной, коммуникативной и нормативно-поведенческой 
составляющими.

Ключевые слова: цифровизация образования, интернет, интернет-технологий, информационная культура, 
личностная культура, интернет-культура, интернет-культура старшего школьника.

FIRST YEAR STUDENTS’ ADAPTATION TO LIFE AND STUDY AT A TECHNICAL UNIVERSITY 
Sarenove A.S.  c.p.sc., Dean of Gen. Education of Satbayev University, Almaty, Kazakhstan 

The demand todevelop and enhance the quality of educationin the era of globalization is obvious.Kazakhstan,during 
the transitional period, being in the process of implementing international standards into its educational system,encountersa 
variety of challenges. A number of reforms in the system of education have been already introduced at the leading technical 
university of the country.Successful adaptation of the first-year students to life and study at this university is the key to the 
further development of each student, both as a person and a future specialist.

Keywords: first-year students’ adaptation, technical university, credit system of education

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Саренова А.С. к.п.н., директор института базового образования 

КазНТУ имени К.Сатпаева, Алматы, Казахстан 

Потребность в развитии и повышении качества образования в эпоху глобализации очевидна. Казахстан 
в переходный период, находясь в процессе внедрения международных стандартов в свою систему образования, 
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сталкивается с различными проблемами. Ряд реформ в системе образования уже внедрен в ведущем техническом 
университете страны. Успешная адаптация первокурсников к жизни и учебе в этом университете - залог дальнейшего 
развития каждого студента, как личности, так и будущего специалиста.

Ключевые слова: адаптация первокурсников, технический университет, кредитная система обучения

Интеграция системы высшего образования Казахстана в мировое образовательное пространство 
является одним из долгосрочных стратегических приоритетов страны. После появления на геополитической 
карте мира в 1991 году, республика активизировала международное сотрудничество в области высшего 
образования. Современные реформы в казахстанском образовании являются частью государственной 
политики, направленной на удовлетворение потребностей развивающейся экономики, с одной стороны, и 
на то, чтобы сделать страну конкурентоспособным членом мирового сообщества, с другой. Масштабные 
реформы для модернизации всех уровней образования активно проводятся последние десять лет. В 
соответствии с Государственной программой развития образования, Казахстан, как полноправный член 
Европейского пространства высшего образования, реализовывает Болонские принципы и активизирует 
интернационализацию казахстанского высшего образования. Как известно,Болонские реформы 
характеризуются терминами «ориентированность на результаты» и «студентоцентрированное обучение» 
[1]. К ключевым положениям декларации относятся принятие трехуровневой системы образования: 
бакалавриат-магистратура-докторантура;система кредитов обеспечивает право выбора студентом 
изучаемых дисциплин,сделав её накопительной системой, способной работать в рамках концепции 
«обучение в течение всей жизни» [2].

Как оказалось, различия между казахстанской и европейской системами образования слишком 
велики для быстрой и простой адаптации Болонских стандартов. Результаты того, что было сделано, 
и текущая ситуация в ведущем техническом вузе страны могут быть кратко описаны следующим 
образом:была внедрена  трехуровневая модель образования: бакалавриат, магистратура и докторантура; 
разработаны собственные новые образовательные программы для всех уровней; введены новые принципы 
финансирования высшего образования; сделаны основные шаги в развитии внешней и внутренней 
академической мобильности; несмотря на то, что с 2011 года была начата система перевода казахстанских 
национальных кредитов в ECTS, полноценный переход на кредитную систему обучения в ведущем 
техническим вузе страныпроизошел весной 2018 года. Это значит, что система кредитов стала не только 
накопительной, но с весеннего семестра 2018 года дала право студентам выбирать изучаемые дисциплины, 
записываться к лучшим преподавателям, самостоятельно составлять себе расписание, а также выбирать 
дисциплины для получения minor, дополнительной образовательной программы, дисциплины которой 
формируют дополнительные компетенции по желанию обучающегося.

Каким приходит студент в университет и что его ожидает на первом году обучения в ведущем 
техническом вузе страны?С какими трудностями сталкивается вчерашний школьник? И как их 
преодолевает?Как происходит адаптация к новому формату обучения, к новой среде и требованиям 
высшей школы? На эти и другие вопросы по успешной адаптации студентов первого года обучения даны 
ответы в данной статье. 

Ежегодно в Казахстане выпускники средних школ сдают Единое национальное тестирование 
(ЕНТ). С 2004 по 2016 год этот тест проводился с целью получения аттестата о среднем образовании 
и поступления в университеты как за счет государственных грантов, так и на платной основе. С 2019 
года формат, требования, а также сроки сдачи ЕНТ изменились.Сложно судить об эффективности нового 
формата, поскольку он был введен в этом году.Причина, по которой ЕНТ критиковали, заключалась 
в том, что в течение последних двух лет обучения в школах подготовка ктестированию в формате 
множественного выборавелась во время занятий. Очевидно, что будущие студенты за последние два 
года обучения в школе практически не развивают свои академические навыки, а также способности 
критического мышления, общения, творческие способности и навыки сотрудничества, так называемые 
«навыки 21-го века». Безусловно, поступив в вуз, студентампредстоит наверстать упущенное, чтобы 
соответствовать требованиям высшего учебного заведения. Это требует времени, усилий, и не каждый 
может с этим справиться. 

Институт базового образования ведущего технического вуза страны курирует студентов первого года 
обучения вне зависимости от выбранной ими образовательной программы, занимается академической 
навигацией и адаптацией студентов, а также пропагандой образа успешного студента, как необходимого 
условия эффективности адаптации. Количество студентов бакалавриатаза три учебных года изменяется 
следующим образом: 1811 человек в 2016–2017 учебном году, 1254 – в 2017–2018, 2624– в 2019-2020. 
Каждый год контингент в среднем представлен следующим образом: 75% - парни, 25% - девушки, из них 
около 85% - студенты, обучающиеся за счет государственного гранта, остальные – за счет собственных 
средств. Обучающиеся приезжают со всех 14 регионов, а также городов республиканского значения, не 
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более 5% обучающихся приезжают учиться из ближнего и дальнего зарубежья. 
Несомненно, первый год обучения в университете считается самым важным и сложным по нескольким 

причинам. Во-первых, студенты встречаются с новой, для многих незнакомой средой (большой город), 
новым окружением (новые друзья и преподаватели),так называемая, общественная адаптация. Во-вторых, 
они сталкиваются новыми правилами обучения, в том числе,содержанием и требованиями к учебе, формам 
и методам обучения (отличных от общеобразовательных школ), то есть, дидактическая адаптация[3, с.226]. 
В-третьих, они учатся самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. 

Первый год является периодом адаптации, в течение которого в техническом вузе изучаются 
общеобразовательные дисциплины, такие как казахский или русский языки (в зависимости от языка 
обучения в школе), английский язык (поуровневоеобучение в соответствии с CEFR – общеевропейскими 
компетенциями владения иностранным языком), современная история Казахстана, математика (1,2,3), 
физика, химия, физическая культура, а также введение в специальность в соответствии с выбранной 
образовательной программой.

Будучи ориентированными на результат и обеспечивая «студентоцентрированное обучение» в 
университете с 2016 года было введено поуровневое обучение языкам. Абсолютно все студенты на 
входе проходят диагностическое тестирование, по результатам которого определяется степень владения 
казахским или русским, а также английским языками, то есть, учитывается индивидуальная подготовка 
каждого студента и выстраивается индивидуальная траектория обучения по языковым дисциплинам. 
Описывая средние результаты диагностического тестирования за три года по казахскому и русскому языкам 
следует отметить, что у 10% обучающихся уровень А1, у 36% уровень А2, у 35% - В1, и только у 19% - В2. 
По английскому языку результаты выглядят следующим образом: практически 75% студентов не изучали 
его ранее или владеют языком на уровне А1, 10% на уровне А2, столько же на уровне В1 и только 5% - В2. 
С 2017 года диагностическое тестирование проводится и по математике, результаты которого показывают, 
что около 70% студентов не готовы осваивать университетскую программу по математике. Соответственно, 
они в течение семестра изучают «Алгебру и введение в анализ», повторяя школьную программу, и только 
30% начинают обучение с высшей математики. С 2019 года диагностическое тестирование проводится 
по физике. Не смотря на то, что тест состоит из вопросовпо программе средней школы, только 25% 
студентов готовы изучать вузовскую программу по физике, оставшиеся 75% «повторяют» школьную 
программу в течение первого семестра. Предлагая и обеспечивая курсы по названным дисциплинам со 
школьной программой в содержании, университет помогает своим студентам наверстать упущенное и 
адаптирует их под требования высшего учебного заведения, а для продвинутых студентов создает условия 
для дальнейшего развития и совершенствования. 

Несомненно, основными трудностями дидактической адаптации студентов первого года обучения 
является возрастание объема и сложности учебного материала, увеличение удельного веса самостоятельной 
работы (согласно кредитной системе обучения), плюс ко всему, неумение работать самостоятельно, 
планировать и распределять свое время. Вследствие чего, иногда студенты предпочитают прибегать к 
обману, плагиату или другим способам нарушения академической политики. Только за 2018-2019 учебный 
год за осенний и весенний семестры во время проведения итогового контроля было зафиксировано 118 
случаев нарушения академической политики университета студентами первого года обучения (списывание, 
использование гаджетов, подставные лица и др.). Что значительно выше по сравнению количеством 
нарушений со стороны студентов старших курсов.

Большое значение имеет правильная организация педагогического взаимодействия между 
преподавателями и студентами. Личность и мотивационная сфера будущего специалиста может 
формироваться лишь в условиях общения с опытным, творчески мыслящим иувлеченным своей 
профессией специалистом. Очевидно, не весь преподавательский состав полностью отошел от старой 
методологии, где профессор полностью решал, что и как должен изучать студент. Занятия в большей 
степени должны быть ориентированы на обучающихся, чем напреподавателей,должны быть больше 
ориентированына деятельность, чем на книги и учебники.Суть кредитной технологии заключается в том, 
что преподавательне может больше быть источником знаний, он должен учить тому, как учиться, и, таким 
образом, готовитьстудентов к обучению на протяжении всей жизни, являясь помощником и мотиватором. 

Чтобы исследовать мотивацию, проблемы, и, в целом,процесс адаптации студентов первого года 
обучения в университете, среди них в начале второго семестра был проведен опрос. Целью исследования 
было изучение разных аспектов студенческой жизни. Опрос включал в себя 20 вопросов с несколькими 
вариантами ответов;у студентов была возможность выбрать несколько ответов, а также   оставлять 
комментарии под каждым вопросом. Вопросы охватывали несколько областей анализа: (1) мотивация 
студентаи формальная адаптация студентов, (2) учебный процесс и дидактическая адаптация(3) внеучебная 
деятельность, студенческая жизнь и социальная адаптация. 
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Опрос был добровольным, анонимным и проводился онлайн (через Googleформы). Ответы студентов 
были рассмотрены и сгруппированы для дальнейшего анализа.Все результаты были проанализированы 
статистически и рассчитаны в процентах.

(1) Элементы, связанные с мотивацией и формальной адаптацией студентов:
• Мотивация студентов к обучению в университете была проанализирована на основе следующих 

данных:
- государственноый грант, престиж вуза - 45%
- выбранная специальность - 28%
- под влиянием близкого окружения (родители, друзья и т. д.) - 12%
- интересная студенческая жизнь - 6%
• Осведомленность студентов о своей будущей профессии
- имеют четкое представление о своей будущей профессиональной деятельности - 50%
- имеют смутное представление о выбранной профессии, но надеются, что это станет более 

понятным, когда они будут учиться на старших курсах - 22%
- ставят под сомнение своё решение - 11%
- даже не думали об этом - 17%
• Самое важное для студентов в университете
- взаимодействие с друзьями - 33%
- увлекательные занятия - 29%
- удобное расписание - 24%
- мотивирующие учителя - 19%
Эти данные подтверждают мнение о том, что следует уделять больше внимания профориентации 

внутри образовательных программ и направлений в течение первого семестра или даже первого года 
обучения, чтобы помочь студентам представить свои дальнейшие профессиональные перспективы. 
К примеру, в рамках гостевых лекций полезноприглашать «людей с производства», особенно тех, кто 
обладает богатым опытом и знает тонкости работы «на местах». 

(2) Учебный процесс и дидактическая адаптация:
• Знают листуденты требования курса (силлабус, ожидаемые результаты обучения, критерии 

оценивания, сроки и др. требования)
- Да - 66%
- Не всё - 33%
- Совсем нет - 1%
В целом, студенты ознакомлены с требованиями по дисциплинам. Однако у них есть своё видение и 

они хотели бы иметь возможность внести изменения следующим образом:
- увеличить количество офис часов - 45% опрошенных,
- увеличить количество лабораторий и практик - 37%,
- увеличить количество лекций - 18%.
Как показал опрос, около половины респондентов хотят увеличить количество офис часов, что 

свидетельствует о желании студентов получать дополнительные индивидуальные консультации по 
дисциплинам. Треть респондентов хотели бы увеличить количество практических и лабораторных 
занятий, что подтверждает большую эффективность контактных часов, проводимых непосредственно в 
лабораториях. 

Для дидактической адаптации студентов первого года обучения осенью, до начала занятий проводится 
Ориентационная неделя, в рамках которой студенты знакомятся с кампусом, библиотекой, встречаются 
с проректором по академической работе, представителями Офиса Регистратора, Международного 
департамента, Института военного дела и студентами-активистами, которые рассказывают о своем опыте 
обучения в университете. Студенты впервые узнают о кредитной технологии обучения, новых требованиях 
и правилах.Согласно кредитной технологии расписание занятий составляется индивидуально на каждого 
студента согласно результатам диагностического тестирования. Понятия одной «группы обучения по 
специальности» на весь период обучения в вузе больше не существует. Академические группы всегда 
разные на разных дисциплинах. То есть, в аудитории на лекции по дисциплине «Современная история 
Казахстана», на практических занятиях языковых дисциплин или на лабораторных по «Физике» могут 
все вместе сидетьпредставители разных образовательных программ – будущие нефтяники, архитекторы, 
металлурги или горняки.Кроме того, в одной аудитории могут встретиться студенты разных лет 
обучения, что никак не противоречит правилам кредитной технологии обучения. В своих комментариях 
обучающиеся не раз отмечали, что «было бы лучше, если бы ониобучались в одной и той же группе 
по специальностям в течение всех четырёх лет». Это означает, что студенты чувствовали бы себя более 
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комфортно, обучаясь в одной группе на протяжении всего периода обучения. Это обусловлено тем,что 
во-первых, им привычно учиться в одном коллективе, как это было в школе; во-вторых, раньше, до того, 
как была введена кредитная система, были учебные группы на весь период обучения согласно выбранной 
специальности. Индивидуальная траектория обучения вызывает много вопросов и студентам приходится 
адаптироваться под новый формат и требования вуза. Приученные к ежедневной опеке и контролю в 
школе, некоторые первокурсники не умеют принимать элементарные решения. Но со второго семестра 
студенты вынуждены учиться самостоятельно принимать решения ответственно и обдуманно, так как 
онипроходят регистрацию на дисциплины весеннего семестра, сами выбирают дисциплинысогласно РУП 
исами выбирают преподавателей.Очевидно, что лучшие преподавателивостребованы всегда, здесь играет 
роль «репутация преподавателя», о которой «первашам» рассказывают старшекурсники.

(3) Внеучебная деятельность, студенческая жизнь и социальная адаптация. 
• Студенты об участии в студенческих организациях и внеаудиторных мероприятиях:
- не участвуют - 57%
- имеют положительное влияние - 18%
- имеют негативное влияние - 15%
- не имеют влияния - 11%
Для одной трети студентов очень важно общаться со сверстниками, что может быть поддержано через 

студенческие сообщества и организации. Для этого необходимо создать условия для их работы и развития, 
оказать всевозможную поддержку, мотивировать студентов на организацию общественных мероприятий, 
которые объединят их и укрепят «университетский дух и патриотизм». Однако, более половины студентов 
не принадлежат ни к одной из студенческих организаций. Как видно из их комментариев, учеба занимает 
много времени, и они предпочитают уделять больше времени обучению, чем участию в различных 
мероприятиях.

• Почти половина опрошенных студентов (48%) занимаются спортом только на занятиях физической 
культуры, 36% занимаются спортом три раза в неделю, помимо занятий по расписанию, 11% занимаются 
спортом каждый день, 5% не занимаются спортом вообще.

• Половина проживающих в общежитии недовольны жилищными условиями. Отсутствие 
приемлемых условий жизни демотивирует студентов, и очевидно, что это может негативно сказываться 
на их успеваемости. Необходимо приложить максимум усилий для улучшения условий в общежитии, 
что помимо успеваемости положительно скажется на общем уровне удовлетворенности учащихся и их 
родителей.

• Для студентов первого курса существует институт эдвайзеров. Три четверти респондентов 
положительно оценивают работу своего эдвайзера. Чтобы улучшить общение с первокурсниками, в 
Instagram был создан аккаунт, который показал свою эффективность на практике. Дирекции института 
отвечает на вопросы студентов в данной социальной сети двадцать четыре часа в неделю. 

С целью социальной адаптации студентов первого года обучения в самом начале проводится ряд 
внеаудиторных мероприятий. Самым первым мероприятием после «Ориентационной», на второй неделе 
сентября, является «Ярмарка студенческих сообществ», в которой принимают участие все студенческие 
организации университета, а организаторами являются студенты–активисты старших курсов. Цель 
данного мероприятия познакомить первокурсников со студенческой жизнью, привлечь наибольшее их 
количество в сообщества по интересам. Для студентов, проживающих в общежитиях проводится «Қоныс 
той» (новоселье). Тимбилдинг для более чем 500 первокурсников проводит дирекция института базового 
образования с выездом на озеро Иссык, где проходят спортивные и развлекательные мероприятия, 
студенты знакомятся друг с другом и со своими эдвайзерами. В данном мероприятии активно принимают 
участие студенты старших курсов–активисты, которые когда-то сами были первокурсниками. Далее 
следует посвящение в студенты, формат которого разный из года в год, и, за пару недель до второго 
рубежного контроля проходит ежегодная «Неделя добра», вырученные средства от которой идут на 
благотворительность. Такие мероприятия, способствующие адаптации первокурсников к условиям 
вузапланируются и проводятся ежегодно в первом семестре. 

Таким образом, внедрение международных стандартов в высшем образовании Казахстана требует 
не только времени, оно также должно рассматриваться как процесс, который необходимо преодолеть и, 
по возможности, адаптировать с учетом готовности студентов к этим изменениям. Успешная адаптация 
студентов первого года обучения к жизни и учебе в вузе является залогом дальнейшего развития как 
человека, так и будущего специалиста в своей области. Трудности в процессе адаптации различны по 
своему происхождению. Некоторые из них естественны и неизбежны, другие носят субъективный 
характер и связаны не только со слабой подготовкой, но и личностными характеристиками вчерашних 
школьников. Студенты должны изучить новые правила обучения, способы самостоятельно принимать 
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решения и брать на себя ответственность за это.Преподаватели должны развивать свой профессионализм 
и ориентироваться на достижения, чтобы быть в курсе всех изменений в системе образования, быть 
конкурентоспособными и востребованными.Администрация университета со своей стороны должна 
заложить основу для продуктивной, творческой и ориентированной на результат работы студентов в 
условиях кредитной системы обучения.
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БІРІНШІ КУРС СТУДЕНТТЕРІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТТЕ ОҚУҒА БЕЙІМБЕЛУІ
Саренова А.С. п.ғ.к, Базалық білім беру институтының директоры 

Қ.Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ, Алматы, Қазақстан 

Жаһандану дәуірінде білім сапасын дамыту мен жетілдіру қажеттілігі айқын. Өтпелі кезеңдегі Қазақстан 
өзінің білім жүйесіне халықаралық стандарттарды енгізу процесінде түрлі проблемаларға тап болуда. Еліміздің 
жетекші техникалық университетінде білім беру жүйесіне бірқатар реформалар енгізілді. Бірінші курс студенттерінің 
өмірге және осы университете оқуға бейімделуі - әрстуденттіңжекетұлғаретінде, болашақ маман ретінде де әрі қарай 
дамуының кепілі болып табылады.

Тірек сөздер: бірінші курс студенттерінің оқуға бейімделу, кредиттік оқыту жүйесі, техникалық университет. 

USE OF GAMING TECHNOLOGY IN  ELEMENTARY SCHOOL
Urazkhan B.E. master, KazUIRandWL named after Ablai Khan, Almaty, Kazakhstan

The article discusses the essence and significance, functions, the main features of games in primary school students. 
The game is always directed towards the future, as it either predicts, simulates life situations, or fixes the properties, qualities, 
conditions, skills, abilities, necessary personalities to perform social, professional, creative functions, as well as for the 
physical hardening of a developing organism

Keywords: game, action, elementary school students, function.
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ

Уразхан Б.Е.  магистрант
Абылай хан атындағы ҚазХҚжәне ӘТУ, Алматы, Казақстан

Мақалада бастауыш сынып оқушыларында қолданылатын ойын іс-әрекетінің мәні мен маңызы, функциялары, 
негізгі ерекшеліктері қарастырылады. Кіші мектеп оқушыларының шынайылығы және реакция жылдамдығы ойын 
жағдайларында айқын көрінеді. Кіші мектеп оқушыларының қабылдауы, ынтасы және сенімі жоғары болғандықтан 
оларды кез-келген іс-әрекетке, әсіресе ойынға тарту оңай. Мектепке барғаннан кейін оқу жетекші іс-әрекетке 
айналады, ол эмоционалды көңіл-күйді, ақыл-ой дамуының қарқынын, әлеуметтік қалыптасуын анықтайды

Тірек сөздер: ойын, іс-әрекет, бастауыш сынып оқушылары, функция.

Педагогикадағы барлық тарихи жүйелерде ойынның дамытушылық және тәрбиелік мәні 
қарастырылады (Платон, Локк, Руссо). Ойын халық педагогикасында, қазіргі оқу орындарында 
кеңінен қолданылады. Отандық және шетелдік ғалымдардың жұмыстары (А.Адлер, К.Бюлер, Валон, 
Л.С.Выготский, К.Гросс, А.Н.Леонтьев, Ж.Пиаже, С.Л.Рубинштейн, Г.Спенсер, Д.Б.Эльконин және 
басқалары) ойынның дамытушылық, білім берушілік, тәрбиелік қызметтерін зерттеуге, білім сапасына 
қойылатын қазіргі талаптарды іске асыруға бағытталады. Белсенді оқытудың негіздері Т.В.Кудрявцев, 
ИЛ.Лернер, А.М.Матюшкин, М.И.Махмутов, А.Оконь, Т.И.Шамованың психологиялық-педагогикалық 
зерттеулерінде өңделген.

Отандық педагогика мен психологияда ойын теориясы саласындағы зерттеулер Ю.П.Азаров, П.П. 
Блонский, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, А.С.Макаренко, В.С.Мухина, В.С. В.А.Сухомлинский, С.Л. 
Рубинштейн, К.Д.Ушинский, С.А.Шмаков, Д.В. Эльконин есімдерімен тығыз байланысты.

Осы зерттеулерді біріктіретін негізгі нәрсе - іс-әрекеттің ерекше түрі ретінде ойынның пайда болуын 
түсіндірудің негізгі тәсілдерін өңдеу.

Теориялық әдебиеттерде ойын былайша қарастырылады: 
1) тұлғаның қоршаған ортамен қарым-қатынасы;
2) баланың субъективті әрекеті ретінде өзгеретін және дамитын жетекші іс-әрекеті;
3) баланың әлемге көзқарасы;
4) меңгеру құрылымы;
5) баланың психикалық дамуын қамтамасыз ететін іс-әрекет.
Ойынның мәні мынада: ойында маңыздысы нәтиже емес, ойын әрекеттерімен байланысты баланың 
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алатын әсері маңызды. Бала ойнайтын ойындар қиялмен байланысты болғанмен, оның басынан кешіретін 
сезімдері шынайы. Ойынның бұл ерекшелігінің тәрбиелік мүмкіндіктері зор, себебі ойын мазмұнын, 
соның ішінде ойын сюжетіндегі белгілі бір рөлдерді бақылай отырып мұғалім балалар ойынының белгілі 
бір жағымды сезімдерін бағдарламалай алады. Сонымен бірге, біріншіден, адамға жағымды сезімдерді 
бастан кешіруі маңызды, екіншіден, сезіну арқылы іс-әрекетке оң көзқарас қалыптастыруға болады. 
Ойыннан басқа да әрекеттерге жағымды көзқарасты қалыптастыруда ойынның мүмкіндігі мол.

Ойын әрекеті келесідей функцияларды атқарады: 1) көңіл-көтерушілік; 2) коммуникативті; 3) өзін-
өзі жүзеге асыру; 4) ойын-терапевтикалық; 5) диагностикалық; 6) түзетушілік; 7) ұлтаралық қатынас; 8) 
әлеуметтену.

Бұл функцияларды қысқаша қарастырайық. 1) Көңіл-көтерушілік функциясы – ойынның объективті 
негізгі функциясы. Көңіл көтеру – әртүрлі құбылыстарға тарту. Көңіл көтеру дегеніміз - субъектінің 
бөлінбеген, бейсаналық немесе саналы қажеттілігін білдіретін психикалық күй. Ойынның ойын-сауық 
функциясы, әдетте, белгілі бір жайлылықты, қолайлы атмосфераны, жандүниенің тыныштығын құрумен 
және сол арқылы тұлғаның психикалық мәртебесін тұрақтандыруға, ауысуға және талаптарды орындауға 
байланысты.

Ойын - бұл қатысушыны тікелей тәжірибе шеңберінен шығаратын бірден-бір әрекет. Ойын - 
стратегиялық тұрғыдан ұйымдастырылған мәдени ойын-сауық кеңістігі, ол ойын-сауықтан дамуға алып 
келеді. Ойын-сауық - бұл іздеу. Ойынның ойын-сауыққа және қиял әлеміне жетелейтін сиқыры бар.

Ойын - коммуникативті және нақты әрекет. Ол ең күрделі адами қатынастардың нақты контекстіне 
енеді. Кез келген ойын қауымдастығы - бұл әр қатысушыға байланысты ұйымдастырушылық және 
коммуникативті принцип ретінде әрекет ететін, көптеген коммуникативтік байланыстарды құратын 
команда. Коммуникативті қарым-қатынас мінез-құлықтың нақты нормаларын қамтиды: топтық жұмыс 
және тәуелсіздік; мүдделер мен құмарлық; өзара түсіністік және шешім қабылдау мүмкіндігі; эмоционалды 
байланыс.

Бірлесіп жұмыс істеуге және тең қатысушы болуға деген ұмтылыс осындай қауымдастықты 
тудырады. Ойын барысында тілектер жеке адам үшін маңызды мақсаттар орындалады, ойыншылар 
арасында нақты әлеуметтік қатынастар пайда болып, дамиды. Бұл ойын әрекетінің басты ерекшелігі.

3). Ойынның өзін-өзі жүзеге асыру функциясында нәтиже, бәсекеге қабілеттілік, қандай да бір 
мақсатқа жету, жеңіс ғана емес, ойын процесінің өзі алға шығады. Ойын процесі - бұл өзін-өзі тану 
кеңістігі.

Ойын жинақталған тәжірибені қолдануға және тексеруге қолайлы орта болып табылады. Ойын 
нақты өмірлік қиындықтарды шешуге, тәжірибенің жетіспеушілігін анықтауға арналған жобаны құруға 
және сынауға мүмкіндік береді. Проблеманы табу, анықтау және оны жою үшін адам тәжірибесі ойын 
жағдайына үнемі енгізіліп отырады . 

4). Ойынның терапевтік функциясы релаксация функциясын қамтиды, яғни жүйке жүйесіне жүктеме 
туындаған эмоционалды, физикалық, интеллектуалдық стрессті жою немесе азайту, мысалы, белсенді 
жаттығулар, физикалық еңбек, күшті эмоциялар. 

Оқушыларға әсер етудің қолданыстағы әдістері шартты түрде «сыртқы» және «ішкі» болып бөлінеді. 
Олардың екеуі де баланың жеке басының қалыптасуына оңтайлы жағдай жасай алады. Ойынның «ішкі» 
түрі баланың жасауы керек нәрсені жеке өзі таңдауына жағдай жасайтындығымен ерекшеленеді. Ойынның 
ең құнды қасиеті - өз күш-жігерін іс-әрекетке жұмылдыру.

5. Диагностика – тану қабілеті және диагнозды қою процесі. Диагноз - бұл аурудың мәні мен 
сипаттамаларын ғана емес, сонымен бірге баланың мінез-құлқындағы ауытқуларды, оның ішінде 
нормативтік мінез-құлықты анықтау. Ойын болжамдық қасиеті бар. Ол басқа әрекеттермен салыстырғанда 
диагностикалық қызметке ие, біріншіден, біріншіден, адам ойын барысында өзін барынша көрсетеді 
(физикалық күш, ақыл-ой, шығармашылық), екіншіден, ойынның өзі ерекше, яғни «өз болмысыңды 
көрсету алаңы» [1].

Оқу әрекеті авторитарлық-императивті процесс ретінде құрылады, ол ұқыптылыққа, тәртіпке 
бағытталған. Студенттер бұл процестің ережелерін қабылдайды және оған бейімделеді немесе онымен 
«күреседі», наразылық танытады. Ойынды оқу процесінің шеңберіне енгізу және оған сабақта «көңіл 
көтерушілік» көрінісін беру арқылы қиын жағдайларды болдырмауға болады. Сонымен қатар, ойында 
оқушы өзінің күшіне, еркін іс-әрекеттегі мүмкіндіктеріне баға береді. Ол үшін оқушы өзін тани білуі 
керек. Ойын өзін-өзі тануға деген ұмтылысты оятады, сонымен бірге адамның ішкі белсенділігін көрсетуге 
жағдай жасайды.

Ойынның маңызды функцияларының қатарына психологиялық түзету функциясы жатады. 
Психологиялық түзету - тұлғаның жеке қасиеттерінің құрылымына оң өзгерістер, толықтырулар енгізу. 
Ойын баланың әлеуетін ашу, оның ақыл-ой процестері мен адамгершілік қасиеттерінің дұрыс дамуын 
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тану құралы ретінде қарастырылады.
Ойындар ұлттық ұлтаралық және жалпыадамзаттық болып келеді. Мазмұны мен ережелері бойынша 

бірдей ойындар атауы және шығу тегі бойынша ажыратылады. Ойындар өмірдің әр түрлі жағдайларын 
модельдеуге, ашық және тікелей агрессияға жүгінбестен қақтығыстардан шығудың жолын іздеуге және 
өмірде бар нәрсені қабылдауда әр түрлі эмоцияларды үйретуге мүмкіндік береді.

Ойын оқушыларды әлеуметтендірудің үлкен құралы болып табылады, оған жеке тұлғаны 
қалыптастыруға бағытталған әлеуметтік әсер етуші процестер, білімді ассимиляциялау, қоғамға тән 
рухани құндылықтар мен нормалар (немесе белгілі бір әлеуметтік қауымдастық, құрдастар тобы) және 
бастауыш сынып оқушысының қалыптасуына ықпал ететін стихиялық процестер кіреді. 

Ойынның әлеуметтік-мәдени мақсаты оқушының оқушылар ұжымының толыққанды мүшесі 
ретінде қалыптасуға ықпал ететін мәдениетті меңгеруін, тұлға ретінде тәрбиелеу және қалыптастыру 
потенциалын білдіруі мүмкін.

Көптеген ойындарға төрт негізгі белгі тән:
- бұл баланың қалауы бойынша тек нәтижеден ғана емес, іс-әрекет процесінің өзінен рахат алу үшін 

(процедуралық ләззат) жүзеге асырылатын еркін дамыту әрекеті;
- бұл іс-әрекеттің креативті, негізінен импровизацияланған, өте белсенді сипаты («шығармашылық 

өрісі»);
- бұл эмоционалды көңіл көтеру белсенділігі, бәсекелестік, бәсекеге қабілеттілік, бәсекелестік, 

тартымдылық (ойынның сезімтал сипаты, «эмоционалды стресс»);
- бұл ойынның мазмұнын, оның дамуының логикалық және уақыттық тізбегін көрсететін тікелей 

немесе жанама ережелердің болуы.
Әрекет ретінде ойынның құрылымына мақсат қою, жоспарлау, мақсатты іске асыру, сонымен қатар 

адам өзін субъект ретінде толықтай танытатын нәтижелерге талдау кіреді. Ойын әрекетінің мотивациясы 
оның еріктілігі, таңдау мүмкіндіктері мен бәсекелестік элементтері, өзін-өзі растау, өзін-өзі тану 
қажеттілігін қанағаттандыру арқылы қамтамасыз етіледі.

Ойынның мәнін ойын-сауық және демалу мүмкіндіктері тауысу және бағалау мүмкін емес. Бұл 
ойын-сауық, релаксация бола отырып, оқуға, шығармашылыққа, терапияға, адами қарым-қатынас типіне 
және жұмыстағы көріністерге айналуы мүмкін құбылыс. Ойында қиял процесі толығымен көрініс алады.

Оқу ойыны толығымен қауіпсіз, ойын шынайы эмоциялар, тәжірибенің нақты элементтерін 
шығарумен бірге ол әлі де ойын болып қала береді және өмірге қажет қабілеттерді дамытады және 
қолданады [2].

Ойын оқушы тұлғасын тәрбиелеудің құралы болып табылады. Ойынның ең үлкен мүмкіндігі тәрбие 
процесінің тікелей емес жанама түрде жүруі. Ойын бір уақытта екі уақыт өлшемінде пайда болады: 
қазіргі және болашақта. Бір жағынан, бұл адамға бір сәтте қуаныш сыйлайды, шұғыл қажеттіліктерді 
қанағаттандыруға қызмет етеді. Екінші жағынан, ойын әрқашан болашаққа бағытталған, өйткені ол 
өмірлік жағдайларды болжайды, модельдейді немесе тұлғаның әлеуметтік, кәсіптік, шығармашылық 
функцияларды атқаруға қажетті жеке қасиеттері, дағдылары, қабілеттері қалыптасып дамиды [3].

Ойын адамға өзінің әдеттегі мінез-құлқынан жоғары тұруға мүмкіндік береді, өзімен әр түрлі 
тілдерде сөйлесуге мүмкіндік береді және өзіндік «Менін» қалыптастырады.

Ойын - бұл кіші мектеп оқушыларының көп игеретін іс-әрекеті. Мектепке дейінгі және бастауыш 
сынып оқушыларының бүкіл өмірі ойынмен байланысты. Онда олар танымда, еңбекте, өнерде туындайтын 
жаңа өмірлік мәселелерді шешуге арналған үлгілерді алады.

Кіші мектеп оқушыларының шынайылығы және реакция жылдамдығы ойын жағдайларында айқын 
көрінеді. Кіші мектеп оқушыларының қабылдауы, ынтасы және сенімі жоғары болғандықтан оларды кез-
келген іс-әрекетке, әсіресе ойынға тарту оңай. Мектепке барғаннан кейін оқу жетекші іс-әрекетке айналады, 
ол эмоционалды көңіл-күйді, ақыл-ой дамуының қарқынын, әлеуметтік қалыптасуын анықтайды.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Уразхан Б.Е.магистрант, КазУМОиМЯ им.Абылай хана, Алматы, Казахстан 

В статье рассматриваются сущность, значение, функции и основные особенности игровой деятельности  
учащихся начальных классов. В игре прогнозируются, моделируются жизненные ситуации, закрепляются свойства, 
качества, состояния, умения, способности, необходимые для выполнения социальных, профессиональных, 
творческих функций, а также для физической закалки развивающегося организма учащегося.

Ключевые слова: игра, действие, ученики начальной школы, функция.
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THE INFLUENCE OF MASS MEDIA ON THE FORMATION OF A MODERN STUDENT IDENTITY
Karmenova K.A.  teacher, Shakarim State University of Semey, Kazakhstan 

The article considers the formation, essence and features of the modern student-youth personality. The concept and 
purpose of the media, the conditions that contribute to the formation of students and youth, and the characteristics of the 
media.

Keywords: student, mass media, personality, information, broadcast, TV set, radio, newspaper, study.

ҚАЗІРГІ СТУДЕНТ-ЖАСТАР ТҰЛҒАСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ 
ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ӘСЕРІ

Карменова К.А. оқытушы, Шәкәрім атындағы МУ, Семей, Қазақстан 

Мақалада қазіргі студент-жастар тұлғасының қалыптасуы, сипаты мен ерекшеліктері қарастырылады. 
Бұқаралық ақпарат құралдарының түсінігі мен мақсаты, студент-жастар тұлғасының қалыптасуына қатысты 
мәселелер қозғалады. Қазіргі студент-жастар тұлғасының қалыптасуына ықпал ететін шарттар және бұқаралық 
ақпарат құралдарына сипаттамалары беріледі.

Тірек сөздер: студент, бұқаралық ақпарат құралдары, тұлға, жастар, ақпарат, дүниетаным, бағдарлама, 
теледидар, радио, газет-журналдар, зерттеу, баспасөз.

Студент (лат. students – бір нәрсеге ұмтылушы, бір нәрсеге қызығушы) – оқу орнында (институт, 
университет т.б.) оқып білім алушы. Студент-жастар – бұлар мемлекеттің негізгі тірегі бола отырып, 
болашақта ел басқаратын ұрпақ өкілдері. «Студент» термині латын сөзінен шыққан, орысшаға аударғанда 
іждағатты жұмыс жасайтын, әр түрлі іс-әрекеттермен шұғылданатын, яғни білім алуға ынталанған адам. 
Студент белгілі жастағы адам және тұлға ретінде үш жағынан сипатталуы мүмкін: психологиялық жағы 
– психологиялық үдерістер, жағдайлар және қасиеттердің бірлігін көрсетеді. Психологиялық жағынан, ең 
бастысы, психикалық үдерістердің жүзеге асуына, психикалық жағдаяттардың пайда болуына, психикалық 
құрылымдардың көрінісіне тәуелді болатын – психикалық қасиеттер (бағыттылық, темперамент, мінез-
құлық, қабілеттер). Дегенмен, нақты студентті зерттеу кезінде, әр индивидтің ерекшеліктерін, олардың 
психикалық үдерістерін және жағдаяттарын ескеру керек; әлеуметтік жағы – студенттің белгілі әлеуметтік 
топтан, ұлттан шығуынан туындайтын қоғамдық қатынастарын, қасиеттерін нақты көрсетеді; биологиялық 
жағы – жоғарғы нерв іс-әрекетінің типі, анализторлардың құрылысы, шартсыз рефлекстер, инстинктілер, 
физикалық күш, дене құрылысы, бет әлпеті, терісінің және көзінің түсі, бойы және тағы басқалармен 
көрінеді. Бұл жағы, негізінен, тұқым қуалаушылық және туа біткен дағдылармен алдын ала анықталған, 
бірақ, белгілі шекара аралығында тіршілік жағдайына байланысты өзгереді.

Бұл жақтарын зерттеу студенттердің қасиеттері мен мүмкіндіктерін, оның жасына байланысты 
және тұлғалық ерекшеліктерін көрсетеді. Сонымен, егер студентке белгілі жастағы адам деп қарасақ, 
оған қарапайым, құрама және сөз сигналдары, абсолютті және әртүрлі сезім анализаторлар оптимумы, 
күрделі психомоторлық құрылымдардың және басқа дағдылардың иірімділігі тән болады. Басқа жастағы 
адамдарға қарағанда, жасөспірімдік шағында оларда үлкен жылдамдықты оперативтік еске сақтау, және 
зейіннің тез басға ауысуы, вербалды-логикалық есептерді шығаруы және т.б. мүмкіндіктері басым болады. 
Студенттік жас барлық алдындағы биологиялық, психологиялық, әлеуметтік даму үдерістеріне негізделген 
ең жоғары, «шың» жетістіктерге жетуімен сипатталады. 

Б.Г. Ананьевтің айымдауынша, студенттік шақ адамның негізгі әлеуметтік потенциалы даму үшін 
сензитивті кезең болып табылады. Жоғары білім адамның психикасына, оның тұлғалық дамуына үлкен 
әсерін тигізеді. Жоғары оқу орнында оқыған кезде, барлық қолайлы жағдай жасалса, студенттерде 
психиканың барлық деңгейінің дамуы қарқынды жүреді. Ол адамның ақыл-ойының бағытын анықтайды, 
яғни тұлғаның кәсіби бағыттылығын сипаттайтын ойлау жүйесін қалыптастырады.

Сонымен, студенттер бұл – жаңа жағдайларға әлі де жүзеге асыра алмай келе жатқан орасан зор 
жаңартушы потенциалы бар жастардың ең интеллектуалды бөлігі. Әрине, әлеуметтік-экономикалық 
және саяси өзгерістер де, әлемдік жаһандану жағдайы да студенттерге тікелей қатысты. Студенттер 
осындай жастардың алдынғы қатарлы, білімді бөлігі ретінде барлық ақпараттардың ішінен қажеттісін 
алуға, ал пайдасызын, яғни теледидардан көргенінің немесе газет-журналдардан оқығанының барлығын 
соңғы шындық ретінде қабылдамауға қабілетті. Бұқаралық ақпарат – тұлғалардың шектеусіз топтарына 
арналған баспа, дыбыс-бейне және өзге де хабарлары мен материалдары. Ақпарат құралы – мерзімді 
баспасөз басылымы, радио және теледидар бағдарламасы, киноқұжаттама, дыбыс-бейне жазбасы және 
көпшілік қол жеткізе алатын коммуникациялық желілердегі (интернет және басқалары) WEB-сайттарды 
қоса алғанда, бұқаралық ақпаратты мерзімді немесе үздіксіз жария таратудың басқа да нысаны. Мерзімді 
баспасөз басылымы - тұрақты атауы, ағымдағы нөмірі бар және кемінде үш айда бір рет шығарылатын 
газет, журнал, альманах, бюллетень, олардың қосымшасы. Теледидар, радио, бейне, кино хроникалық 
бағдарламасы – толық атауы бар және кемінде жарты жылда бір рет эфирге шығатын мерзімді дыбыс-бейне 
хабарлары мен берілімдердің жиынтығы. Бұқаралық ақпарат құралдарының өнімі – мерзімді баспасөз 
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басылымының жеке нөмірінің немесе дыбыс-бейне бағдарламасының таралымы немесе таралымының бір 
бөлігі, радио, теледидар, кино хроникалық бағдарламалардың жеке шығарылымы, көпшілік қол жеткізе 
алатын телекоммуникациялық желілердегі WEB-сайтта берілген ақпарат. Бұқаралық ақпарат құралдары – 
арнайы техникалық құралдардың көмегімен, кез келген тұлғаларға әртүрлі мәліметтерді ашық жариялауға 
арналған әлеуметтік мекемелер. Сарапшылар олардың мынадай ерекше белгілерін атап көрсетеді: 
жариялылық, яғни тұтынушылардың шексіздігі; арнайы техникалық құралдардың, аппаратуралардың 
болуы; ақпарат таратушының (коммутатор) қабылдаушыға біржақты ықпалы; тұтынушы аудиторияның 
тұрақсыз әркелкілігі.

Қоғамның өмір сүруін қамтамасыз етудегі ақпарат құралдарының рөлі зор. Қазіргі кезде электронды 
ақпарат құралдарының пайда болуымен бұл әлеуметтік институт бүгінгі қоғамның, саяси билікік 
қатынастардың барлық қырларын түбірімен түрлендіріп жіберді. 

БАҚ туралы заңда бұқаралық ақпарат құралы – мерзімді баспасөз басылымы, радио және теледидар 
бағдарламасы, киноқұжаттама, дыбыс-бейне жазбасы және көпшілік қол жеткізе алатын коммуникациялық 
желілердегі (интернет және басқалары) WEB-сайттарды қоса алғанда, бұқаралық ақпаратты мерзімді 
немесе үздіксіз жария таратудың басқа да нысаны делінген. Ақпарат құралдарының атқаратын қызметі 
әртүрлі, сарапшылардың пікірінше олардың аса маңыздыларына мынлар жатады: ақпараттық, білімдік, 
әлеуметтендірушілік, мүдделерді толықтырушы, саясат субъектілерінің ықпалдасуы, жұмылдыру және 
т.б.; ақпарттық қызметті азаматтарға, билік органдарына, қоғамдық институттарға аса маңызды жалпы 
оқиғалар, құбылыстар, процестер жайлы мағлұматтарды таратуыдан тұрады. Бұл қызметсіз кез келген 
қоғамның толыққанды өмір сүруі мүмкін емес; оның білімдік қызметі азаматтарға әртүрлі ғылым 
саласынан – қоғамдық-гуманитарлыұтан жаратылыстану ғылымдарына дейінгі танымдық хабарларды 
дайындап, таратуынан көрінеді. Әрине ол толыққанды, жүйелі, арнайы оқу орындарында берілетін 
ғылымды қамтамасыз ете алмайды. Дегенмен де, қазіргі қоғамда адам өз өмірінің әр кезеңінде білімнің 
басым көпшілігін осы ақпарат құралдары арқылы алады; әлеуметтендіруші қызметі адамдардың әлеуметтік 
ережелерді, құндылықарды сіңіріп, мінез-құлықтарын қалыптастыруға септігін тигізеді. Оның жүйелі 
түрде күнделікті қалың қауыммен қауышуы оны жеке тұлғаның әлеуметтендіруші алғашқы институттар 
– отбасы, дін, мәдениет ошақтармен қатар бір орынға қойды. Олар адамдар өздерін жалпы әлеуметтік, 
жалпы әлемдік процестердің бір бөлшегі ретінде әрі өзінің қоғамға, мемлекетке, саясат әлеміне қатысы 
барлығын сезінеді. Саяси журналистердің шабыттанған үгіт насихатының арқасында азаматтар әлеуметтік-
саяси процестердің белсенді қатысушыларына айналады; оның мүдделерді тоғыстырушы қызметі – 
ақпарат қызметінің міндетті тұсы. Саяси мүдделер тек ақпарат құралдары арқылы ғана емес, сонымен 
қатар азаматтық қоғамның басқа да институттары (мысалы, партиялар, қоғамдық бірлестіктер) арқылы 
жүзеге асырылады. Бірақ кейбір жағдайларда тек бұқаралық баспасөз бен теледидар ғана алғашқылардың 
бірі болып қоғамдағы өзекті мәселелерге назар аударады, ықтимал әлеуметтік және саяси қақтығыстар 
жайлы дабыл қағып, билік құрылымдарын жағдайды саралап, арнайы шешім қабылдауына итермелейді; 
жұмылдырушы қызметі адамдарды нақтылы бір іс-әрекеттерге немесе саналы әрекетсіздікке шақырады. 
Осы қызметі саяси қатынастар саласында аса маңызды болып табылады. Азаматтардың белсенділігін 
ынталандыра отырып, ақпарат құралдары сайлау компаниялары мен дауыс беру қорытындыларына айтулы 
ықпал етеді. Олар қоғам мен билікте дағдарыс туғызатын жаппай наразылық немесе саяси жанжалға 
апарып, араңдатулары әбден мүмкін. Сондай-ақ олар қоғамға өмірлік маңызы бар міндеттерді шешуге 
азаматтарды жұмылдыруда биліктің тиімді одақтасына айнала алады.

Ақпараттық құралдарды саналы түрде саяси алдап-арбау мақсатында қолдану азаматтарға және 
қоғамға аса қауіпті болып табылады. Оған өз мүдделеріне қайшы келетін әрекеттерге баруға мәжбүрлеу 
үшін адамдардың санасы мен мінез-құлқын жасырын басқару жатады, шын мәнінде жалған ақпараттарға 
адамдардың сенуіне негізделеді.

Қазіргі уақыттағы ақпарат құралдарының негізгі қызметі – адамдардың санасына әлеуметтік-
психологиялық құндылықтарды, демократиялық және нарықтық қатынастарға негізделген азаматтық 
қоғамның талаптарына сай келетін қоғамдық сананы қалыптастыру мен дамыту болып отыр.Қазақстан 
Республикасының Конституциясы бойынша әрбір Қазақстандық заң жүзінде тыйым салынбаған түрлі 
ақпараттар алуға, оны таратуға құқылы. Осылайша, бұқаралық ақпарат құралдарын қай түрі болмасын, 
мемлекет пен қоғам арасындағы ақпарттық байланысты орнатушы тиімді каналға айналып отыр.

Бүгінгі таңда қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдары жан-жақты қалыптасып, күрделі кезеңнен 
өтуде. Қоғамның өмір сүруін қамтамасыз етудегі бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі зор. Олардың 
еркіндігі адам бостандығының маңызды алғы шарты болып табылады, яғни қоғам мен мемлекеттегі 
жоғарғы құндылық. Себебі, бұқаралық ақпарат еркіндігінсіз, яғни сөз еркіндігінсіз азаматтық қоғамды 
елестету мүмкін емес. Демек, қоғамдық бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі мен оның маңыздылығын 
зерделеу қажет. Бұқаралық ақпарат құралдары елде және шет елде болып жатқан оқиғалар туралы 
халыққа нақты және кедергісіз ақпарат беру. Демек, оның болуы қажет. Ол бірқатар қоғам үшін маңызды 
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міндеттерді жүзеге асырады: мәселен, олар халық пен үкіметті байланыстырады, қоғамның әлуметтік 
өміріндегі өзгерісерге белсенді араласады, ақпарттандырады, сонымен қатар, олар қоғамдағы өзгерістерге 
дұрыс және жағымды көзқарастарды қалыптастыруға ықпал жасайды.

Біз студенттердің осы мәселе туралы пікірін білу үшін сауалнама жүргізіп көрдік. Студенттер 
арасында сауалнама жүргізген қортынды бойынша, бұқаралық ақпарат құралдарына түсетін ақпараттарды 
өз бетінше оқиды, салыстырады және сараптайды, яғни оның барлығын бірдей шындық ретінде 
қабылдамайды. Сауалнамада студенттерге келесі сұрақтар қойылды: бұқаралық ақпарт құралдарына 
нені жатқызасыз? Бұқаралық ақпарат құралдарын жиі пайдаланасызба? Газет-журнал, кітаптарды жиі 
пайдаланасыз ба, әлде интернет, теледидар көздерін бе? Қазіргі кездегі бұқаралық ақпарат құралдарына 
көңіліңіз толама? «Бұқаралық ақпарат құралдары –тәрбие көзі» дегенге келісесіз бе? Бұқаралық ақпарат 
құралдарын пайдалануға күнделікті қанша уақытыңызды жұмсайсыз? Жастар тұлғасының қалыптасуына 
барлық ақпарат құралдарының тиімділігі қандай? Жастардың бұқаралық ақпарат құралдарын тиімді 
пайдалана алуы үшін қандай іс-шаралар ұйымдастырған дұрыс деп ойлайсыз? Қазіргі студент-жастар 
бақылау көрсетіп, отырғандай газет-журналдардан гөрі, теледидар, интернет арқылы ақпараттар 
алуға бейім. Дегенмен, студенттердің біраз бөлігі үшін теледидар ең алдымен ақпарттандырушы және 
танымдық бағдарламалары арқылы қызықты, яғни олар үшін теледидар - білім бұлағы, өзінің білімділігін 
көтеру құралы болып табылады. Сондықтан, студенттерге, жастарға арналған бағдарламалар көбейту; 
адамгершілік, имандылық, патриоттық мәселелерін қарастыратын бағдарламалар көбейту; жастардың 
дүние танымына бағытталған бағдарламалар санын т.б. арттыру қажет. Қорыта айтқанда, бұқаралық 
ақпарат құралдары адамдардың санасына және мінез-құлқына әсер ету құралы болып табылады.

Сонымен, студенттер дегеніміз ақпаратты тез меңгере алатын жеке тұлға деп таныстық, қазіргі 
ақпарат заманында студенттердің қаншалықты ақпаратты меңгеріп, өңдеп алып жатқанына бақылау қажет. 
Қазіргі таңда тек қана газет-журналдар ғана емес, көптеген еліміздің телеарналар арқылы жастарымыз 
көптеген бағдарламаларды тамашалауға мүмкіндіктері айтарлықтай көп. Мысалы, елімізде соңғы уақытта 
«Otau-TV» жоғарғы деңгейдегі телевизиясы, «Алма-ТВ», т.б. бірнеше арналар көрсетілетін көптеген 
теледидарлық көрсетілімдер жыл санап кебеюде.

Еліміздің барлық аймағынан көрсетілетін, маңызды телеканалдардың бірі «Қазақстан» ұлттық 
арнасы. Еліміздің барлық аймағына ешбір жерсерік антенналарсыз тарайтын осы ұлттық арнамызда қазіргі 
таңда көрсетіліп жатқан бағдарламалардың ішінде студент-жастарымыздың тұлғасының қалыптасып, 
рухани жан-дүниесінің молаюына септігін тигізетін бағдарламаларға тоқталып кетсек: «Таншолпан» 
ақпаратты-сазды бағдарламасы- таңертең студенттердің көбісі ұйқысынан оянысымен қосатын сүйікті 
бағдарламаларының бірі.

Көптеген еліміздегі жаңалықтар, қызықты оқиғалар, ұлы тұлғалардың туған күндері мен естеліктері, 
қадірлі азаматтармен кездесу және сонымен бірге көңілді әуендермен қамтамасыз етеді. «Жұлдызды сәт» 
бағдарламасы-еліміздің түкпір-түкпірінен келген өзіміз қатарлы студент-жастардың таңғажайып өнерлерін 
тамашалап, өзімізде өнерді сүюге ұмтыламыз. Сонымен қатар осы бағдарламалармен қатар жастардың 
көңілінен шыққан, жастардың тұлғасының қалыптасуына ықпал ете білген бірнеше бағдарламаларды 
атап көрсетсек: «Заң және біз», «Жайдарман» үздік әзілдер, «Ғибратты ғұмыр», «Айтуға оңай», «Толағай» 
отбасылық сайысы, «Ақсауыт» т.б.

Ұрпақ тәрбиесі, қоғамның лайықты азаматтарын тәрбиелеу – бүгінгі таңда басты мәселелердің бірі, 
жауапкершілігі мол іс. «Тәрбиенің негізгі мақсаты – дені сау, ұлттық сана-сезімі оянған, рухани ойлау 
дәрежесі биік, мәдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, еңбекқор, іскер, бойында басқа да игі қасиеттер 
қалыптасқан адамды тәрбиелеу». Басылым беттерінде жарияланған мақалаларды күнделікті тәрбие ісінде 
пайдаланып отыру студенттің жан-жақты тәлім алуына, ой-өрісінің кеңеюіне әсерін тигізеді. 
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Карменова К.А. yчитель, ГУ им. Шакарима г. Семей, Казахстан 

В статье рассматриваются становление, сущность и особенности современной студенческо-молодежной 
личности. Понятие и назначение средств массовой информации, условия, которые способствуют формированию 
студентов и молодежи, а также характеристики средств массовой информации.

Ключевые слова: студент, средства массовой информации, личность, информация, трансляция, телевизор, 
радио, газета, учеба.
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The article deals with the methods and ways of development of research competence of students by means of ICT. 
The aim of study is to identify the students’ attitude towards technology. Moreover, the article presents the relevance of ICT 
in foreign language education, also there is examined possibilities of ICT as a means of formation of research competence. 
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Today, due to a significant change in attitudes to modern education, training is carried out on a new conceptual 
basis, namely, within the framework of the competence approach, in which the priority is not the assimilation 
of ready-made knowledge and the reproductive type of students’ activities, but an independent search for new 
knowledge and their application in solving various professional tasks. This research aims to discover the impact 
of integrating Information and Communication Technology (ICT) to improve teachers’ professional competence 
with a quantitative descriptive using path analysis as the survey method. Alongside with the global processes of 
informatization of the society, communication and information technologies (ICT) have also penetrated the sphere 
of education. 

The use of ICT is widespread in the contemporary process of foreign language teaching and learning. 
The new technologies are breaking down borders and barriers at a faster rate than is possible in physical terms. 
Suddenly, unexpected encounters with other languages and cultures confront people throughout the world with 
new choices, opportunities and challenges [1]. One of the most important developments in foreign language 
education over the past two decades has been the realization of the importance of culture in foreign language 
education. ICT have undoubtedly facilitated the integration of authentic intercultural communicative activities 
into the classroom. They have offered new possibilities of access to plenty of current, up-to-date materials from 
the country of the target language and even to contact actual speakers of other languages in distant locations. 
Though ICT present a powerful learning environment for both learners and teachers [2], there is much dispute on 
their positive and negative effects on the process of foreign language acquisition.

Conceptual clarification of ‘competence’ and ‘professional competence’
There are many definitions of the concept of “competence”. Here, a major issue in the uncertainty and 

multiplicityof understandings of competence is in how the concept is defined. All definitions disseminate and it 
is hard to reach one exact meaning.In this case, it is reasonable to define the concept ‘competence’ focusing on 
common dictionaries and according to different authors. Webster dictionary defines competence as the quality or 
state of having sufficient knowledge, judgment, skill, or strength [3]. According to Roben competence is not a 
simple objective fact but an individual character [4, p. 168]. Cao interprets that competence determines the speed, 
difficulties and consolidation of the process in which people master the important skills required by conducting 
activities [4, 168]. Hartig and Klieme characterize competence as contextualized ability to respond adequately to 
specific situations and demands [4, p.179]. The term competence advocated by Weinert refers to an individually 
or interindividually available collection of prerequisites for successful action in meaningful task domains. Here, 
a gap is bridged between acquired abilities and successfully meeting the prerequisite of a complex demand. This 
definition not only encompasses the cognitive aspect but also entails elements of motivation, ethics, will and 
society [4, p.168]. Generally, competence is the state of being able, or the generic capability which is a necessary 
requirement to perform or the set of characteristics which enable performance [5, p.16].

There are many other concepts related to the concept ‘competence’. We can differ them as ‘competency’, 
‘competent’ and ‘professional competence’. Competent is being adequate or qualified and having the abilities 
or qualities to function and develop [5]. According to Mulder, competency is an element and characteristic of 
competence. In other words ‘A competency is a part of generic competence, it is a coherent cluster of knowledge, 
skills and attitudes which can be utilized in real performance contexts’ [5].

The term professional competence is a kind of competence which works ‘‘in the form of vocation’’. It was 
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first proposed and classified by H. Roth. He divided professional competence as self-competence, specialised 
competence, method competence and social competence [4]. Based on this classification Erpenbeck and Rosenstiel 
also classified professional competence. Their classifications were almost similar to H.Roth’s. So, Erpenbeck and 
Rosenstiel classified professional competence into ‘‘personal competence’’, ‘‘active and applied competences’’, 
‘‘specialised and method competences’’ and ‘‘social competences’’. In this classification, competence is understood 
in several dimensions: (a) activity subject: competence can be developed by handling relevant incidents and 
facts; (b) environment: competence development needs certain environment like family, company and society; 
(c) willingness: competence involves individual motivation and depends on the willingness to accept challenges 
rather than averting or refusing those [4].

Professional competence in FLE
Professional competence takes the central place in foreign language education due to the modernization. 

Foreign language education is undergoing significant changes which are aimed at the professional and personal 
development of students. These two essential components of the specialists’ development are combined in the 
concept of “professional competence”, giving this phenomenon a certain universal character [8]. Professional 
competence in FLE reflects in professional activity of teacher. The teacher’s professional activity is incomplete if 
he does not educate himself and does not take responsibility for leading the research activities of students.

The twenty-first century is the century of professionals able to meet the global challenges of contemporary 
life. In this case the success of country’s foreign economic activity depends directly on the level and quality of 
a specialist foreign language professional competence which helps fluently communicate with the professionals 
of other countries. But the formation of this competence required changes in methodology of teaching foreign 
language for professional purposes. The contemporary educational policy requires building a general cultural 
competence and a professional competence of a future specialist by means of subjects included in the curriculum, 
by means of a foreign language (FL) discipline as well. At the same time, analysis of the readiness of graduates 
from linguistic institutes, as well as practicing foreign language teachers for professional purposes revealed 
their inability in most cases to carry out an interdisciplinary foreign language education. Furthermore the 
Professional Standard of a Teacher lacks the requirements for the competency of the foreign language teachers 
working in non-linguistic educational organizations, and that speaks to the need for a target teacher training 
in this profile. It is scientifically proved that PLD is an inter-disciplinary branch of science describing the 
integrated strategy- building of a specialist professional competence (a professional pedagogy) in the process 
of FLT for professional communication (linguodidactics). A key category of PLD is a linguistic identity of a 
specialist which is characterized by a foreign language linguistic professional communicative competence of a 
specialist, viewed as a logical unity and a clear coordination of linguistic, business and specialized knowledge, 
operating in a FLT process. The specific linguoprofessional principles such as the principles of selectivity, foreign 
language professionalization, internationalization, international harmonization and advanced foreign language 
specialization have been developed for the guidance of all categories of PLD (purpose, content, forms, methods 
and tools for gaining foreign language professional goals, as well as for the teacher development purposes). ESP 
as a learning centered approach based on analysis of a learner needs gave rise to the emergence of PLD. PLD 
focus on learning specialism environment aimed to provide a dynamic multi-level construction of specialist FL 
training for professional purposes based on individual abilities and capabilities, motivation and staff development 
needs. The need to improve the professional competence of a learner in a language and a specialism called on all 
teachers to develop their capabilities. It is no longer good enough to have a deeper understanding of the discipline 
for which they are teaching English as it is with a teacher of ESP. PLD requires close interaction of subject and 
language teachers, involves them in the integrative process of formation of linguistic and professional skills. An 
active FL teacher interaction with specialists of a particular professional field develops teacher’s capacity. A teacher 
in profession-oriented FLT is to conduct a comprehensive integrative process of formation of linguistic skills in 
close relationship with professional skills based on interpenetration, interdependence and complementarity of 
interdisciplinary information. The development of professional and methodological competences of a teacher 
plays the specific role of the language teacher for professional purposes (LPP). 

Among them are such competencies as:
– to reveal the essence and values of interdisciplinarity in the implementation of state language policy in the 

context of internationalization of higher education; 
– to organize, manage and implement interdisciplinary teaching professionally oriented foreign language 

course in non-linguistic universities; 
– to develop a specialist foreign language professional communicative competence, which will allow him 

to be mobile, marketable and competitive in a rapidly changing world. 
The term ‘’professional competence” had been actively used since 90s of the last century. Under the 

professional competence of teachers’ one can understand a set of professional and personal skills required for 
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successful teaching. It wouldn’t be inappropriate to state that those ones can be called professionally competent 
teachers, who carry out teacher communication and various teaching activities on a high level, consistently 
achieving excellent results in training and educating the students.

The development of professional competence means the development of creative individuality, susceptibility 
to the formation of educational innovations, ability to adapt to a changing in the educational environment. 
Professional level of teachers is directly related to socio-economic and spiritual development of society.

On the basis of modem requirements, it became possible to identify the main ways of development of 
professional competence of the teacher:

1. Working in the teaching unions, creative groups;
2. Researching, experimental activities;
3. Innovative activities, development of new educational technologies;
4. Various forms of educational support;
5. Active participation in educational competitions, workshops, master classes, forums and festivals;
6. Summarizing own teaching experience;
7. Using Informational Computer Technology (ICT).
But none of these methods will be effective if the teacher himself/herself is not aware of the need to improve 

their own professional competence. Therefore follows the need to motivate and create favorable conditions for 
teacher professional progress. It is very essential to create the conditions in which the teachers realize own needs 
to improve their professional qualities. Analysis of personal pedagogical experience activates professional self-
development of the teacher, resulting in developing skills in research activities, which are later integrated into 
a teaching activity. The teacher should be involved in the development of higher educational establishment 
management that promotes the development of his professionalism.

While making the research the authors of given article distributed questionnaires in the target groups which 
included students of different courses and proposed to evaluate their teachers’ competence in the framework of 
teaching foreign languages, the same quiz was organized together with teaching staff of various higher educational 
institutions. Conclusion of analyzed data provided by students and teachers adduced that the majority of students 
(about 70 per cent) consider implementing of ICT by the teachers during the lessons not sufficient enough and the 
percent of data showing frequency of teacher’s consultation for students was not so high (about 20 per cent) as 
well, whereas the participation in different kinds of teacher-training seminars came only to 10 per cent of teaching 
staff.

Development of professional competence is a dynamic process of incorporation and modernization of 
professional experience leading to the development of individual competencies, the accumulation of professional 
experience, involving ongoing development and self-improvement.

The process of formation of professional competence as much depends on the environment, so the 
environment should encourage professional self-development.

The higher educational establishments are established on democratic system of governance. This is both the 
system of incentives for employees, and various forms of teacher monitoring, which may include questionnaires, 
tests, interviews, and intra-institutional events to share experiences, competitions, and the presentation of their 
own achievements. These forms of stimulation can reduce the level of emotional anxiety of the teacher and 
influence the formation of beneficial psychological atmosphere in the team.

Various prominent scholars were engaged in the research of the study of the professional competence, 
among them are: Guskey, T. R. “Staff development and the process of teacher change” (1986) and “Evaluating 
professional development” (2000), Hamilton, J. “Inspiring innovations in language teaching” (1996). J.K. 
Babansky, B.G. Ananiev, T. Shamova and others. There have been mentioned following aspects of pedagogical 
competence in the works of these researchers:

• the management aspect: as a teacher analyzes, plans, organizes, supervises and regulates the relationship 
with the educational process of students;

• the psychological aspect: in what way the identity of teachers influences to students as the teacher takes 
into consideration the individual abilities of students;

• the pedagogical aspect: in what forms and methods the teacher is teaching students. The professional 
competence of teachers is a set of skills to structure scientific and practical knowledge for better decisions of 
pedagogical and educational goals.

Key indicators of professional competence of teachers of foreign languages include the necessity to develop 
skills in students’ communicative and interpersonal communication, components of which are linguistic, thematic, 
socio-cultural, educational and cognitive competence.

Basing on the above-mentioned points the authors are trying to create conditions for the revealing of self-
reliance and creativity of students in solving communication problems in pedagogical activity, thereby allowing 
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students to see their own development and achievements. Reflexive competence means the real characteristics of 
learning opportunities for the student and the ability of English language teacher to determine the type of lesson 
in accordance with the objectives and content of educational material to justify the selection of its content and 
optimality of the selected methods and techniques of training, i.e. skillfully relate learning theory to practice, 
the ability to project the received data on the individual potential of a particular individual student and specific 
learning environment. The success of students’ activities in the English classes depends on how the teacher has 
laid the basis of students’ motivation for learning and self-education. Informational technological competence of 
teachers of foreign language called to play a big role in it. Indicators of that competence include mastering proper 
computer skills as well as knowledge of modem teaching technologies to find necessary information and analyze 
it.

Currently, there are many classifications for assessing the professional competence of teachers of foreign 
languages. So, the authors suggest considering the classification developed by the methodologist LA. Zimnyaya:

The socio-cultural competence:
• Cross-cultural interaction;
• Language and speech development* learning culture of the native and foreign languages;
The competence of the personal self-improvement and self-development.
• Self-improvement, self-regulation and self-development; • social, personal, and activity-reflection;
• Mastery of computer skills to find and expeditious processing of necessary information;
• Use of modern information technologies in the educational-cognitive activity of teachers of foreign 

languages.
Thus, the competence of a teacher means a synthesis of professionalism (special, methodical, psychological 

and pedagogical training), work (work relations, the learning process itself, the optimal use of resources, techniques, 
and training methods) and arts (acting and oratory.) And nowadays it is evident that the simple combination of 
knowledge is not able to “form” competent professional specialist, the teacher educating the current generation 
must have a great sense of responsibility. The purpose of teaching involves the formation of new concepts and 
methods of operation at the students and the system of scientific knowledge. The purpose of education involves the 
formation of personality traits and certain traits of character at students as well. The purpose of the development 
involves primarily the development of the students’ mental qualities at the lesson: intelligence (thinking, cognitive, 
social and political skills), will and self-sufficiency.

Research competence in FLE
The issues of research activity of the teacher and preparation for it were repeatedly raised and considered 

in science. A significant contribution to the development of these questions was made by Russian scientists V.I. 
Andreev, V.A. Sukhomlinsky, S.T. Shatsky, V.I. Zagvyazinsky, N.V. Kuzmina, A.K. Markova, M.M. Potashnik, 
V.A. Slastenin, T.M. Shamov et al. In their works were disclosed and highlighted the nature of the teacher’s 
research activities, the mechanism for forming his professionalism, the issues of leadership and organization of 
students ’research activities [6, p. 186]. 

Under the research competence is understood as a set of personality-meaningful research knowledge, skills, 
experience, value orientation, behavioral models formed in the process of research “ [11, p. 25]. The content of the 
research competence is determined by the content of its components – cognitive (a set of knowledge and concepts 
necessary for the formulation and solution of research problems), motivational (awareness of the importance 
of research activities by the researcher), indicative (the ability to establish the need for some knowledge and 
create an algorithm for obtaining this knowledge) and, finally, operational or technological (the ability to perform 
certain research actions to solve problems) components [12, p 27-34]. An important component of professional 
and pedagogical competence is the research competence of the teacher, which provides an innovative nature of 
professional activity, continuous improvement of the educational process, improving the quality of education of 
students. 

Based on the analysis of scientific literature, we have formulated the definition of the concept of “research 
competence of the teacher”, which we understand as a component of professional and pedagogical competence, 
integral personal education, including motivational and value attitude to this type of activity, the system of research 
skills (information and communication , empirical, theoretical and methodological), which are formed in the 
process of education and are manifested in the willingness to effectively solve emerging professional problems, to 
develop new knowledge, to improve the educational process and its effectiveness.

It is necessary to remember about substantial components of research competence, over which should work, 
as on each separately, and in their logical unity:

– the totality of knowledge in a particular area;
–ability to see and solve problems on the basis of the nomination and justification of hypotheses;
– ability to set goals and plan activities;
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– ability to collect and analyze the necessary information;
– ability to choose the most optimal methods;
– ability to perform an experiment;
– ability to present research results;
– the ability to apply this knowledge and skills in a particular activity.

Levels of formation of research skills of students:
First level Second level Third level Fourth level
students finding it 
difficult to meet single 
operation research with 
teachers using isolated 
elements of knowledge 
of specific topics to 
build judgments

students can 
perform single study 
operations, conduct 
similar studies, use 
knowledge of a 
specific topic.

students can logically link the 
individual elements of research, 
under the guidance of a teacher, 
they can build a hypothesis and 
explore the properties of substances 
considered for the first time. But 
at the same time, students can not 
always draw a complete conclusion, 
mainly use the knowledge gained in 
the study of a particular topic, and 
can not always find a rational way to 
solve the problem

complex use of research skills. 
Students can not only correctly 
perform similar studies under the 
guidance of a teacher, but also plan 
work to test the self-constructed 
hypothesis. They can find rational 
ways to solve a problem that 
requires updating knowledge from 
different sections of the course.

From all competences, we consider as the main oneresearch competence, basing on the works of many 
authors. Many researchers identify research competence from methodological point of view (A. V. Khutorskoy, 
P. I. Tretyakov, G. S. Savolainen). I. V. Zagvyazinsky among the basic competences in the pedagogical sphere, 
along with the methodological, highlights especially research competence. Although there is no exact definition of 
research competence, many researchers reduce the concept of “research competence” to a set of specific knowledge 
and skills that ensure the implementation of research activities. For example, N. I. Plotnikova defines research 
competence as ability and research skills associated with the analysis and evaluation of scientific material. A.V. 
Khutorskoy considers that research competence should imply knowledge, perceptions, action programs, value 
systems and relationships, which are then appear in research competence in activity [6, p. 78]. According to T.M. 
Talmanova, the research competence of a teacher is an integrative, dynamic property of the teacher’s personality, 
expressed in the unity of psychological, scientific, pedagogical and practical readiness for diagnostic and analytical 
design activities. According to the author, this property should be implemented in the process of professional 
activity. I. A. Pupynina considers a teacher’s research competence as characteristics of his personality, which 
means possession of skills and methods of research at the level of technology [7, p. 78].

Based on the approaches to the interpretation of the concept “research competence” that exist in pedagogical 
science, O.V. Zdanovich concludes that the research competence of the teacher [7, p.78]:

- is an integral part of professional competence;
- is a set of personality traits;
- implies the possession of research knowledge and skills;
- assumes readiness for the implementation of research activities and the implementation of research results 

in their practical work.
The Role of the Teacher in ICT
The introduction of ICT calls for new learning and teaching patterns (Fitzpatrick, 2004). Language teachers 

are required to take on new roles. They are not authoritarian and not the only source of knowledge any longer. 
Being responsible for creating successful language learning environment, they need to be knowledgeable and 
aware of all the possibilities ICT can bring into the language classroom.

They should also be computer-literate, i.e. be able to use standard software competently. They need to 
recognize the individual learning problems of learners and make a thoughtful choice concerning the use of ICT.

Teachers should be placed in the role of facilitators and guides in the learning process. Their task is to help, 
direct, explain, and give moral support. Nevertheless, it is very important that communication between the teacher 
and the student, and among students themselves, is not lost. That is why adequate ICT using according to the aims 
and needs of language teaching and learning should take place.

As the main advantages of using ICT in the process of foreign language acquisition the following ones can 
be named:

• authentic context, that reflects the way the language will be used in real life, thus providing the purpose 
and motivation for learning;

• cultural understanding, the possibility to get acquainted with the way of life of the target language 
community, to visit distant places without leaving home, which makes learning the language part of a cultural 
experience;
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• great amount of tools for teachers and learners (audio and video devices, television and radio broadcasts, 
synchronous (video and audio conferences, chatting) and asynchronous (e-mail, forum, web logs, message boards) 
Internet-based communication, which facilitates improving reading, listening, speaking skills and grammar 
knowledge;

• involvement in collaboration and cooperation, participating in Web-projects and working in a physically-
separated team promotes learners’ creatively thinking, encourages to solve problems and to make decisions as a 
team;

• removing the time and space limitations, which allows students to learn more autonomously at different 
rates and levels, without interruptions, time pressure and social anxiety, and thereby raises self-esteem and 
confidence;

• immediate feedback and error analysis, which can be provided by the computer and teachers as well, and 
help the learners ward off their misconception at the very first stage.

While ICT have been widely implemented in the process of foreign language teaching and learning, teachers 
and learners come across some problems. 

Methods and results
In our work, we have used a survey method which is defined as a research method used for collecting data 

from a pre-defined group of respondents to gain information and insights on various topics of interest. In order 
to define the importance ofdeveloping research competence of students in foreign language education on the 
basement of ICT we have conducted a survey among 4th year students of foreign language: two foreign languages 
faculty. We have prepared 10 questions, 13 respondents were questioned and their answers were based on their 
experience.
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The results of this survey played an important role and lead to the outcome that in the process of formation 
of research competence through ICT, it is necessary to focus on interdisciplinary collaboration, content and other 
competencies required in a multidisciplinary education of students.

The main objectives of the survey are:
– to reveal the essence and values of the implementation of ICT in the context of research competency;
– to organize, manage and implement information about the integration of ICT in the development of the 

research competence;
– to form an understanding of a role-model of a teacher’s professional and research competencies’, which 

will allow him to be mobile, marketable and competitive in a rapidly changing world.
These theoretical and experimental results received as the outcomes of a survey proved the productivity 

and effectiveness of adoption the ICT in a foreign language education for professional purposes (development of 
professional and research competencies). 
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Мақалада АКТ көмегімен студенттердің ғылыми-зерттеу құзіреттілігін дамыту әдістері мен жолдары 
қарастырылған. Зерттеудің мақсаты – оқушылардың технологияға деген көзқарасын анықтау. Сонымен қатар, 
мақалада шеттілін оқытуда АКТ-ның өзектілігі, ақпараттық құзіреттілікті дамыту құралы ретінде АКТ мүмкіндіктері 
қарастырылған.

Тірек сөздер: Құзыреттілік, кәсіби құзыреттілік, шет тілді білім беру, шет тілін үйрену, акт, зерттеушілік 
құзыреттілік.

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ИНОЯЗЫЧНОМ 
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В статье рассматриваются методы и способы развития исследовательской компетентности студентов 
средствами ИКТ. Целью исследования является выявление отношения студентов к технологии. Кроме того, в статье 
представлена актуальность ИКТ в иноязычном образовании, а также рассмотрены возможности ИКТ как средства 
формирования исследовательской компетентности. 

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, иноязычное образование, изучение 
иностранного языка, ИКТ, исследовательская компетентность.

COMPETENCE APPROACH IS AS TOOL OF COMMUNICATIVE LANGUAGE COMPETENCE 
ENHANCEMENT

Mehmet Taspinar  PhD, Ankara, Turkey

Communicative competence represents by itself the type of competence on the communication sphere which means 
the professionally oriented discourse. The urgency of this problem is concluded that at present time the system of high 
education is needed in specialists possessing this type of competence, for more effective preparation of future specialists in 
the system of education. 

The given research paper reviews the issues of communicative language competence formation among the future 
English language teachers. Also the author makes focus on the modern technologies which are applicable in the process of the 
mentioned competence formation. It is better to mention that the comparative analysis is being done in scientific and research 
literature by the mentioned problem and the necessary conclusions have been made on constructing further approaches by 
this issue and enhancing the system of communicative competence formation. 

Key words: competence, technique, to determine the effectiveness, future specialists, methodology.

When we speak about professional competence of the expert, we mean, first of all, his knowledge of the 
specialty, but at the same time we assume that professional knowledge is supported with the general humanitarian 
culture of the person, his ability to understand world around, ability to communicate. 

As we already spoke, ability to communicate for a number of professions, is a component of professional 
competence, a necessary condition of true professionalism. The professional speech competence should train, 
give necessary knowledge, to form basic abilities. So that should train and be trained. What includes the concept 
“professional competence”[1]

The concept “professional competence” takes an important place in sociolinguistics, a training technique, 
rhetoric, pedagogics. In scientific literature there is no consensus concerning the sufficient, necessary level of 
knowledge and abilities for implementation of full professional communication. It is explained by a difference as 
in approaches to definition of concept, and the complexity of the phenomenon. 

The theoretical analysis of literature testifies that the concept “competence” of different manifestations of 
the essence and irrespective of terminological registration arose in antiquity. 

Allocation by Platon (427-347 B.C.) the highest step of training, Aristotle’s ideals (384-322 B.C.) about 
the higher education on the basis of a combination of the wide general education to studying of a profession, an 
embodiment at medieval universities of idea of the organization of professional education on a rationalistic basis, 
development during modern times of the principle of realism of the higher school, transformation in the ХVІІІ-
ХІХ of centuries of the best secular vocational schools to higher education institutions, formation of modern 
multilevel higher education all these forward historical changes testify to search of approaches to release of the 
competitor of capable, professionally competent experts by higher education institutions.

The term «competence», according to «The American dictionary of English», created by Noah Uebster in 
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1828, is treated as a literacy synonym. Eventually interpretation of this concept changed [2].
Philosophers differentiated knowledge (competence) and its realization (activity) at all times – to one of 

the first the attention to the matter was paid by Aristotle who connected activity with such concepts as «purpose» 
and «implementation». 

The concept «competence» as that began to be studied only at the beginning of the XX century. In the 
field of linguistics F. de Saussure (1906) said that the system of language, is imprinted in the form of the sum of 
images in mind and doesn’t depend on ways of its realization in the speech. Speech activity is diverse and specific, 
belongs «both to the sphere individual and to the sphere of the social; it can’t be referred definitely to one category 
of the phenomena of human life <…> the unity brings language in speech activity» [2].

In the late sixties and in the early seventies the last century a number of scientists (L.Thayer, R.Cambell, 
R.Wales, D.Hymes) note insufficiency of this theory and offer broader concept «competence» in which it includes 
not simply ability to perception and reproduction of elementary statements and ability to understanding and 
generation of new statements on the basis of knowledge of grammar, but also their psychological, socio-cultural 
and psycholinguistic conditions of generation in heterogeneous language society. 

Emphasizes with that D. Hymes that the rules to which rules of grammar and which assimilation provides 
ability to use language in the course of communication submit are inherent in the statement.

In the second half of the XX century in connection with applied value of skill of literacy there was a concept 
«functional literacy». 

In 1980-1990 determination of literacy become wider and start including such calls as globalization, 
including influence of new technologies and means of information. In ХХІ an eyelid began to understand wider 
purpose as literacy – creation of society of knowledge that led to a training purpose specification.

The new interpretation of the purpose of education staticized the terms «competence» and «competence». 
The concept «competence» of education was entered in the seventies the last century into the USA in 

relation to the theory of language by N. Chomsky. He suggested to distinguish competences and knowledge of 
language, meaning by knowledge system of language, and by competence use of language in concrete situations. 
The use is also actual manifestation of competence at development of language as use of language is connected 
with personal experience, formation of skills [3].

Today the main tendency affecting conceptual basis of educational system should be considered transition 
to a competence-based basis. 

It is known that competence-based approach interacts with personal focused, being methodological base as 
at a stage of an average of the general, and professional education. A.V.Khutorskoy considers that the competence-
based focused education is a global tendency in world educational system [4]. 

Active discussion of the key concepts «competence» and «competence» connected with the subject 
«Competence-based Approach in Education» began in works of scientific teachers, theorists and methodologists, 
right after publication in 2007 in document English with the name «Key Competences for Training during All 
Life//Recommendation of the European Parliament» [5].

In this context competence-based approach is the main characteristic of all content of formation of the 
Republic of Kazakhstan. In «The state program of functioning and development of languages on 2011-2020» 
need of creation optimum sociolinguistic space in Kazakhstan by stage-by-stage realization of language policy is 
emphasized [6]. In line with competence-based approach also the system of philological education in the field of 
foreign languages is being built.

We will consider the existing definitions of the scientific studied concepts «competence» / «competence». 
I.A.Zimnyaya writes that there are two options of interpretation of a ratio of these concepts: they either are 

identified, or differentiated [7].
Proceeding from this point of view as scientific category we will consider a general concept about competence 

on the basis of the analysis of some definitions of the concepts «competence», «»educational competence» taken 
from different sources: 

- Competence is the ability to implementation of real, vital action and the qualification characteristic of the 
individual taken in the moment of its inclusion in activity; as any action has two aspects: resource and productive, 
development of competence defines transformation of a resource into a product [8]. 

- Competence (Latin of competence – suitable, corresponding, appropriate, capable, knowing) – quality of 
the person having comprehensive knowledge in any area and which opinion therefore is weighty, authoritative [9].

- Competence is a possession of a certain competence, i.e. the knowledge and experience of own activity 
allowing to take out judgments and to make decisions.

- Competence is the potential readiness to solve problems with skill; includes substantial (knowledge) 
and procedural (ability) components and assumes knowledge of a being of a problem and ability to solve it; 
continuous updating of knowledge, possession of new information for successful application of this knowledge in 
specific conditions, i.e. possession of operational and mobile knowledge [10].
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Мехмет Таспинар  PhD, Анкара, Турция

Коммуникативная компетенция представляет собой вид компетенции на определенную сферу то есть 
профессионально ориентированный дискурс. Данная статья рассматривает вопросы формирования коммуникативной 
компетенции у будущих учителей английского языка. Также автор статьи акцентирует внимание на современных 
технологиях применимых при формировании данной компетенции. Актуальность данной статьи заключается в том, 
что на сегодняшний дней система высшего образования нуждается в специалистах обладающей данной компетенцией, 
для более эффективной подготовки будущих специалистов в системе образования. Также следует отметить, что 
в статье проведен сравнительный анализ научной и исследовательской литературы по исследуемой проблеме и 
сделаны необходимые выводы о конструировании дальнейших подходов по данной проблеме и усовершенствованию 
системы формирования коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: компетентность, методика, определение эффективности, будущие специалисты, методика 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІК ТӘСІЛІ ТІЛДІК КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚҰРАЛЫ
Мехмет Таспинар PhD, Анкара, Түркия

Коммуникативті құзыреттілік - белгілі салада коммуникативтік құзыреттілік, яғни кәсіптік бағдарланған 
дискурс. Бұл мақалада ағылшын тілінің мұғалімдерінің арасында коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруын 
қарастырылады. Автор осы құзыреттілікті қалыптастыруда қолданылатын қазіргі заман технологияларға да назар 
аударады. Осы мақаланың өзектілігі бүгінгі күні жоғары білім беру жүйесіне болашақ мамандарды білім беру 
жүйесінде тиімді дайындау үшін осы біліктілік бойынша мамандар қажет. Мақалада зерттелетін мәселе бойынша 
ғылыми-зерттеу әдебиеттеріне салыстырмалы талдау жасалып, осы мәселеге қосымша көзқарастарды жобалау және 
сотехникалық құзыреттілікті қалыптастыру жүйесін жетілдіру туралы қажетті тұжырымдар жасалды.

Тірек сөздер: тиімділікті анықтау үшін құзіреттілік, техника, болашақ мамандар, әдістеме.
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В статье рассматриваются социально-педагогическое значение иностранных языков как средства социального 
взаимодействия в поликультурной среде, процессы интернационализации образовательного пространства вузов 
кыргызской Республики, вопросы социально-педагогическкой поддержки инстранных студентов в процессе их 
социалзации в стране обучения. 
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среда, этнокультура, образовательный процесс, преподавание, педагогические условия, педагогическое 
сопровождение. 

Новая языковая ситуация в постсоветском пространстве в качестве первоочередных задач выдвигает 
по крайней мере решение двух социально-педагогических задач: 

1) разрушение в сознании широких масс населения стереотипов о преимуществе какого-то одного 
языка в социокультурной жизни общества; 

2) формирование в сознании молодежи идею о паритетности языков и установки на необходимость 
изучения двух и более языков, так как от этого зависит их социальный статус в своем государстве и 
успешность их интеграциив современном глобальном мире. 

Высшее образование в Кыргызской Республике характеризуется многообразием предоставляемых 
образовательных услуг и интернационализацией образовательного пространства. В аудиториях сидят 
студентыиз разных стран, которые являются носителями различных социокультурных традиций, 
религиозных верований, включая особенности молодежной субкультуры. По данным Национального 
статистического комитета в 2018/2019 учебном году в Кыргызстане обучалось почти 20 тысяч иностранных 
студентов, из них 8,7 тысячи — из стран СНГ.[5]. 

К странам дальнего зарубежья, откуда приезжают студенты относятся: Турция, Индия, Сирия, 
Афганистан, Пакистан, Китай, Монголия, Непал и др.[7]. В 2016 году одобрены и подписаны соглашения 
о различных формах и видах сотрудничества в области образования и науки с такими зарубежными 
странами, как Катар, Грузия, Венгрия, Латвия, Туркменистан. 

Как отмечают исследователи, Н.Б. Бийарсланов, НурбекЖениш «В Кыргызстане существует 
сильная политическая поддержка интернационализации сектора высшего образования» [1,5], что 
влияет на расширение поликультурной среды. Доказательством тому служит то, что в настоящее время 
помимо кыргызстанцев в вузах Кыргызстана обучаются 11868 иностранных граждан. В общей структуре 
контингента наибольшее количество студентов из Индии (3850 чел. или 32 % от общего числа), из 
Республики Казахстан (2946 чел. или 24%). На такие страны как Таджикистан (1429 чел.), Россия (1158), 
Турция (764), Пакистан (500), Узбекистан (446) приходится от 5 до 12 % от общего числа иностранных 
граждан. Большим спросом у иностранных студентов пользуется медицинское направление, в частности, 
наибольшее количество студентов обучаются в МВШМ МУК (2563 чел.), ОшГУ (более 1000 чел.), КГМА 
им. И. Ахунбаева (806 чел.). [8]. 

Тенденция интернационализации характеризуется тем, что 91% студентов, прибывающие в 
Кыргызстан для учебы, предпочитают государственные вузы, что свидетельствует о высоком уровне 
доверии к государству, как гаранту безопасности и качества образования. Все это говорит о том, что 
Кыргызская Республика имеет большие возможности привлечения иностранных инвестиций и стать 
реальным экспортёром высшего образования в страны ближнего и дальнего зарубежья. Однако, сохранение 
и приумножение этих возможностей во многом зависит от целенаправленной языковой политики, 
направленной на паритетное сосущестование разных языков и совершенствования преподавания 
иностранных языков, с тем чтобы обеспечить поликультурное пространство в вузе. 

Создание поликультурной среды регламентируется нормативными документами Правительства, 
Министерства образования и науки КР, международными договорами КР, двухсторонними и 
многосторонними договорами вузов с зарубежными университетами и организациями, внутренними 
распорядительными документами вуза. В основу международного сотрудничества вузов Кыргызстана 
заложены следующие принципы: 

 - развитие международного сотрудничества в целях интеграции образования и науки Кыргызстана 
в мировое пространство; 

- обеспечение комплекса мер по расширению возможностей студентов, аспирантов и преподавателей 
по участию в программах и проектах с иностранными партнерами; 

- использование образовательного и научного потенциала зарубежных партнеров вуза для повышения 
качества образовательного и научного процесса в вузах КР;

 - диверсификация форм и методов международного сотрудничества с корпоративными партнерами 
за рубежом и т.д.

Усилению интеграционных процессов и интернационализации образовательного пространства 
способствуют следующие факторы:

- демократизация сферы образования КР и возможность широкого выбора путей получения высшего 
образования;

- экономическая привлекательность вузов КР для зарубежных студентов (высшее образование 
дешевле, чем в соседних странах) и возможность получить относительно качественное образование;

-вхождение системы высшего образования КР в Болонский процесс, что обеспечивает интеграцию 
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вузов в мировое образовательное пространство, а вместе с тем мобильность студентов и преподавателей 
в академической сфере и др. 

Исследователь НурбекЖениш отмечает, что основными факторами увеличения количества 
иностранных студентов в Кыргызстане являются:

- относительно низкая стоимость обучения и проживания; (относительно)
- хорошее качество образования (в восприятии иностранных студентов);
- мягкие требования к абитуриентам вузов; близость к родным странам;
- возможность организации учебного процесса на разных языках;
- наличие стипендий, предоставляемых донорами. [6]. 
Из выше изложенного следует, что образовательная среда в Кыргызстане все больше приобретает 

поликультурную наполненность, что обеспечивает комфортное обучение студентов различной этнической 
принадлежности в одном вузе и предполагает организацию многоязычного образования, включение в 
образовательные стандарты поликультурных компетентностей, воспитание толерантности в соответствии 
с принципом ЮНЕСКО «учиться жить вместе». 

Учитывая, что средством социального взаимодействия в поликультурном пространстве являются 
иностранные языки, существует необходимость повышения качества преподавания иностранных 
языков, с тем, чтобы они служили реальным средством межкультурной коммуникации и формирования 
поликультурной личности. Основными педагогическими условиями в плане повышения социально-
педагогического значения иностранных языков, как средства социального взаимодейтсвия и создания 
благоприятной поликультурной образовательной среды, являются:

- организация курсов обучения иностранному (лучше английскому) языку для профессорско-
преподавательского состава, администрации и студентов, которым непосредственно приходится работать 
с иностранными студентами; 

- обеспечение гибких и вариативных индивидуальных образовательных траекторий для студентов; 
- расширить академическую мобильность путем внедрения Европейской системы перевода и 

накопления кредитов; 
- широкоевнедрение инновационных методов обучения, в том числе с использованием 

информационных технологий; 
- совершенствование материально-технической базы профессиональной подготовки, включая 

создание и развитие комплексных систем информационно-коммуникационной поддержки преподавания 
иностранных языков, обеспечение образовательного процесса электронными образовательными ресурсами 
нового поколения и т.д.

Как показывает практика, повышение социально-педагогического значения иностранного языка 
как средстваподготовки студентов к социальному взаимодействию в поликультурной среде является 
погружение студентов в этнокультурнуюсредуконтактирующих народов.В данном случае процесс 
освоения языков выступает одновременно как важнейший фактор социализации в многокультурной 
среде,и как начальный этап языкововго приобщения к этнокультуре других народов. Надо заметить, что 
последние годы заметно растет число лиц, желающих изучать иностранные языки, что, в свою очередь, 
вызвало увеличение числа учебных часов по этой дисциплине в целом. Параллельно с количественными 
изменениями в области изучения иностранных языков произошли качественные, процессуальные 
изменения, связанные с внедрением инновационных педагогических технологий,усилением личностного 
подхода в обучении, расширением культурологической направленности преподавания. 

Одной из важных дидактических задач обучения иностранным языкам как средства формирования 
поликультурной личности становится обеспечение этнопсихологического этнопедагогического контекста 
образования. В таком образовании в первую очередь нуждаются иностранные студенты, которые приезжают 
в страну без какой-либо подготовки и знания государственного языка принимающей страны. Поэтому, 
обучения на разных этапах образования должно быть направлено в первую очередь, на формирование и 
развитие поликультурного представления студентов через содержание иностранных языков, приобщение 
иностранных студентов к осознанию этнических особенностей культуры разных народов, что является 
важным условием быстрой социализации в поликультурной среде вуза. 

Вузовский курс иностранного языка (английского) как дисциплина гуманитарной направленности 
составляет одну из базовых частей фундаментальной подготовки студентов всех направлений. В 
рассматриваемом контексте основная задача преподавания иностранных языков состоит в подготовке 
студентов к профессионально-ориентированному общению на языке. 

Анализ государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
(ГОС ВПО) нового поколения показывает, что основной целью освоения дисциплины «Иностранный 
язык» для неязыковых специальностей предполагает следующий набор компетенций:
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 - способность владеть иностранным языком для профессионального и личностного общения (на 
уровне не ниже В1 по шкале общеевропейской системы уровней владения языком);

 - способность анализировать культуру своего народа и других народов;
 - способность к деловым коммуникациям на иностранном языке впрофессиональной деятельности;
 - умение владеть иностранным языком для социального взаимодействия с представителями разных 

народов. 
Вышеперечисленные компетенции могут служить прочной базой, позволяющей выпускнику 

ориентироваться и быстро адаптироваться к меняющимся требованиям рынка труда и технологий, 
владеть навыками практического владения иностранным языком для активного использования его в 
профессиональной деятельности, быть подготовленным к продолжению образования (магистратуры, 
докторантуры и т.д.) в местных вузах, а также за границей[3]. 

Педагогическая проблема заключается в том, что необходима гармонизация полиэтнического и 
моноэтнического подходов в процессе образования. Мы придерживаемся позиции, что идеальная модель 
этнокультурного образования должна строиться на понимании единства и многообразия, с тем чтобы 
гармонически развитая личность вбирала в себя этническое и полиэтническое начало. 

Другой, не менее важной задачей является социально-педагогическая поддержка иностранных 
студентов. Это связано с тем, что современная образовательная среда становится все больше неоднородной 
по своим социокультурным характеристикам, следовательно, возникает необходимость в социальной 
поддержке иностранных студентов, создание социально-педагогических и психологических условий, с 
тем чтобы они в кратчайшие сроки смогли адаптироваться в новых условиях для студентов. Педагоги 
в поликультурной образовательной среде должны решать проблему формирования одновременно и 
этнической идентичности, которая отличает обучающегося одной этнической принадлежности от других. 
[2].

Социальное сопровождение студентов в поликультурной среде означает включение их в социум на 
основе имеющихся социально-психологических представлений об этнокультуре разных народов. Такое 
сопровождение может носить различный характер, которые в каждом конкретном случае определяется 
категорией «отдельное». Этот вывод подтверждается тем, что в практической деятельности и научной 
литературе встречаются понятия «педагогическое сопровождение», «медицинское сопровождение», 
«психологическое сопровождение», «научное сопровождение», «финансовое сопровождение», 
«социально-педагогическое сопровождение» и др. На уровне отдельного студента одним из таких видов 
сопровождения становится педагогическое сопровождение, которое, с одной стороны, несет в себе черты 
социального взаимодействия, но, с другой стороны, имеет свою специфику, проявляющуюся в первую 
очередь в специфике функций педагога и других лиц, окружающих студента в вузе. Специфика такой 
поддержки заключается в педагогической направленности сопровождения, целью которого становится 
целенаправленная помощь студентупосредством специальных педагогических систем (образования, 
воспитания, обучения, профессиональной подготовки) в их институциональном, социальном формировании 
в поликультурной среде. 

Социально-педагогическая поддержка, подкрепляемая с поликультурной наполненностью 
образовательного пространства обеспечивает комфортное обучение в одной образовательной организации 
студентов с различной этнической принадлежностью, которое предпологает организацию многоязычного 
образования, включение в образовательные стандарты поликультурных ценностей, воспитание 
толерантности в соответствии с принципом ЮНЕСКО «учиться жить вместе».

Кроме того, социальное поликультурное становление студента сопровождается посредством 
функционирования непедагогических систем, обладающих педагогическими функциями или не 
обладающих ими, но имеющими мощный педагогический потенциал (СМИ, Церковь, общественные 
объединения и т.п.).

Таким образом, обусловленные глобализационными процессами интернационализация 
образовательного пространства требует от вузов повышения качества обучения иностранным языкам, 
с чтобы они служили реальным средствомподготовки студентов к социальному взаимодействию в 
поликультурной среде, результатом которого выступает поликультурная личность, владеющий не 
только профессиональными компетенциями избранного направления, но социальными компетенциями 
профессионального общения на современном рынке труда. 
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Мақалада шет тілдерінің көп мәдениетті ортадағы әлеуметтік өзара іс-қимыл құралы ретіндегі әлеуметтік-
педагогикалық маңызы, Қырғыз Республикасы жоғары оқу орындарының білім беру кеңістігін интернационалдандыру 
процестері, осы елде оқитын шетелдік студенттерді әлеуметтену жүйесінде әлеуметтік-педагогикалық қолдау 
мәселелері қарастырылады.

Тірек сөздер: шет тілдері, әлеуметтік қарым-қатынас, интернационализация, көп мәдениетті орта, этникалық 
мәдениет, оқу-тәрбие процесі, оқыту, педагогикалық жағдайлар, педагогикалық қолдау.

NEW TRENDS IN THE ENHANCEMENT OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION IN THE SYSTEM OF 
NON-LANGUAGE HIGHER SPECIALIZED EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Sargazin Zh.1  Head of Training Department, Lt. Col.
Bissenbayeva Zh2  PhD, associate professor

This article is devoted to the study of the peculiarities of the professional and language enhancement of future 
specialists and the understanding of modern students in Kazakhstan. It should be noted that this work, having studied the 
theoretical background of this problem, represents methodological recommendations for improving language enhancement 
and the professional enhancement of students in the system of modern higher education and vocational training of personnel.
The article discusses the problems, development and modern trends of foreign language education in a non-linguistic 
university, foreign experience in teaching the language for special purposes and the curriculum for teaching professional 
foreign languages to cadets.

Keywords: personality, enhancement, students, university, future, profession

This article is devoted to the study of the peculiarities of the professional and language enhancement of 
future specialists and the understanding of modern students in Kazakhstan.

The main focus is on the educational process in the university. This research paper presents examples of 
the problem of language enhancement, with the wrong approach to the choice of a future profession. Along with 
this, this study encompasses the unfolding of conceptual concepts on the problem of language enhancement and 
professional enhancement, such as the concept of juventizing society as a natural process that has a beneficial 
effect on the microclimate of modern students and young people in general, the concept of personal enhancement 
and professional enhancement in general. It should be noted that this work, having studied the theoretical 
background of this problem, represents methodological recommendations for improving language enhancement 
and the professional enhancement of students in the system of modern higher education and vocational training 
of personnel.

Problems of language enhancement of a student and the formation of his readiness for future professional 
activities are key in the theory and practice of improving the work of a modern higher education institution. This is 
due to the fact that it is during the initial “mastering” of the profession, which is exactly the time of studying at the 
university, that the young person’s self-determination process is in life, his life and worldview positions are being 
formed, individualized methods and techniques are mastered communication At the same time, one of the leading 
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problems is the construction of such a system of teaching and educational process, which would optimally take 
into account the peculiarities and laws not only of the student’s language enhancement, but also of his professional 
enhancement as a specialist. [1]

Consequently, the problem of identifying the relationship and interdependence of two processes: personal 
enhancement and becoming a professional is becoming increasingly relevant.

However, despite the significance and effectiveness of the research, a number of problems of language 
enhancement and the professional enhancement of the student still remain poorly understood. In particular, such 
issues as: the peculiarities of the process of forming an adequate image of the future profession and ideas about 
the goals, objectives and difficulties of the professional activity; the dynamics of personal changes in various 
courses of study; the ratio of language and professional enhancement in the course of study at the university; 
professionally important qualities (PIQ) of a specialist. [2]

It should be noted that in modern literature there have been many studies on various psychological aspects 
of students’ language enhancement, professional activities and personality professionalization. These issues were 
considered in the context of: the specifics of the student age as an important stage in language enhancement (U. 
S. Sangilbaev, G.Ananiev, E. F. Rybalko, E. I. Stepanova, etc.)[3]

Thus, the relevance of this study is determined by the ever-increasing requirements for the university as 
the leading social institution of professionalization and a significant factor in the socialization of the individual, 
the need to clarify the theoretical foundations of training professional specialists in the system of state and private 
higher professional education, the enhancement of effective learning technologies and the optimization of the 
educational process.

The purpose of this article is to identify the characteristics and dynamics of language enhancement and 
the professional enhancement of students. Conducting a theoretical analysis of the study of this problem, the 
determination of the practical significance of the effective application of this work in order to improve the language 
enhancement and professional enhancement of the young generation.

Research objectives:
1. To summarize the psychological approaches available in the scientific literature of domestic and foreign 

scientists to the study of the problems of language enhancement and professional enhancement of a specialist.
2. To reveal the dynamics of individual and personal characteristics of students.
The theoretical and methodological basis of the study was based on the basic methodological principles 

of scientific psychology (the principle of systems, B.F. Lomov, V.P. Kuzmin, P.K.Anokhin, etc., the principle of 
enhancement, B.G.Ananiev, P.P.Blonsky and others)[ 4]

Disclosing the question of students, it should be noted that the modern students of our state are young 
men and women who have chosen their future profession and gain knowledge in the walls of the alma mater. 
Hardened in a difficult brainwashing with the tests of the UNT, cherished wishing to get the desired points for 
admission to the desired university and the desired faculty. Today’s students are young people who overcame a 
huge psychological and moral lump, and deservedly received new credit books and student cards. [5]

Studentship is a wonderful time ...” It is this phrase that can be used to describe a four-year period, which is 
remembered for the rest of your life. Lectures, sessions, exams, “frontier”, essays, reports. At first, an incredibly 
complex learning process, can bring some confusion for a student, but more often it creates a desire to keep up 
with fellow students, and sometimes even show off great knowledge of this or that subject, which creates good 
healthy competition.

The above describes an exemplary portrait of a modern active student who achieves both studies and active 
leisure. But the reality is that not everyone lives a full student life. The wrong choice of future profession, as a result 
of pressure from parents or simply dissatisfaction with the learning process, in the end, lack of communication, 
can affect the student’s unwillingness to learn. [6]

At the present stage of enhancement of international relations, the dynamics of reform in education of the 
Republic of Kazakhstan there is an urgent need for social and educational enhancement of the individual in a 
given quality. The most important task of training, in this regard, is to professional competence, without which the 
intellectual and creative enhancement of personality. [7]

Currently, the need for possession of skills and abilities of oral and written foreign language communication 
in personal and professional purposes is a generally recognized fact. This is due to the fact that an important role in 
the globalization of our time playing relationships in the modern world, the expansion of political, economic and 
personal international contacts and intensification of the dialogue of cultures between countries. Knowledge of 
foreign languages, speaking as a factor that increases the value of a specialist in the labor market today is in many 
cases a prerequisite for admission to employment and increase the size of his salary. At the same time, in accordance 
with the decision of the Bologna Convention as a priority to make demands to provide multi-level training of 
specialists - translators, including the formation of students’ intercultural professional competence, optimizing the 
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efficiency of the contacts in a particular area and the situation of communication and the achievement of certain 
objectives of communication. [8]

Professional competence, speaking as part of the content and object of study, not only fulfills a communicative 
function, but the function of influencing the behavior / actions, thoughts, feelings and consciousness of foreign 
language interlocutors. At the same time the formation of professional competence reflects the modern tendency 
to humanization and humanization of education, contributing to the achievement of relevant goals - attaches 
to a different culture, increases the overall level of education of cadets, study a foreign language in the process 
of mastering new communicative knowledge, expanding his horizons, ensures effective management of his 
communication activities and his personal behavior.

In accordance with the definitions of modern scientists, we believe that the professional competence of a 
student’s knowledge of “elements of national culture, cultural identity verbal behavior of the carriers of a particular 
language and the ability to use those elements of the socio-cultural context, are relevant for the generation and 
perception of speech in terms of the media Language: customs, rules, regulations, knowledge of the country, social 
conventions and stereotypes, “that is a stable system of social attitudes of the individual. Solving the problem of 
formation of professional competence requires the study of individual components of the competence to develop 
a theoretical model and methodology.Professional competence is a complex whole.

It should be noted that the findings do not pretend to an exhaustive solution of all the issues of such an 
extensive problem as personal enhancement and professional enhancement of students during vocational training. 
Further theoretical and practical enhancement of this problem requires the study of such issues as the dynamics 
of individual-personal characteristics during the entire period of vocational training, their value orientations, the 
motivation for choosing a profession, and their professional interests.
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ТІЛДІК ЕМЕС ЖОҒАРЫ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ОҚУ ОРЫНДАРЫ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ШЕТ ТІЛДІК 
БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУДЫН АЛҒЫ ШАРТТАРЫ

Саргазин Ж.1 оқу бөлімінің бастығы,подполковник
Бисенбаева Ж.2 PhD, доктор, профессор

Бұл мақала болашақ мамандардың кәсіби және тілдік жетілу ерекшеліктерін зерттеуге арналған. Бұл жұмыс 
осы мәселенің теориялық негізін зерделей отырып, қазіргі заманғы жоғары білім беру жүйесінде және кадрларды 
кәсіптік даярлау жүйесінде студенттердің тіл байлығын жетілдіру мен кәсіби шеберліктерін жетілдіруге арналған 
әдістемелік ұсыныстарды ұсынады. Мақалада тілге бағытталмаған университеттегі шет тілін оқытудың мәселелері, 
дамуы мен қазіргі заманғы тенденциялары, тілді арнайы мақсатта оқытудағы шетелдік тәжірибе және кәсіби шет 
тілдерін оқытудың оқу бағдарламасы қарастырылған.

Тірек сөздер: тұлға, біліктілігін арттыру, студенттер, жоғары оқу орны, болашақ мамандық.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ НЕ ЯЗЫКОВЫХ ВЫСШИХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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Бисенбаева Ж.2 PhD, доктор,ассоц.профессор

Данная статья посвящена изучению особенностей профессионального и языкового развития будущих 
специалистов. Следует отметить, что данная работа, изучив теоретические основы этой проблемы, представляет 
собой методические рекомендации по совершенствованию языковой и профессиональной подготовки студентов в 
системе современного высшего профессионального образования и подготовки кадров. В статье рассматриваются 
проблемы, развитие и современные тенденции обучения иностранному языку в неязыковом вузе, и зарубежный опыт 
преподавания языка для специальных целей, учебная программа по обучению иностранному языку.

Ключевые слова: личность, повышение квалификации, студенты, вуз, будущее, профессия.
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In article it is considered the foreign experience of training of future teachers for foreign language teaching for 
students of secondary schools. The article deals with the textbooks, which are important tools for the organization of the 
educational process. The article analyzes the textbooks used by teachers at the secondary schools in Germany, Japan, where 
English is taught as a foreign language. Moreover, ideas of different specialists in this sphere are given and analyzed. Not 
only examples of developing language skills are discribed, but also definite influence factors on the social needs caused by 
modern language learning.
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НЕГІЗГІ МЕКТЕПТЕГІ ШЕТТІЛДІК БІЛІМ БЕРУДІҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ
Қонақова К.Ө.1  п.ғ.д., профессор Абылай хан атындағы ҚазХҚ және ӘТУ 

Бейкутова А.М.2  магистр,ҚазҰАУ, Алматы қаласы, Қазақстан

Бұл мақалада болашақ мұғалімдерді негізгі орта білім деңгейінде шеттілдік білім берудің  
алғышарттарықарастырылады. Мақалада ағылшын тілін шетел тілі ретінде оқитын Германия, Жапония сияқты 
елдердің орта мектеп қабырғасында негізгі орта білім деңгейіндегі мәселелерге талдау жүргізіледі. Бұдан басқа, 
осы саладағы әртүрлі мамандардың идеялары ұсынылып, сарапталады. Тілдік дағдыларды дамыту мақсатындағы 
мысалдар ғана емес, сондай-ақ әлеуметтік талаптарға сай туындаған тіл үйрену қажеттілігіне әсер ететін заманауи 
факторлар сипатталады. 

Тірек сөздер: шеттілідік білім беру, шетелдік тәжірибе

Болашақ мұғалімдерді негізгі орта білім деңгейіндегі оқушыларға шеттілдік білім беруге 
дайындаудың қазіргі жағдайы шеттілдік сөйлеу қарым-қатынас қабілетін қалыптастыру бағыты бойынша 
өрбиді. Ол жаһандану кезеңінде біздің елімізде педагогикалық дағдыларды дамытудың аса маңыздылығына 
байланысты шетел тілін үйретудің нақты жолдарын таңдап алу сияқты бірнеше тиімді ұстанымдардан 
тұрады. Болашақмаманның шеттілдік білім беру және өзін-өзі дамыту процессі үшін қажетті жеке және 
кәсіби қабілеттердің маңыздылығызор. Тілдік дағдыларды дамыту мақсатындағы мысалдар ғана емес, 
сондай-ақ қоғамдық талаптар мен ұсыныстарға сай туындаған тіл үйрену қажеттілігіне әсер ететін қазіргі 
заман ағымына қажетті факторлар сипатталады. Қазіргі қоғамда жиі сөз етілетін маңызды мәселелердің 
бірі тілдердің үштұғырлығы жағдайында шеттілдік білім беру мәселелерінің өзектілігі атап өтіледі.

Еліміздің жаңа тарихи кезеңге аяқ басып бәсекеге қабілетті елдердің қатарына кіруі алдымызға 
қойылған маңызды мақсаттардың бірі екендігі бәрімізге мәлім. Осындай жаһандану заманында әлемдік 
экономикалық, мәдени, білім және ғылым аренасына шығу барысындағы басты қажеттілік ол -тіл. Бұл 
мәселе мемлекет тарапынан қолдау тауып, елбасының салиқалы саясатының негізі болып табылады. 
ЕлбасыН.Назарбаев қоғамда қызу талқыланатын өзекті мәселенің бірі – тіл мәселесіне кеңінен тоқталып: 
«Қанша тіл білсең, сонша мәдениеттісің, осы шетел тілін білу арқылы қазіргі ұрпақтың білімділік деңгейін, 
мәдениеттілік деңгейін арттыру мектеп қабырғасынан басталуы керек. Мектеп қабырғасында қаланған 
білім негізі, өмірлік бағдарлаушы күш»,- ретінде сипаттаған [1]. Осы Елбасының тұжырымдамасынан 
тіл мәселесінің еліміздегі өзекті мәселе екендігін аңғарамыз. Тіл - адамның өзін қоршаған ортада өзіне 
қажетті, дұрыс бағыт-бағдар тауып, әлеуметтік тәжірибелер жинақтап, сол тәжі-рибемен басқалармен 
бөлісуге, өзінің шығармашылық қабілеттерін дамытып, көрсете алуына мүмкіндік береді. Тіл ұғымының 
мағынасына келсек, оны зерт-теген отандық және алыс-жақын шетелдік ғалымдар өте көп. Белді ғалым 
С.Г. Тер-Минасованың тұжырымдамасы бойынша: «Тіл-тұлғаның өз ойын еркін жеткізу үшін қолданатын 
барлық сөздердің дұрыс үйлесімі мен нақты жиынтығы» [2, 117-б.]. Автор қарым-қатынасқа түсетін 
тілді меңгерген тұлға тілдік құрылымдық бірліктерді меңгерумен қатар, оларды әрекет жүзінде қолдану 
қажеттілігі жайлы да сөз қозғаған. Қоғамда көп тіл білетін адамның алар орны да ерекше. Өзге тілді 
үйрену, оны жетік меңгерумен қатар сол тілде қарым-қатынас жасау - бұл ең алдымен халықаралық 
қатынас жағдайын ұйым-дастыруда айрықша рөл атқаратын көрсеткіш деп айқындалған. 

Шеттілдік сөйлеуге ерекше назар аудара отырып, осы бағытта зерттеу жұмыстарын жүргізген 
Ноттингем университеті жайлы айта кетейік. Осы оқу орнының қабырғасында «қолданбалы лингвистика 
саласындағы зерттеулер орталығы» бар. Бұл орталықтың зерттеу жұмыстарының басым көпшілігі шетел 
тілін меңгерудегі сөйлеу әрекетіне арналған. Осы бағыт бойынша ғалымдар адамның сәби кезінен саналы 
кезге дейінгі, балабақша, мектеп, кәсіби білім және ЖОО шеттілдік білімді талдау жүргізеді. «Emotional 
responses to language», «Moti-vation in the classroom», «Interfaces of language and literature», «Vocabulary 
studies», «Multi-word unit formulaic language processing» атты бағыттармен қатар ғалымдар тіл меңгерудің 
қиындықтарымен және оларды жеңу үшін қажетті әрекеттерді сипаттайды. 

Олар бастауыш сыныптарда «Vocabulary studies», яғни сөздік қорды дамытуды маңызды деп 
тауып, оны түрлі жаттығулармен енгізу керектігін атап өтеді, сонымен қатар сөйлеудің басты құрамдас 
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бөліктері – «сөздер», ал шетел тілі сөздеріне деген сенімді білім – сөйлеу сенімділігін тудырады деген 
тұжырымдаманы ұстанады. Яғни, бастауыш сыныптарда сөздерді меңгеруге мән берсе, келесі кезеңдерде 
сол сөздердің қолданысы маңызды, яғни сөйлеу. Сонымен қатар, сөздің тек айтылуымен қатар, жазылуын 
бірдей жетік меңгерген оқушылар саны аз екендігін айтып, өздерінің зерттеулерінің шеңберінде жүргізілген 
сауалнамадан оқушылардың жазылым әрекеті тіл оқу барысында екінші орынға қалып, көбінесе ауызша 
сөйлеуге назар аударылатындығын анықтаған. Негізгі білім деңгейінде, яғни 12-16 жас аралығында 
тілдің құрылымдық ережелерін қосып, тіл білімін тереңдету керектігін айтып өтеді. Себебі осы жаста 
оқушылардың түсіну деңгейі, есте сақтау деңгейі, қызығушылық және саналы түрде тілді меңгеру деңгейі 
өте жоғары деген тұжырымға келеді. Олардың анықтауы бойынша, кез келген тілді меңгерудің нәтижелік 
көрсеткіші коммуникативті қарым-қатынасқа түсе алатын тұлға деп көрсетілгендіктен, сыныпта осындай 
ортаны ұйымдастыру оқытушының алдыға қойған мақсаты деген ұстанымды қолдайды. Ал, олар тілдік 
білім мотивация мен қызығушылықты ескере отырып жүзеге асу керектігі жайлы сөз қозғайды. Тіл 
оқыту үшін қолданатын оқу кешендерінің мазмұны ерекше назарға лайықты, яғни оқу құралдарының 
мазмұнындағы мәтіндер, жаттығулар мен тапсырмалар оқушының деңгейі мен қызығушылығына 
негізделу керектігін айтқан. Олар оқылым әрекетінің рөліне ерекше көңіл бөліп және оқулықтардың 
иллюстративтілігінің маңызы зор екендігін атап өткен. Зерттеушілердің ойынша, тіл үйрету барысындағы 
«тілдік ортаға кірігу» сияқты ұстанымдар оң нәтижелі. Олардың осы бағыттағы зерттеу ауқымы өте 
көлемді. Тілдік ортаның болмауы көптеген елде тіл үйренуге қиындықтар тудырады дей отырып, интернет 
желілерінің осы орайда көмегі көп деген. Яғни, сабақ барысында мемлекеттік бағдарламамен бекітілген 
оқулықтан басқа кез-келген ақпарат көздерін саралай отырып қолдану, тілдік ортаға кірігуге көмегі зор 
деген пікірлерін білдіреді. 

Осы орайда, негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «ағылшын тілі» пәнінен 
жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасында «ағылшын тілін» оқытудың маңыздылығы 
коммуникация, ғылым, бизнес, туризм және спорт тілі болуымен анықталады және Ағылшын тілін 
меңгеру нәтижесінде:

1)  білім алушылардың түрлі өмірлік жағдайларда қатынасқан кезде сенімділіктерін артады;
2)  білім алушыларға Қазақстанда және шет елдерде білім алу мүмкіндігіне жол ашады;
3)  білім алушыларға Қазақстанда және шет елдерде кәсіби білім алуын жалғастыруға мүмкіндік 

береді;
4)  білім алушылардың ағылшын тілінде шығарылатын жаңалықтар мен ақпаратқа қол жеткізу 

мүмкіндіктерін арттырады;
5)  білім алушыларға ағылшын тіліндегі әдеби туындылардың түпнұсқасын оқу мүмкіндігін береді;
6)  білім алушыларға Қазақстанды өз елінде және шет елдерде таныстыру мүмкіндігін береді;
7)  өмір бойы білім алуға, дағдыларды дамытуға, стратегияларды үйренуге және мектепте алған 

білімді тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.
Еліміз ағылшын тілін меңгеруді алдыға мақсат етіп қойған елдердің қатарында болғандықтан, 

бұл шетел тілі пән ретінде мектеп бағдарламасынна толығымен енгізілген және осы үдерістен күтілетін 
нәтижелер де айқындалған. Сонымен қатар осы бағыттың өзіндік мақсаттары мен жоспарлары да бар, 
және олар «Үш тілде білім беруді дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған жол картасы» атты ресми 
бағдарламада көрініс табады. Бұл бағдарламаның көздейтін мақсаты еліміздегі білім берудің барлық 
кезеңдерінде бәсекелестікке түсе алатын ұрпақ тәрбиелеу мақсатында үш тілде білім беруді кезеңмен 
(1-кезең – 2015 жыл; 2-кезең – 2016-2020 жылдар) жүзеге асыру. Ал сол кезеңдердің барысында:

- тілдерді оқытудың жалпыға ортақ стандарты дайындалуы;
- бірыңғай білім ортасы қалыптасуы;
- оқу бағдарламасының мазмұнына өзгерістер енгізілуі:
- бағалау жүйесі жаңарталуы;
- үш тілде білім беру бағытының төңірегінде жүргізілген ғылыми зерттеулер нәтижелі қорытындылау;
- үш тілде белім беруші мұғалімдер мен оқытушыларды дайындау мен қайта дайындау мәселелерін 

жемісті етіп жетілдіруі [3].
Елімізде Үш тілде оқыту CEFR (Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, 

Assessment, яғни шетел тілдерін меңгерудегі құзыреттіліктердің еруропалық жалпы сипаттамасы») 
деңгейлік оқыту үлгісіне сай жүргізілетінін және білім жүйесінің барлық деңгейлерінде осы талаптар 
ескерілетіні мәлім. Елбасының шет тілдеріне аса көңіл бөлуінің бастамасында терең философиялық мән-
мағына жатыр. Мұны қай жағынан алып қарасақ та, мемлекеттік тіліміздің мәртебесін көтерумен қатар, 
үш тұғырлы тіл саясаты арқылы алдыңғы қатарлы әлемдік дамыған елдердің санатына енуге жетелеуді ел 
алдына қойылған міндет еткендігін аңғарамыз.

 Қазіргі таңда әлемдегі жаңашылдықтардың, инновациялық өзгерістерге деген қажеттіліктің 
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көрінісінде шетел тілінің пән ретінде қажеттілігі артып келеді. Осы бағытта Құнанбаева С.С. шет тілін 
оқытудың инновациялық теориялық-методологиялық негіздерін еңгізді және де өз еңбегінде «қоғамдағы 
«тіл» статусын қайта қарау, оның оқу пәні ретіндегі түсініктемелеріне тереңірек үңілу оқу және зерттеу 
нысанын өзгерту қажеттігін көрсетеді. Біздің жағдайымызда, жеке ғылыми бағыт болып табылатын «білім 
беру» саласының құрамдас бөлігі болып «шеттілдік білім беру» анықталар болса, оның ғылыми тұрғыдан 
дамуының қазіргі деңгейіне сәйкес келетін бөлігі ретінде «шетел тілі» көрсетіледі. 

Қазақстанда шетел тілін оқытудың негізгі міндеті – тілді шынайы және толыққанды қарым-
қатынас құралы ретінде қолдануға мүмкіндік беруі және ол әртүрлі халық өкілдері мен қоғамның бірін-
бірі түсінуінің алғышарты болып табылуы. Қарым-қатынас процесі оқытудың мақсатына, жағдайына, 
мүмкін-дігіне қарай үнемі өзгерісте болады. Сондықтан, сөйлеуші сол өзгерістерге байланысты қарым-
қатынастағы өзгерістерді де ескеріп отыруы қажет. Соған сәйкес, «тілдік білім беру» көпаспектілі және 
кешенді біртұтас ретінде негізделеді және ол тұлғаны оқыту және тәрбиелеу арқылы қалыптастыруды 
көрсететін педагогикалық категория ретінде танылады. Осыған байланысты, шетел тілін оқыту ғылыми 
негізге сүйенген жеке білім беру парадигмасы ретінде келесідей құрылымда көрініс табуы тиіс: 

1) өзінің жеке әдіснамасы бар; 
2) өзіне тән сипаттамалары бар; 
3) ғылыми таным мен зерттеулерде жүйеге негізделген;
4) бірыңғай теориялық тұғырнамасы бар;
5) өз категориялары мен ұғымдары бар»,- деп атап көрсеткен [4, 236-б.].
Сонымен қатар, шетел тілін оқыту бағытына байланысты ғалымдар айтқандай, тілді іс жүзінде 

қолданудың заманауи тұжырымы, ең алдымен, шетелге шығу мүмкіндігімен тікелей байланысты, яғни 
шетел тілін оқитын оқушы тілін үйреніп жатқан елдің өкілімен, мәдениетімен тікелей байланысқа түсу 
мүмкіндігіне ие болу керек. Тіл үйренуді алдына қойған әрбір адам осы процесстің барысында тек 
тілді ғана біліп қоймай, сол тіл ана тілі болып табылатын ел жайлы, елдің мәдениеті жайлы білім алуға 
мүмкіндік алатындығы бәрімізге мәлім. Бұл мүмкіндік тіл үйренушілердің қызығушылығын тудырушы 
және ынталандырушы фактор ретінде қарастытыруға болады деген ойдамын. Тіл үйренушілерді шетел 
тілін меңгеру мен қатар сол тілде сөйлеу қарым-қатынасына түсуге баулу және соған қарасты жағдай 
жасау тіл үйретушінің алдына қойған басты мақсаттарының бірі. Е.И. Пассов бұл жөнінде былай дей-ді: 
«Оқушыны шеттілдік қарым-қатынас үрдісіне қатысуға дайындау, сы-ныпта ұйымдастырылған шеттілдік 
қарым-қатынас жағдайында жүзеге асуы қажет. Дәл осы әрекет шеттілдік сөйлеу қарым-қатынасына 
үйретудің негізін анық-тайды. Яғни, оқушыларға шеттілдік орта жасай отырып, оларды тілдік ортаға 
бейімдеу негізгі мақсат болып табылады» [5,199-б.]. Бұл тұжырымдамаға сәйкес оқушыны шеттілдік 
қарым-қатынасқа түсуге үйрету барысы оқытушы тарапынан жасалатын әрекеттердің нәтижесі ретінде 
қарастырылады. Оқытушы білім беру барысын кәсіби тұрғыда ұйымдастырса, қазіргі заман талаптарына 
сай әдіс тәсілдерден хабардар болып, оларды оқыту процесінде белсенді қолданса, өзінің кәсіби деңгейін 
үнемі шыңдап, білім беру бағытында болып жатқан өзгерістерге ат салысып тұрса оқушының білім 
деңгейін жоғарылатуда қиындықтар туындамайды деген ойдамын. Бұл мәселе тек біздің елде ғана емес, шет 
елдердің көбінде өзекті болып қала береді. Мысалы, Германияның «Tauche in die Sprache ein» баспасында 
мақала авторы «In der Schule liegt der Schwer-punkt des Lehrers und des Fremdsprachenschulsystems auf der 
Grammatik der zu untersuchenden Sprache» деген жолдармен осы елдің мектептерінде шетел тілін оқытуда 
оқушылардың сөйлеу біліктілігін қалыптастыру үшін тілдің грамма-тикалық ерекшеліктерін алдыңғы 
орынға қоятындығын аңғартады [6]. Яғни, оқушылардың сөйлеу дағдыларына грамматикалық ережелермен 
жету нәтижелі деген пікірде. Неміс лингвисті, ағылшын филологиясының профессоры Gerhard Leitner ана 
тілінің көмегімен ағылшын тілнің мәртебесін арттыру керек деген идеяны қолдайды. Яғни, тіл үйренуде ана 
тілінің өзіндік қызметі бар деген пікірде. Осы жағдайда ағылшын тілі мен неміс тілдерінің бірдей Герман 
тілдік тобының құрамында болғандықтан, бұл екі тілді бірлікте оқыту ұтымды қадам ойды ұстанады 
[7]. Осындай тұжырымдаманың шеңберінде тілдерді меңгеру ана тілмен жақын ара қатынаста оқытылу 
ұстанымы алдыңғы қатарда қарастырылады. Тіл үйренгенде ана тілмен салыстыра отыра үйренгеннің 
өз артықшылықтары болғанымен, сабақ барысында ана тілді түсіндіру тілі ретінде қолданған нәтижесіз 
деген ойдамыз. Осындай әрекет мектеп табалдырығынан бастап жоғарғы оқу орындарында ағылшын 
тілін үйрету және үйрену ерекше назар мен мәртебеге ие екендігінің көрсеткіші. Осыған орай еліміздің 
белді ғалымы профессор, академик Құнанбаева С.С. өзінің еңбегінде пәндік сала деңгейінен «шеттілдік 
білім беру» деңгейіне көтерілуін, ал ғылыми зерттеу нысанының «тілден» «лингвомәдениетке» ауысуын 
және шеттілдік білім берудің нәтижесі «мәдениетаралық қатысым субъектісін» қалыптастыру болып 
табылатынын түсіндіреді [8, 228-б.].

Ағылшын тілін меңгеру мәселесі әлемдік деңгейде талқыланатын мәселе. Ағылшын тілін шетел тілі 
ретінде оқитын елдер саны өте көп. Көптеген ғалымдар осы бағытты зерттеп, шетел тілін меңгеру мақсат 
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міндеттерін айқындап, қызу талқылау үстінде. Шетел ғалымдарымен бірдей деңгейде бұл мәселенің зерттеу 
жұмыстары біздің елде де жүргізілуде. Соған қарамастан, бұл бағытттың бәріне ортақ белгілі бір мақсаты 
бар. Ол – тілдік қарым-қатынасқа түсе алатын тұлға. Яғни білім беру барысында көздейтін нәтиже ол- 
тілдік қарым-қатынасқа түсе алатын тұлға. Осы зерттеулердің нәтижесінде елімізде мемлекеттік тілмен 
қатар шетел тілінің мәртебесі өскенін аңғарамыз.
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В статье эта статья про иностранные языки. В статье рассматривается учебный процесс. В статье анализируются 
учебники, используемые в средних школах Германии, Японии, где английский преподается как иностранный. Более 
того, идеи передаются разным специалистам в этой сфере и анализируются. Это не только примеры развития 
языковых навыков.
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В статье рассматриваются различные точки зрения отечественных и зарубежных авторов на двуязычие и 
многоязычие в современном образовательном процессе. Авторы выявляет особенности работы педагога в условиях 
двуязычия и многоязычия. Итак, культурно-образовательное пространство богато самыми различными видами 
двуязычия и многоязычия. Причинами такого состояния являются: потребность в обмене научной, профессиональной 
и другой специальной информацией, экономическое, юридическое сотрудничество и др.

Ключевые слова: билингвизм, многоязычие, многоязычное образование, знание языка, культура, речевая 
деятельность.

Современный мир мультикультурен, и уменьшение эффектов противостояния, осмысление различий 
в интернациональном и интеркультурном плане имеет огромное значение.

Перед цивилизацией стоит ряд жизненно важных задач, решение которых, в частности, призвано 
осуществлять поликультурное образование, целью которого выступает формирование человека культуры, 
творческой личности, способной к активной и эффективной жизнедеятельности в мультикультурной 
среде, обладающей развитым чувством понимания и уважения других культур, умением жить в мире и 
согласии с людьми разных национальностей, верований, убеждений. 

Полиязычное образование, внедряемое в Казахстане, является уникальным и подразумевает 
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одновременное обучение учащихся на трех языках. Таким образом, современная подготовка магистрантов 
в условиях полиязычного образования характеризуется высокой требовательностью к уровню их 
профессионально-личностных качеств [1, 89 с.].Содержательные и функциональные основания 
поликультурного образования представлены в трудах ученых Е.В. Бондаревской, О.С. Газмана, Е.П. 
Голобородько, О.В. Гукаленко, Н.Б. Крыловой, С.В. Кульневича и др.

В исследовании значения и роли поликультурного образования особое место занимают положения 
о человеческой сущности как уникальном культурном мире, взаимодействующим с другими культурами и 
создающим себя самого в процессе взаимодействия. 

Сущностная взаимосвязь образования и культуры проявляется в том, что один из принципов 
существования и развития образования представлен культуросообразностью, что нашло отражение 
в трудах ученых, педагогов прошлого (А.Дистервег, И.Кант, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и др.) и в 
современных культурологических концепциях (В.С. Библер, С.Ю. Курганов, Н.Б. Крылова и др.). 

Образовательное пространство поликультурного общества должно строиться на базе поликультурной 
среды. Указанная проблема активно разрабатывается в психолого-педагогической науке.

Задача поликультурного образования - призвать учебные заведения к созданию благоприятной 
социально-педагогической среды, в которой каждому будут гарантированы одинаковые стартовые 
возможности по получению полноценного образования, для реализации своих потенциальных 
способностей в период учебы.

Выразителем культуры народа выступает язык, роль которого в новой образовательной ситуации, 
трудно переоценить.

Для современного образования поликультурность означает функционирование образовательного 
пространства с языковым, культурным и духовным полиэтническим разнообразием обучаемых.

Социолингвистические исследования (форумы, конференции, совещания по национально-языковым 
проблемам), свидетельствуют, что вопрос о функционировании русского языка и других национальных 
языков в поли национальном пространстве является чрезвычайно сложным и требует пристального 
внимания, осмысления и анализа языковых ситуаций, происходящих в разных странах, образовавшихся в 
постсоветский период [3, 45 с.].

В науке принят объективистский подход к исследованию языковых ситуаций в многонациональных 
странах. При изучении национально-языковых процессов учитывались, прежде всего, объективные 
факторы языковой ситуации (этнолингвистические, культурно-исторические, экономические, социальные 
и другие условия развития языковой жизни того или иного региона), в то время как субъективные факторы 
языковой ситуации (ценностные ориентации народа, его привязанность к своей культуре и языку, желание 
расширить социальные функции языка) недостаточно принимались во внимание, а иногда рассматривались 
как проявление национализма. За пределами конкретных социолингвистических исследований обычно 
оставались языковые конфликты, вызываемые разными причинами, отсутствовали объяснения этих 
конфликтов, рекомендации по их нейтрализации. Стали развиваться проявления национального и, прежде 
всего, языкового нигилизма в одних регионах и, наоборот, преувеличение роли родных языков и недооценки 
важности языкового единения в масштабах всей страны в других регионах. Эти противоположные 
тенденции являются в равной мере порождением непродуманного подхода к разрешению противоречий 
национально-языкового развития, следствием неудовлетворительной языковой политики [4,53 с.].

В современной лингвистике и лингводидактике до сих пор нет единого определения терминов 
«одноязычие», «двуязычие», «многоязычие». Можно отметить лишь несколько широко распространенных 
терминологических употреблений: монолингвизм, билингвизм, поли-мультилингвизм, полиязычие.

В науке отсутствуют специальные монографические исследования, посвященные комплексной 
разработке проблемы разнопланового исследования двуязычия и многоязычия, остаются неразработанными 
и методы разноаспектного изучения этой проблемы.

Ю.Д. Дешериев считает, что термин «многоязычие» употребляют в тех случаях, когда речь идет 
о знании многих или нескольких языков. Рассматривая вопрос о многоязычие в связи с двуязычностью, 
ученый подразумевает знания в основном трех-четырех языков [5,328 с.].

Под ситуацией многоязычия (полилингвизма) понимаем реальную ситуацию осуществления 
речевого акта в условиях параллельного ситуативного пользования несколькими языками как во время 
учебно-речевой деятельности, так и нестимулированного речевого общения.

Культурно-образовательное пространство богато самыми различными видами двуязычия и 
многоязычия. Причинами такого состояния являются: потребность в обмене научной, профессиональной 
и другой специальной информацией, экономическое, юридическое сотрудничество и др.

Ведущим типом би- и полилингвизма является владение родным языком, языком межнационального 
общения, официальными (государственными) языками.
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Исследуя особенности языковой ситуации в образовании, профессор В.А. Аврорин выясняет 
правомерность противопоставления двуязычия одноязычию и многоязычию. По его мнению, между 
одноязычием и многоязычием существуют не только количественные, но и качественные различия, 
имеющие под собой социологическое, психологическое и лингвистическое основания. Ученый приходит 
к выводу, что двуязычие целесообразно считать хотя и несколько особым, но все же частным случаем 
многоязычия, вследствие чего достаточно одной оппозиции: одноязычие – многоязычие. Не случайно 
в литературе термин «двуязычие» нередко сопровождается в скобках или посредством какого-либо 
присоединительного союза термином «многоязычие».

Вместе с тем, двуязычие – не ординарный частный случай многоязычия, а такой, который встречается 
неизмеримо чаще всех прочих и, как нам кажется, с психологической и лингвистической точек зрения 
составляет основу любой конкретной реализации многоязычия (полиязычия).

Двуязычие – довольно сложное по своему содержанию понятие. В литературе мы находим 
немало более или менее удачных попыток его расчленения и определения. Еще от Л.В. Щербы идет 
противопоставление индивидуального и массового двуязычия в зависимости от ареала распространения.

В науке больше исследованы вопросы двуязычия не индивидуального, а определенного коллектива, 
социальной группы, части народа, а также целой народности. При этом, конечно, следует помнить, что 
каждый коллектив состоит из индивидов.

Вопрос о социальной группе нуждается в уточнении. Социальное употребляется в нескольких 
значениях: социальное – классовое, социальное – территориальное, социальное – профессиональное и 
др. Говоря о двуязычии определенной группы, следует иметь в виду то обстоятельство, что от природы 
социальной группы в известной мере зависят характер интерференции, сферы и некоторые особенности 
ее проявления, объем общественных функций, сферы применения рассматриваемых языков.

В то же время любой аспект изучения двуязычия и многоязычия требует должного учета культурного 
и образовательного уровня, даже особенностей возраста носителей двух и более языков, общественных 
функций каждого из языков, а также особенностей среды, в окружении которой живут как носители двух 
языков, так и овладевающие одним или двумя языками. Таким образом, нужно различать исследование 
билингвизма, то есть совершенного владения двумя языками, с одной стороны, и процесса развития 
двуязычия и овладения вторым языком, – с другой.

Практика сосуществования языков показывает, что при любом аспекте изучения как полного 
двуязычия (развивающегося до степени известного совершенства), так и процесса становления двуязычия 
нужно учитывать многие моменты.

Ученые Ю.Д. Дешериев, И.Ф. Протченко выделили основные аспекты рассмотрения двуязычия и 
многоязычия:

1) собственно лингвистический;
2) социологический;
3) педагогический 
Собственно лингвистический аспект, по мнению ученых, имеет дело с анализом соотношения структур 

и структурных элементов двух и более языков, их взаимовлияния, взаимодействия и взаимопроникновения 
на разных уровнях, разделах строя языка: фонологическом, морфологическом, синтаксическом, лексико-
семантическом и стилистическом. Все в языке взаимосвязано. Но в исследовательских целях обычно 
изолированно анализируются как «особые объекты особой субстанции отдельные фонологические, 
морфологические и другие явления, таким образом, сознательно отвлекаясь от социологического аспекта 
рассмотрения двуязычия».

Для лингвистического аспекта наиболее важным является исследование своеобразного проявления 
интерференции в процессе применения языков.

Термин «интерференция» проник в языкознание из физики и психологии. Интерференция, 
рассматриваемая в лингвистическом аспекте, представляет собой явление взаимодействия структур и 
структурных элементов двух и более языков в процессе общения полиязычного населения.

Определение интерференции Ю.Ю. Дешериевой как «всякого влияния языковых или внеязыковых 
(культурных) элементов друг на друга, приводящее к порождению отрицательного языкового материала 
[5,28 с.]», является чрезвычайно широким, так как включает в себя не только языковое, но и внеязыковое 
явление.

Наиболее общепринятым в настоящее время является определение интерференции У.Вайнрайха, 
который понимает под интерференцией «случаи отклонения от норм двух языков, проявляющиеся в речи 
билингвов как результат языкового контакта». В этом определении подчеркивается основной признак 
интерференции, позволяющий отграничить ее от других явлений, возникающих при взаимодействии 
языков, – это уровень речи. Развивая это положение, М.М. Михайлов пишет: «Когда мы говорим о 
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результатах взаимовлияния языков на уровни языка, то имеем в виду общеизвестные понятия заимствования, 
субстрата, суперстрата и адресата. Говоря о взаимовлиянии языков на уровне речи, предполагаем процесс 
интерференции.

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что, проявляясь в речи, интерференция в своем 
генезисе связана с системой языка. Иначе говоря, по своему проявлению интерференция связана с речью, 
а по своему происхождению (возникновению) – с системой языка.

По мнению ученых (Н.Д. Десяева, О.В. Филиппова, С.А. Шумилкина и др.), взаимодействие языков 
– это, прежде всего, взаимодействие их систем, реализованных в речи, и по отношению к влияющему языку 
правильнее было бы говорить о влиянии не норм, а его системы, реализованной в речи, по отношению 
же к языку, испытывающему влияние, – об отклонении от грамматической системы языка и нарушении 
грамматических норм в речи, поскольку его система также реализуется в речи, то есть квалифицировать 
явление интерференции не только в культурно-речевом плане как связанное с понятием нормативности 
(ненормативности), но и как типологическое.

Профессиональная речевая деятельность педагога в условиях полиязычия имеет свою специфику: 
контактирующие языки непременно оказывают друг на друга влияние на всех уровнях системы, что в 
свою очередь приводит к интерферентным ошибкам в речи.

Определяя понятие «полиязычие», следует, на наш взгляд, уточнить содержание понятия «язык» как 
компонента исследуемого термина. В каждом конкретном случае, употребляя термин «многоязычие», мы 
имеем в виду конкретные языки.

В то же время каждый из этих языков – сложное явление, включающее литературный язык, народно-
разговорную форму, диалект и т.д. Следовательно, при научном определении понятия «совершенный 
вид полиязычия» понятие «язык» нуждается в уточнении с учетом объективных факторов. В таком 
случае понятие «язык» употребляется в значении «общеупотребительная устная и письменная формы 
существования литературного языка без проявления интерференции на каком-нибудь уровне».

Из приведенного определения следует, что в исследовании проблем сосуществования языков 
остаются еще не до конца раскрытые вопросы: какова граница минимального и максимального проявления 
интерференции, какими формами существования родного языка владеет данный коллектив, индивид и др.

В исследовании двуязычия, многоязычия с точки зрения педагогической и психологической 
решаются специфические задачи.

С педагогической точки зрения целесообразно выделять этапы, периоды развития двуязычия и 
многоязычия, условия обучения неродному языку в школе и в вузе, методы обучения двум языкам, методы 
изучения процесса овладения, владения двумя и более языками в условиях полиязычия.

В связи с этим в процессе овладения вторым, третьим языком важнейшее место занимает 
сравнительно-типологический метод. Посредством сравнения выявляется общие и специфические 
качества, определяются сходства и различия в исследуемых объектах. В языках обнаруживаются 
типологические особенности, которые находят отражение в языковом сознании. При обучении второму 
языку применяется распространенный дидактический принцип от известного к неизвестному, от простого 
к сложному [5, 39 с.].

Из сказанного следует, что, во-первых, задачей лингвистов в применении сравнительно-
типологического метода является выявление соответствий и несоответствий, эквивалентных и 
неэквивалентных фактов в родном и втором языках, их лингвистическая характеристика. 

Когда язык выступает как средство приобретения знания, двуязычие создает возможность и 
необходимость выбора языка обучения, и этот выбор имеет для учебного заведения первостепенное 
значение. Правильностью выбора во многом определяется успех всей образовательной и воспитательной 
деятельности школы.

Актуальной задачей современного образования, в частности науки о языке, по мнению Е.А. 
Погорелой, остается целенаправленное формирование би- или полиязычной личности с высоким уровнем 
ортологической подготовки. Социальные потребности самореализации языковой личности в быстро 
меняющемся мире сопряжены с высокой языковой мобильностью, которая немыслима в рамках владения 
одним языком, каким бы статусом он ни был отмечен. 

Уровнем этнического и языкового самосознания личности определяют социальную потребность 
в полноценном самовыражении, которое заключается в способности отдельной языковой личности 
достойно представлять самобытную культуру своего народа в гармоничном согласии с носителями других 
национальных культур в многоязычном сообществе, не ущемляя собственного достоинства и уважая право 
других быть по-своему уникальными.

Известно, что качество обучения языкам в значительной мере зависит от психолого-педагогической 
подготовки педагога. Обучение неродному языку (официальному, иностранному), выполняющему 
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функцию средства межкультурной коммуникации, связано с рядом специфических явлений. К ним 
относятся: особенности речевых процессов на двух языках, связи речевых и мыслительных процессов, 
взаимодействие языков, закономерности усвоения речи на втором языке, индивидуальные особенности 
усвоения речи на втором языке, индивидуальные особенности обучаемых к усвоению языков и др [6,29 с.].

Следовательно, педагог, кроме общей психолого-педагогической подготовки, должен владеть 
системой знаний психологии полилингвизма.
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Мақалада отандық және шетелдік авторлардың қазіргі білім беру үрдісіндегі екі тілділік және көптілділік 
туралы көзқарастары әртүрлі. Автор мұғалімнің екі тілділік пен көптілділіктегі жұмысының ерекшеліктерін 
ашып көрсетеді. Сонымен, мәдени-ағарту кеңістігі көптілділік пен көптілділіктің әр түрлі түрлеріне бай. Бұл 
жағдайдың себептері: ғылыми, кәсіби және басқа арнайы ақпарат алмасудың қажеттілігі, экономикалық, құқықтық 
ынтымақтастық және т.б.

Тірек сөздер: билингвизм, көптілділік, көптілді білім, тіл білімі, мәдениет, сөйлеу.
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The article considers the levels of forming reflexive competence of the future teacher of a foreign language. The author 
notes that one of the urgent tasks of modernization of the education system is to bring the quality of professional activity of 
teachers in line with the changed conditions. That is, the complication of traditional professional tasks and the emergence 
of a new education. In this regard, it is proposed to recognize the relevance and practical importance of monitoring, which 
creates an information basis for improving the quality of professional activity of teachers. Sub competency is considered 
part of the formation of the reflexive competence of future teacher of a foreign language. The list of concrete reflexive 
competences of the subject of professional and pedagogical activity is resulted. It is: reflexive-methodological and reflexive 
developing. Results of diagnostics of level of formation of each competence of the teachers participating in experimental 
work (52 teachers) are presented. Questionnaires and interviews were used as diagnostic methods. To process diagnostic data, 
a differentiated scheme for the levels of descriptors of the object under study was developed. Special attention is paid to the 
analysis of monitoring results.

Keywords: future teacher of a foreign language, reflexive-methodological, reflexive-developing, professional training, 
level.

Socio-economic processes taking place in Kazakhstan put the education system in front of a constant need 
for modernization and cause the need for a specialist thinking, self-developing. The strategy of modern higher 
professional education is to focus on improving the quality of training future teachers of a foreign language. 
At the same time, professional training should be of high quality, both at the level of fundamental education 
and at the level of key competencies of the specialist. This is especially concerns in training future teacher of 
a foreign language, as psychological and pedagogical support of the developing person forms the basis of core 
competencies. The quality of training a foreign language teacher in the system of higher professional education is 
one of the criteria of competitiveness of a modern specialist, determines the level of socio-economic development 
of the state.

The changes taking place in modern society have caused a change in the paradigm of education. Since the 
paradigm actually defines the essence and functions of all components of education as a system, as well as the 
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relationship between them, the transition from one paradigm to another means a change in the educational system. 
This implies “not only the adoption of a different initial conceptual framework of pedagogy and related sciences, 
but also a new model of educational practice, a change of understanding the processes taking place in education 
by all its subjects” [1,p.38].

In today’s world experience of professional training of future teachers, special attention is paid to the 
development of a critical approach to teaching, the ability to see its value side, the study of meaning, in other 
words, the development of reflective knowledge in a particular practice [2, p.5].

From the modern teacher is required to critically comprehend their teaching activities to improve teaching 
skills. Reflexive competence becomes one of the basic for professional activity of the teacher. Under the reflexive 
competence is understood the professional quality of the individual, allowing the most effective and adequate 
to carry out reflexive processes, which ensures the process of development and self-development, promotes a 
creative approach to professional activity, achieving its maximum efficiency and effectiveness [3,p. 65].

The subject of the research in this article is the reflexive competence of the future teacher of a foreign 
language in the conditions of changing contexts of professional activity and ways of their evaluation. It should be 
noted that in pedagogical science has not developed a unified approach to the definition of “competence”. This 
can be explained by differences in theoretical and methodological grounds, which are held by different groups of 
scientists.

Let’s consider these concepts in more detail. Firstly, we find out the concept of competence. It should 
be noted a great contribution to the development of problems related to the study of using the concepts of 
“competence” and “competency” in domestic, Russian and foreign researchers Petrovskaya L. A., Barinova T. 
G., Bermus A. G., Bystrova E. A., Lebedev O. E., Zimnaya I. A., Kuzmina N. V., Mitina L. M., Lebedev O. E., 
Zelenskaya E. V., Khutorsky A. V., Zeer E. F., Oskarsson B., J. Raven, Davidson D. E., Askich M. D., as well as 
Kazakhstani scientists: Kunanbaeva S. S., Zhaitapova A. A., Zhadrin M.Zh., Zhanpeisova K. K., Kabdolova K. L., 
Salkhanova J. H., Kunakova K. U., Aulbekova G. D., Bolotov V. A., Serikov V. V., Dauletbekova J. T., Tumanova 
A. B., Arinova B. A., Abaev V. E., Bisembaeva G. N. etc.

In its turn, S. S. Kunanbaeva put forward the concept of “competence / competency” as a unity, reflecting 
the relationship of the “potential whole” and “actualized private” [4]. As the goals and the final main qualitative 
result of education, the researcher defines the system of competencies that manifests itself in the construction of 
specialist model, who acts as a system-forming factor for the choice of content and forms of its application in the 
educational process.

In the monograph S.S. Kunanbayeva gives a clear restriction and justification to these concepts: “competency 
is a given content that must be mastered in the educational process. Competence is not an educational result, but 
the experience of successfully implementing intellectual and creative professional activities. The final attainable 
result of education is “professional readiness” ”[5, p.75].

However, foreign teachers, considering the concepts of “competence” and “competency”, do not have 
the habit to distinguish them. In their concepts of competence, they use a holistic approach, when abilities are 
considered through a dynamic combination of characteristics that together provide a competent activity, or as 
part of the result, the final product of the educational process. The concept of competence and skills includes 
knowledge and understanding (theoretical knowledge of the academic field, the ability to know and understand), 
knowledge of how to act (practical and operational application of knowledge to specific situations), knowledge of 
how to be (values as an integral part of the way of perception and life with others and in a social context).

Analyzing the concept of “competence / competency” allows us to come to the conclusion that competence 
is an active ability, which should be understood as the ability to perform a certain action, to solve a narrow task 
(certain types of tasks) within the legitimate powers and duties.

Reflexive competence consists of the following components: cognitive, operational, personal.
The cognitive component reflects the ability of the future foreign language teacher to rethink the past 

experience, past ideas (through rethinking, re-construction, modeling). Reflexive knowledge is specific, different 
in its form from object-subject knowledge. Derived from the analysis of experience, it carries the possibility of 
bridging the gap between knowledge as such and its application (use in different practical situations). It seems 
to be put on by a person on himself and therefore always with him, often manifests itself at the intuitive level of 
activity.

The operational component of the reflective competence of the future teacher of a foreign language reflects 
the output of reflective acts on the implementation of the practical activities of the future teacher of a foreign 
language, aimed at building their individual activities or at organizing interaction.

The personal component of reflexive competence is manifested in the orientation of the teacher’s reflection 
on self-development, on self-realization in professional activity. The personal component is reflected in the search 
for personal meaning in the regulation of personal achievements, in recognition of borders and possibilities in 
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their personal and professional growth, improvement of skill and authorship in the sense of creative activity and 
the formation of individual style of work. Thus, a reflective teacher is a thinking, analyzing, researching teacher. 
As D. Dewey said, “the eternal disciple of his profession” with an indefatigable need for self-development and 
self-improvement.

Thus, reflexive competence, in our opinion, is a qualitative characteristic of the personality of the future 
teacher of a foreign language, which includes a system of scientific and theoretical knowledge and is associated 
with the ability and willingness to apply knowledge and experience to solve problems in the professional sphere. 
Under reflexive competence we understand the ability of a person to effectively implement in practice acquired in 
a particular area of knowledge skills.

New contexts of professional activity, reflected in the «professional standard of the teacher “[6], focus on 
solving the problems of designing and implementing the educational process in accordance with the principles of 
the activity paradigm. The analysis of these professional tasks allows to allocate the competences providing their 
decision.

In the minimum sufficient set of reflexive competences of the future foreign language teacher we include:
- Reflexive-developing competence the ability to independently create foreign-language polemic and 

argumentation discourses, to reflect on the effectiveness of communication in relation to a given situation of 
communication, as well as purposefully form, develop and self-actualize their own communication skills.

‒ reflective-methodical ability to perform reflection to action (proactive): to predict the possible 
development of a pedagogical situation; in action (simultaneous): to monitor the situation, analyze it, correct the 
work in accordance with the results of the analysis; after-action (retrospective): to perform a retrospective critical 
introspection of teaching; ability to determine the level of developing own vocational and methodological skills, 
and to put the task of further professional self-development; 

The structural model of forming reflexive competence of the future teacher of a foreign language is presented 
in figure 1.

 
Reflective competence 

 
Reflective-developing competence 

 
Reflective- methodological competence 

 

Fig.1. Structural model of forming reflexive competence of the future foreign language teacher
Mastering these competencies will allow the future teacher of a foreign language to ensure the successful 

implementation of strategic directions in education. However, in the “Comprehensive program to improve the 
professional level of teachers of educational institutions” notes the fact of inconsistency of the current professional 
activities of a significant number of teachers to the changed conditions. Thus, it is recognized that most teachers 
are not ready to solve urgent professional problems associated with the achievement of a new quality of education, 
improving its efficiency and competitiveness, do not possess relevant competencies.

Detailing the competencies, a tiered approach was applied with the allocation of appropriate features. There 
were three levels: indicating the unformed competence; I (low), II (medium), III (high) levels, characterizing the 
threshold values of competence (from minimum to optimal), at which we can talk about a certain degree of its 
formation.

These levels reflect the concept of competence as a system education, in which the transition to a higher 
level (the process of development) does not mean the disappearance of the integrative properties of the previous 
level, but their transformation into more perfect.

As diagnostic methods were used questionnaires, individual and group conversations with teachers, content 
analysis of individual reflective projects, the development process of which provided for the presence of the 
procedure of self-examination by teachers of their professional activities.

To process diagnostic data, a scheme with level-differentiated descriptors of the studied object was 
developed. An interval scale was used for quantitative data processing.

During the experimental work, which was attended by 52 teachers Zhetysu state University named after I. 
Zhansugurov, the following results were obtained (Figure 1):
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Chart 1 - level of reflexive- methodical competence of teachers

Description of a chart on forming reflexive-methodical competence teachers showed 12 % of teachers 
(zero level) do not have knowledge about the actual methodological problems and ways to solve them, do not 
know how (have serious difficulties) to create conditions for achieving educational results, do not use actual 
teaching methods: problem, project, research. 63% of teachers (level I) have difficulties in identifying topical 
methodological problems and choosing ways to solve them, have fragmentary knowledge of modern teaching 
methods. They partially mastered the ways of creating conditions for achieving educational results in the field of 
goal-setting, ensuring the independence of students, the development of search activity, reflection.

The methods recognized by modern education as leading (problem, project, research) are also used in 
fragments. 30 % of teachers who have reached level II, mainly possess knowledge about the actual methodological 
problems, modern teaching methods, but do not have experience of their systematic application in personal teaching 
practice. Thus, the main difficulties faced by teachers in this area are associated with the allocation, analysis, 
design and implementation of conditions for the formation of universal educational activities, competencies of 
students.

Chart 2 - level of reflexive- developing competence of teachers
A reflexive and developmental competence. The results of monitoring show that in the study sample there 

were no teachers with zero level in the field of reflexive activity, that is, teachers who are unable to reflexive 
analysis of personal pedagogical experience or experiencing serious difficulties with it. More than half of the 
teachers (58 %) demonstrated the first level of competence formation, which was manifested in the fragmentation 
of the reflexive analysis of their own professional activities (as a rule, in special cases, associated with reflection 
on individual training sessions and some performance indicators). 37 % of teachers (level II) are aware of the 
imperfection of their professional activities, see its strengths and weaknesses, feel the deficit nature of their 
reflective skills. This group takes the setting to change (rejection of stereotypes activities). However, teachers in 
this case are not always able to understand the causes of difficulties and, therefore, to determine how to resolve 
them. 6 % of teachers achieved a high level of reflexive competence. This is expressed in a conscious willingness 
and ability to carry out an appropriate analysis of activities, vision of achievements and gaps, the ability to 
objectively assess their experience, to establish cause-and-effect relationships and prioritize identified problems, 
as well as to determine the direction of improvement of their own professional activities.

Thus, preparing for a university, the person develops on the basis of mastering generalized methods of 
activity aimed at establishing reflection as a key competence of a future teacher, which is the most universal 
competency in nature and degree of applicability. The educational process is associated with the formation of 
reflection as a key competency, which is the most universal in nature and degree of applicability of competency.
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БОЛАШАҚ ШЕТЕЛ ТІЛІ МҰҒАЛІМІНІҢ РЕФЛЕКСИВТІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Орынбаева Ұ.Қ.1  докторант, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ
Оразова Ғ.С.2  №139 Ахмет Байтурсунов атындағы мектеп-гимназия,

жоғары санатты ағылшын тілі мұғалімі
Алматы, Қазақстан. 

Мақалада болашақ шетел тілі мұғалімінің рефлексивті құзыреттілігін қалыптастыру деңгейлері 
қарастырылады.Автор жалпы білім беру жүйесіндегі модернизациялық үдерістер барысындағы өзекті міндеттердің 
бірі педагогтардың кәсіби қызметінің сапасын өзгеретін жағдайларға сәйкес келтіруін атап өтеді. Яғни, дәстүрлі кәсіби 
міндеттердің күрделенуі мен жаңа білім берудің пайда болуы. Осыған байланысты мұғалімнің кәсіби қызметінің 
сапасын жақсартудың ақпараттық негізін құратын мониторингтің өзектілігі мен практикалық маңыздылығын тану 
ұсынылады. Болашақ шетел тілі мұғалімінің рефлексивті құзіреттілігін қалыптастырудың субкомпетенциялық 
құрамы қарастырылады. Кәсіби және педагогикалық қызмет субъектісінің нақты рефлексивті құзіреттілігінің тізімі 
келтірілген. Ола: рефлексивті –әдістемелік және рефлексивті-дамытушылық. Эксперименталды жұмысқа қатысқан 
оқытушылардың әрбір құзыреттілігінің қалыптасу деңгейін диагностикалаудың нәтижелері ұсынылған (52 оқытушы).

Диагностикалық әдістер ретінде сауалнамалар мен сұхбаттар қолданылды. Диагностикалық деректерді 
өңдеу үшін зерттелетін объектінің дескрипторлары деңгейлері бойынша сараланған схема әзірленді. Мониторинг 
нәтижелерін талдауға ерекше назар аударылады.

Тірек сөздер: болашақ шетел тілі мұғалімі, рефлексивтік-әдістемелік, рефлексивтік-дамтыушылық, кәсіби 
дайындық, деңгей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕФЛЕКСИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Орынбаева У.К.1 докторант КазУМОиМЯ им. Абылай хана
Оразова Г.С.2 2школа-гимназия №139 имени А. Байтурсунова учитель английского языка высшей категории. 

Алматы, Казахстан. 

В статье рассматриваются уровни формирования рефлексивной компетентности будущего учителя 
иностранного языка. Автор отмечает, что одной из актуальных задач модернизации системы образования является 
приведение качества профессиональной деятельности учителей в соответствие с изменившимися условиями. То есть 
усложнение традиционных профессиональных задач и появление нового образования. В связи с этим предлагается 
признать актуальность и практическую значимость мониторинга, что создает информационную базу для повышения 
качества профессиональной деятельности учителей. Субкомпетентность считается частью формирования 
рефлексивной компетенции будущего учителя иностранного языка. Приведен перечень конкретных рефлексивных 
компетенций субъекта профессиональной и педагогической деятельности. Это: рефлексивно-методологическое 
и рефлексивное развитие. Представлены результаты диагностики уровня формирования каждой компетенции 
учителей, участвующих в экспериментальной работе (52 учителя). Анкеты и интервью были использованы в качестве 
диагностических методов. Для обработки диагностических данных была разработана дифференцированная схема 
уровней дескрипторов исследуемого объекта. Особое внимание уделено анализу результатов мониторинга.

Ключевые слова: будущий учитель иностранного языка, рефлексивно-методологический, рефлексивно-
развивающий, профессиональная подготовка, уровень.

LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF PRESCHOOL TEACHERS IN THE CONDITION OF 
TRILINGUAL EDUCATION

Mankesh А.E.1 doctor of pedagogical sciences, professor,
Tleubay S.T.2 doctorate,

 1,2AbaiKazNPU. Almaty, Kazakhstan.
The article deals with the issue of language communicative competence at pedagogical universities. Language linguistic 

units, grammatical rules, proper language choice, and the meaning of language communicative competence for pedagogical 
educators is great. Besides, knowledge of Kazakh, Russian and English languages is the basis of competitiveness. Learning 
the Kazakh, Russian and foreign languages in the modern society is an integral part of personal and professional development 
of a person, a sign of its success. At the company’s request, a competitive specialist is to have a high level of multilingualism 
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in his / her professional career, to be mobile in the international educational space, and to analyze the problem and find a 
solution.

Keywords: language communicative competence, competitiveness, trilingual education, multilingualism, professional 
development, preschool education, modernization. 

ҮШТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМ МАМАНДАРЫНЫҢ ТІЛДІК 
КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ 

Манкеш А.Е.1 п.ғ.д., профессор
Тлеубай С.Т.2  докторант, 

1,2Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы, Қазақстан. 

Бұл мақалада педагогикалық университеттерде тілдік коммуникативтік құзыреттілік мәселесі жайлы 
айтылған. Тілдік бірліктерді, грамматикалық ережелерді білу арқылы карым-қатынас жасау, тілдік формаларды 
дұрыс таңдай алуы, педагог- тәрбиеші үшін тілдік коммуникативтік құзыреттіліктің мән-мағынасы орасан зор, себебі 
үштілді білім беру жағдайында қарым –қатынас жасау құралы ретінде қазақ, орыс, ағылшын тілдерін пайдалану 
бәсекеге қабілеттіліктің негізі болып табылады. Қазіргі қоғамда қазақ, орыс және шетел тілін меңгеру адамның жеке 
және кәсіби дамуының ажырамас бөлігі, оның жетістігінің белгісі болып табылады. Қоғамның сұранысы бойынша 
бәсекеге қабілетті маман, яғни өзінің кәсіби қызметінде жоғары деңгейде бірнеше тілді білу, халықаралық білім беру 
кеңістігінде ұтқыр болу, сонымен қатар мәселе тудырған жағдайларға талдау жасап, өз бетімен шешімін таба білу.

Тірек сөздер: тілдік коммуникативтік құзыреттілік, бәсекеге қабілеттілік, үштілді білім беру, көптілділік, 
кәсіби даму, мектепке дейінгі білім беру, модернизация. 

Қазақстан Республикасының жаһандық әлемде ары қарай өркендеуі оның бәсекеге қабілеттілігіне, 
әлемдік кризиске қарсы тұра алуына, адамның сапалы өмір сүруіне байланысты.Адам капиталының 
сапалылығы оның білім деңгейімен, денсаулығымен, адамгершілігімен, сонымен қатар, адамдардың кәсіби 
құзыреттілігімен, яғни жоғары деңгейлі лингвистикалық білімі мен коммуникативтік құзыреттілігімен 
тікелей анықталады. Қазіргі таңда әрбір бітіруші студент, тіпті мектеп түлегі үшін бірдей деңгейде 
мемлекеттік тіліміз - қазақ тілін, ресми тіл – орыс тілін және әлемдік тілдер, соның ішінде ағылшын тілін 
білу тек сәнді емес, ол өмір қажеттілігі болып отыр. 

Осыған орай, көптілділікті енгізу білім беру саясатында стратегиялық маңызды бағыт, жақын 
болашақта ең жоғары деңгейде барлық білім беру жүйесін модернизациялау. Елбасының Қазақстан 
халқына жолдауында «Қазақстан - 2050» Стратегиясы – дамыған мемлекеттің жаңа саяси бағдарламасы 
ерекше еленіп, «Жауапты тілдік саясат қазақ халқы үшін негізгі басты фактор болып табылады». Сол 
себепті, «Үштілділік мемлекеттік деңгейде қолдау табуы керек» -дегенге басымдық беріліп отыр.[1].

Болашақ мектепке дейінгі педагог-тәрбиешінің тілдік коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру 
мәселесін үштілді білім беру контекстінде жүзеге асыру үшін оның базалық қағидаттары мен қолдану 
шарттарын қарастыруды қажет етеді.

Жоғарыда айтылған үштілділікті оқыту қағидалары ерекше маңызды болып отыр, бұл тамаша 
дидактиканы әзірлеуші автор Н.В. Барышников. 

Біздің ойымызша, олар қазіргі заманғы тәрбиешіні оқыту үшін негіз ретінде пайдаланылуы мүмкін:
– бірнеше тілге кіріктіріп оқыту ұстанымы;
– бірнеше тілді бірлесіп оқыту ұстанымы;
– студенттердің лингвистикалық және оқу тәжірибесіне сүйене отырып оқыту ұстанымы;
– жасанды, дидактикалық, бағындырылған көптілділікті есепке алу ұстанымы;
– бірнеше шет тілдерін меңгеру үдерісіндегі мұқияттылық ұстанымы; 
– шет тілдерін оқыту процесінің танымдық бағдар ұстанымы;
– шет тілдерін оқыту процесінің мәдениетаралық бағыты ұстанымы [2].
Инновациялық ЖОО-дар шеңберінде (Назарбаев Университеті, Қазақ -Британ техникалық 

университеті және т.б.) шетел тілін оқытудың жаңа технологиялары мен озық тәжірибесі, әсіресе еуропалық 
мемлекеттердегі көптілділік пен билингвальды оқыту қазіргі кезде ЖОО мен мектептерде (Назарбаев 
зияткерлік мектебі, қазақ – түрік лицейі, мемлекеттік тілде оқытылатын жалпы білім беру мектептерінде 
жүйелі түрде үштілділік енгізілуде) бірге енгізілуде. 

Білім беру жүйесінің жаңа парадигма шеңберінде әдіснамлық және теориялық мазмұнында бұл 
мәселе, яғни Қазақстанда үштілді білім беру идеясын енгізу әлі толыққанды зерттелмеген, «мемлекеттің 
ЖОО-да көптілді білімді меңгерген педагогикалық кадрларды дайындау» мәселесі «2011-2020жж. білімді 
дамыту мемлекеттік бағдарламасында» [3] ерекше өзекті болып отыр.

Қазіргі қоғамда қазақ, орыс және шетел тілін меңгеру адамның жеке және кәсіби дамуының ажырамас 
бөлігі, оның жетістігінің белгісі болып табылады. Қоғамның сұранысы бойынша бәсекеге қабілетті маман, 
яғни өзінің кәсіби қызметінде жоғары деңгейде бірнеше тілді білу, халықаралық білім беру кеңістігінде 
ұтқыр болу, сонымен қатар мәселе тудырған жағдайларға талдау жасап, өз бетімен шешімін таба білу.

Зерттеуші А.А.Құздыбаеваның пайымдауынша қазіргі таңда көптілді білім беру тиімді механизм 
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және қуатты фактор: 
−	ана тілінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, ол мәдени және әртүрлі басқа да маңызды ақпараттарды 

алуға белсенділік туғызады;
−	ТМД елдеріндегі мемлекетаралық қатынастардың ресми тілі ретінде орыс тілінің мәртебесін 

қамтамасыз ету (тарихи факторға байланысты орыс тілі объективті қажеттілік, қарым –қатынас жасаудың 
бірден-бір құралы);

−	ағылшын және неміс тілдерін екі тілді қазақ-орыс тілдері деңгейіне дейін жетілдіру (үштілділік 
–ол мүмкін) [4]. 

Жоғарғы кәсіби білім беру ұйымдарының оқу қызметінде үштілді білім беру модернизациялаудың 
негізгі бағыты деп қорытынды жасап отырмыз. Өйткені бүгінгі түлекке тек екі тілді билингвал болу аз, 
сонымен бірге тек тілді білетін полиглот болу да жеткіліксіз, ал оған қоса әртүрлі тілде өз саласының 
мамандарымен қарым –қатынас жасау маңызды және қажетті. Бұл дегеніміз, көптілділік заманауи кәсіби 
білімнің ажырамас бөлігі болып табылатынын білдіреді [4].

Кәсіби білім беруде үштілді (көптілді) білім берудің мәнін анықтауда Е.С.Трунтов пен О.А. 
Волковтың пікірінше, бұл мәселе бірнеше аспект бойынша қызығушылық тудырады:

–	бұл орта, оқу үрдісінде екінші шетел тілін меңгеру, сонымен қатар, сол уақытта сәйкесінше ана 
тілін және бірінші шетел тілін оқу;

–	бұл фактор, бірінші және екінші тіл негізінде үшінші тілді меңгеруде тілдік дағдылардың жеңілдігі 
немесе қиындығы;

–	бұл тәжірибе, көптілді қарым-қатынас барысында лингвистикалық мүмкіндіктерді айқындау 
мәселесі;

–	бұл жағдай, көптілді студенттік аудитория жағдайында ұйымдастыру формасы мен әдістерді нақты 
анықтау. [5]

Үштілділікті жаппай құбылыс ретінде айқындай келе, «оның өз мәселесі бар, себебі болашақта 
келесі аспектілерге зерттеулер жасауды талап етеді» - дейді Ф.Ф.Харисов. Олар:

–	психологиялық- қарым –қатынас кезінде бірнеше тілде оқыту мәселесі (оқыту+үйрету), көптілділік 
мінез-құлықтың психикалық құбылыстары, көптілділікті қалыптастыру заңдылықтары, ерте немесе кеш 
екі тілділік. 

–	лингвистикалық - тілдік қарым-қатынас мәселелері және осы сөздік қорының құрылымындағы 
өзгерістер, жеке тілдердің семантикасы, транспозициялар мен интерференция феномені;

–	педагогикалық – көптілді білім беру жағдайында тілдерді оқытудың тиімді әдістері
мен тәсілдерін әзірлеу;
–	философиялық және әлеуметтік- қоғамда көптілділіктің ролі және түрлі процестерге көптілділіктің 

әсер ету мәселесі [6]. 
 Сол себептен, қазіргі отандық жоғары кәсіби білім беру жүйесі болашақ мамандарды дайындау 

процесі мен модернизациялау мазмұны қажет, бұл үшін біз кәсіби құзыретті бәсекеге қабілетті маман, 
сонымен бірге жаһандық әлемде, заманауи көпмәдениетті және көптілді қоғамда өмір сүруге, еңбек 
етуге дайын болуына септігімізді тигізуіміз қажет: мектепке дейінгі білім беру ұйымының балалары 
билингвальды және үштілді білу міндеттерін қойып, Қазақстан Республикасының білім беруді жетілдіруді 
анықтайтын саяси құжаттар; 

1 жалпы білім беретін мектеп оқушыларының бастауыш сыныбы үшін мемлекеттік тілді, орыс тілді 
және ағылшын тілін білу қалыпты жағдайға айналды. 12 жылдық орта мектептердің мазмұны құзыреттілік 
бағытқа негізделген, яғни соңғы нәтиже ретінде, мектеп түлегі ана тілін, орыс тілін, және бір шетел тілін 
жетілген лингвистикалық (тілдік), коммуникативтік құзыреттілігінің болуымен анықталады;

2 республикамызда мәдени жоба шеңберінде Тұңғыш Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың ұсынысы 
бойынша «Үштұғырлы тілдер» бағдарламасы мектептерде жұмыс жасап, көптеген пәндер шетел тілінде 
оқытылуда;

3 елбасы міндеті бойынша, 2020 жылға дейін республикамыздың жалпы білім беретін
мектептері «Назарбаев Зияткерлік мектеп» моделіне сай жұмыс жасаулары тиіс. Ол мектепте пәндер 

ағылшын тілінде оқытылады, соның ішінде озық мектеп ұжымдары бұған ат салысып, осы тәжірибені 
енгізуде;

4 республикамызда ұлттық тілде оқытылатын (өзбек, ұйғыр, тәжік тілдерде) көптілді білім беру 
шеңберінде жеңілдетілген модель енгізілуде. «2013-2015 жж. Қазақстан Республикасы ұлттық тілде 
оқытылатын мектептерде көптілді білім беруді жетілдіру жоспары (жол картасы)», ЕҚЫҰ-ның аз ұлттар 
істері жөніндегі Жоғарғы комиссарының халықаралық бағдарламалары;

5 мектептерде үштілді білім беруді енгізуге байланысты қойылған міндеттерді жүзеге
асыру үшін, басты мәселе мұғалім болып отыр.
Өкінішке орай, мектеп мұғалімдері, балабақша тәрбиешілері көптілді білім беруді жүзеге асыруға 
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толыққанды дайын емес. Көптілділікті жүзеге асыруда болашақ маманның кәсіби құзыреттілігін 
қалыптастыру университет дайындығы барысында болу керек.

Жоғарыда келтірілген жағдайлар мен міндеттер болашақ маманды, яғни мектепке дейінгі білім беру 
ұйымының маманын міндетті түрде дайындау тиіс, олар тек үштілді біліп қана қоймай, өз пәндерін осы 
тілдерде оқыта білулері керек. Болашақ мамандарды дайындау үшін үштілді білім беру қажеттілік болып 
табылады, өйткені өкінішке орай олар теорияда да, практикада да алғашқы деңгейде тұр. 

Көптеген ғалымдар еңбектерінде (А.Г. Ширин, С.В.Шубин, У.Ф.Макей, М.Певзнер, М.Сигуан 
және т.б.) көптілді білім беру жағдайында мұғалімдерді және тәрбиешілерді шетел тілі мен ана тілдерін 
үйрену процесінде туындайтын қарама-қайшылықтар болып табылады. Авторлардың пікірінше, осы 
қарама-қайшылықтарды тиімді түрде жеңу үшін студенттердің дамуына оң әсерін тигізетін және тілдік-
коммуникативтік құзыреттіліктің жоғары деңгейіне қол жеткізетін үштілді білім беру бағдарламаларын 
таңдау қажет.

Тілдік-коммуникативтік құзыреттілік тұрғысынан үштілді білім беруді қарастыра отырып, болашақ 
мамандардың, әсіресе, педагогикалық мамандықтардың студенттерінің үштілді білім беруін дамытудағы 
үлкен қадам ретінде сипаттауға болады. Педагогикалық мамандықтардың студенттерін бірлікте және 
өзара байланыста оқытуда құзыреттілік пен үштілділік әдістерін енгізу болашақ тәрбиешінің тілдік-
коммуникативтік құзыреттерін дамытуға, мектепке дейінгі ұйым балаларын үштілді және көп мәдениетті 
тәрбиелеуді жоспарлау, ұйымдастыру және іске асыру аспектілеріне ықпал етеді.

Жалпы тілдік құзыреттілікке мыналар жатады:
–	 бағдарлама деңгейінде қазақ, орыс және шетел (ағылшын) тілдерінің грамматикасын білу;
–	 қазақ, орыс және шет тілдеріндегі конструктивті қарым-қатынасқа дайындық;
–	 сөйлеу және жазу дағдыларын меңгеру, қазақ, орыс және шетел тілдерінде қарым қатынас жасау;
–	 тілдік құралдарды дайын және дайын емес сөйлеуге қолдануға дайын болу.
Шетел тілдік кәсіби коммуникативтік құзыреттілік
–	 кәсіптік шетел тіліне тәнграмматиканы қолдану қабілеті;
–	 терминологиялық бірліктерді білу және оларды сөйлеуде қолдану қабілеті;
–	 шетел тілінде кәсіби-іскерлік (пән) мазмұныдағы ақпаратпен жұмыс істеу қабілеті;
–	 адекватты модельденген кәсіптік (педагогикалық) жағдайға сәйкес келетін коммуникативтік 

стратегияларды қолдана отырып, монолог және диалог құру қабілеті;
–	 кәсіби бағдарланған мазмұнның мәтіндерін құрастыру қабілеті (жазбалар, тезистер, аннотациялар, 

эсселер және т.б.);
–	 кәсіптік қызметке деген қажеттілік жағдайында кәсіби мәтіндерді шетел тілінен қазақ (орыс) 

тілдеріне сапалы аудару білу қабілеті;
–	 кәсіптік маңызды ақпаратты (пәндік, педагогикалық мазмұнда) көрсете білу қабілеті;
– шетел тілінде кәсіби және педагогикалық тапсырмаларды шешу дағдыларын меңгеру. 
Жалпы педагогикалық құзыреттілік
–	 мектепке дейінгі ұйымның оқу үрдісінің теориясы мен әдістемесін білу;
–	 балабақшада кәсіби қызметтің талаптары деңгейінде оқу үдерісін жоспарлау, ұйымдастыру және 

жүзеге асыра білу;
–	 олардың жасына байланысты психофизиологиялық сипаттамаларын және жеке білім алу 

мүмкіндіктерін ескере отырып, балалардың білім беру және танымдық белсенділігін басқару қабілеті;
–	 балалармен интерактивті өзара қарым-қатынасқа дайындық, өнімді тәрбие жұмысына 

ынталандыру және жұмылдыру;
–	 педагогикалық терминология, педагогикалық заңдылықтар, қағидалар, шетел тіліндегі 

клишелерді білу;
–	 әдістемелік тәсілдерді, үш тілде оқытудың теориялық негіздерін және балабақшадағы көп 

мәдениетті білімін білу;
–	 үш тілде оқытудың модельдері мен технологияларын меңгеру және дұрыс пайдалану;
–	 үш тілде білім беру саласындағы педагогикалық шығармашылық, өз бетінше жұмыс істеу 

қабілеті;
–	 үш тілді оқыту саласында жұмыс нәтижелерін көрсету қабілеті.
Болашақ мектепке дейінгі ұйымның педагог-тәрбиешілерін даярлаудағы үштілділік әдістердің нақты 

тәжірибесі мен талдауы тіл мұғалімдерін, атап айтқанда шетел тілі мұғалімдерін оқыту мәселелерімен 
шектеледі. Педагогикалық теория мен тәжірибеде қазіргі заманғы мектепке дейінгі ұйым қажеттіліктері 
мен талаптары жеткіліксіз екені белгілі. Бұл жағдай болашақ мектепке дейінгі ұйым мамандарының 
тілдік және коммуникативті құзыреттіліктерін қалыптастыру нәтижесіне бағытталған педагогикалық 
мамандықтардың студенттерін оқыту үдерісіне үштілді білім беру жүйелі және мақсатты түрде енгізуді 
талап етеді. Жалпы алғанда, жоғарыда аталғандар Қазақстан Республикасында педагогикалық білім беруді 



264

модернизациялауды қамтамасыз ететін кәсіптік білім беру қызметтері нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру жолдарын іздестіруге арналған педагогикалық университеттерді өзектендіру болып табылады. 

 Бұл мәселе негізінде Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінде де экспериментті 
ағылшын тілі топтары ашылды. Университет ректорының бұйрығымен 

(№688 ж/к от 15.01.2012.) филология және көптілді білім беру институтында болашақ педагог- 
мамандарға тілді тереңдетіп оқыту үшін 10 штаттық бірлік бөлінді. 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің көптілді білім беру бағдарламасын енгізудің басты мақсаты – үштілді 
меңгерген бәсекеге қабілетті педагог –мамандарды дайындау. Бұл мақсатқа жету үшін келесідей міндеттер 
қойылды:

–	 болашақ педагог- маманның тілдік құзыреттілігін қалыптастыру;
–	 бәсекеге қабілетті көптілді педагог-маман дайындау;
–	 арнайы көптілді академиялық топтарды құру [7]. 
Осы тұрғыда отандық ғалым Б.А.Жетписбаева көптілді білім беруді «мақсатқа бағытталған, 

ұйымдастырылған, ұтымды үштік оқудың үдерісі, адамның әлеуметтік маңызды тәжірибесінің фрагменті 
ретінде бірнеше тілдерді бір мезгілде меңгерген көптілді тұлғаның тәрбиесі мен дамуы, лингвистикалық 
білімі - тілдік және сөйлеу әрекетіне қатыса алуы, маманның тілдерге және мәдениетке эмоционалды-
аксиологиялық тұрғыда қызмет етуі» [8] - деп көрсетке, З.Н. Зангиева көптілді білім беру әлемдік 
мәдениетті тануда адамның материалдық және рухани дүниесін, әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлерімен 
таныстырудың тиімді құралы бола алады, өйткені қазіргі жағдайда рухани сананы жаңғырту, сақтау және 
ұлттық құндылықты қалыптастыру мәселесі ең өзекті болып табылады деген болатын [9]. 

 Демек, тілдік бірліктерді, грамматикалық ережелерді білу арқылы карым-қатынас жасау, тілдік 
формаларды дұрыс таңдай алуы, педагог- тәрбиеші үшін тілдік коммуникативтік құзыреттіліктің мән-
мағынасы орасан зор, себебі үштілді білім беру жағдайында қарым –қатынас жасау құралы ретінде қазақ, 
орыс, ағылшын тілдерін пайдалану бәсекеге қабілеттіліктің негізі болып табылады. 
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ЯЗЫКОВАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ТРЕХЪЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Манкеш А.Е.1  д.п.н.,профессор, 
Тлеубай С.Т.2  докторант, 

1,2КазНПУ им.Абая. Алматы, Казахстан 

В статье рассматривается проблема языковой коммуникативной компетенции в педагогических вузах. Языковые 
языковые единицы, грамматические правила, правильный выбор языка и значение языковой коммуникативной 
компетенции для педагогических педагогов велики. Кроме того, знание казахского, русского и английского языков 
является основой конкурентоспособности. Изучение казахского, русского и иностранных языков в современном 
обществе является неотъемлемой частью личностного и профессионального развития человека, признаком его 
успеха. По требованию компании конкурентоспособный специалист должен иметь высокий уровень многоязычия в 
своей профессиональной карьере, быть мобильным в международном образовательном пространстве, анализировать 
проблему и находить решение.

Ключевые слова: языковая коммуникативная компетентность, конкурентоспособность, трехъязычное 
образование, многоязычие, профессиональное развитие, дошкольное образование, модернизация.
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The article analyzes the modern requirements of society to the quality of training of future teachers of English, 
considered contextual training as one of the ways of professionalization of foreign language pedagogical education, situational 
modeling technologies in the formation of intercultural communicative competence, problem-communicative situations as a 
unit of the subject content of professionally-oriented training of future specialists.

Keywords: professional competence, foreign language pedagogical education, situational modeling technologies of 
formation of intercultural communicative competence, problem-communicative situations.

Conditions of deepening globalization processes, growth and competitiveness require special attention to 
the status of the English language in our country, as participation in the processes of intercultural integration, the 
world economy and politics at the international level requires high-quality and professional foreign language skills. 
Currently, Kazakhstan is carrying out an educational reform aimed at adopting an updated model of secondary 
education, which will bring it into line with the European model of 12-year education. Nursultan Nazarbayev 
stressed the timeliness of the reforms implemented in the education system of the country, and separately focused 
on the process of transition to trilingual education: “Learning English at school should be given special attention, 
as it is the language of science and technology. It conducts most of the research in the economy and business. 
Knowledge of English opens up great prospects for a person. This is a requirement of the time, which we must 
treat with understanding” (Nazarbayev, 2018). 

 Kazakhstan’s higher education system is developing in line with global trends, using the best achievements 
of world practice in the education system for the formation of a knowledge-based society.

 In 2010, Kazakhstan signed the Bologna Declaration and became the 47th member country of the Bologna 
process and is the first Central Asian state to be awarded the honor of being a full member of the European 
educational space. Thus, Kazakhstan’s accession to the European educational space is not only the next step in the 
integration processes, but also meets the internal needs of the Kazakh market of educational services [1].

 The main goal of Kazakhstan’s active participation in the Bologna process is participation in a single 
educational space. The purpose of Kazakhstan’s participation in the Bologna process is to expand access to 
European education, further improve its quality, as well as increase the mobility of students and faculty through 
the adoption of a comparable system of higher education levels, the use of credit, the issuance of graduates of 
Kazakh universities of the European diploma Supplement.

 The process of globalization has a huge impact on all human activities, which gives rise to a system of new 
requirements for a person in General and a specialist with higher education. From the specialist of our days requires 
the ability to freely navigate the variety of complex social, scientific,technical, economic and political problems, 
the ability to solve them in a timely, creative, with a completely new principled positions. But, unfortunately, high 
school today lags behind the level of world civilization and does not fully perform the task of training a thinking 
specialist.

 The problem of professional training of future specialists in the conditions of University education is of 
particular relevance. One such problem is the training of future foreign language teachers. The need to improve 
this training is particularly emphasized by many government decisions of many years, as well as the concept of 
foreign language education of the Republic of Kazakhstan. Meanwhile, the issue of improving the professional 
training of future teachers of a foreign language has not been studied enough.

 Integration processes have put before the education system of the Republic the problem of improving the 
professional training of teachers of foreign languages, in particular teachers of English as the most common and 
functionally significant world language, on the basis of which information processes and the latest information 
technologies are implemented. High-quality practical knowledge of foreign languages ensures the success of 
international cooperation in various areas of life, helps to overcome communication barriers that brings ignorance 
of foreign languages. For successful cooperation in the field of culture and economy, science and education, it 
is necessary first of all to increase the effectiveness of foreign language education in secondary school as the 
main and most popular link of the educational system. In connection with the update of the education program 
in secondary school, it is necessary that the graduate of secondary school reached the level of B2 (CEFR), had 
communication skills and abilities, implemented not only in their native but also in foreign languages.

Of course, the presence of communication skills and abilities in English at high school graduates and a 
sufficiently high level of English corresponding to the level of B2 (CEFR) will help to provide only a foreign 
language teacher who himself has professional knowledge, competencies and communication skills in a foreign 
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language and has a well-formed professional (training) skills, that is, a specialist, the professional level of which 
is characterized by sufficient professional competence.

There are many studies of scientists of the CIS and Kazakhstan on the problems of formation of different 
types of competence of University students in the process of their training. They consider: professional competence 
(S. Kunanbaeva, A. JI. Busygina, A. A. Vorotnikova, E. S., Vrublevskaya, O. N. Zagora, A. V. Efanov, Yu. V. 
Koynova, N. In. Matyas, C. B. Meleshina, G. S. Suhovskaya, N. In. Hari-tone, V. I. Yudin), professional and 
pedagogical competence (H. H. Lobanova), psychological-pedagogical competence (N.In. Ostapchuk), peda-
logicheskaya competence, (N.P. Ivanishchev), intercultural communicative competence; however, the sequence 
(S. S. Kunanbaeva, In .I. Kashnitsky, G. A. Kudryavtseva, T. I. Lipatov, E. V. Prozorova, Yu. N. Emelyanov), 
socio-cultural competence (L. Berestov), ethno-cultural competence (N.G. Arzamastseva), etc.

The analysis of these studies revealed that local scientists mainly studied issues related to certain aspects 
of learning a foreign language. However, the problem of formation of intercultural communicative competence of 
pedagogical University students — future teachers of a foreign language, and in our case — English for Kazakh 
schools - has not been the subject of a special study.

 In modern pedagogical theory and practice, the principles of the organization of professional training of 
teachers of foreign languages, the professional competence of which, necessary for the successful implementation 
of teaching activities in secondary school, consists of many components and characteristics, have not been 
sufficiently developed. In addition, if we take into account the complexity and multifactorial nature of the process 
of professional training of future teachers, it is necessary to analyze this process both in terms of determining its 
organizational principles and from the standpoint of its psychological and pedagogical foundations.

Modern requirements for teachers of foreign languages are formulated in a number of documents of the 
Department of education and culture of the European Commission (The European Commission Director General 
for Education and Culture). According to a study conducted by the European Commission in 2001, it is already 
possible to speak of the “bilingualism” of the majority of the inhabitants of the European Union. In the future — 
knowledge of three languages: in addition to the native, two foreign languages [2].

Along with the proposal to create a single European infrastructure for training and advanced training of 
foreign language teachers, the document “Sample Professional Profile of the European Language Teacher” [3] is 
proposed. According to the authors, this document describes the “ideal teacher of the twenty-first century” and 
should serve as a benchmark for the professional evaluation of teachers. Here, many of these characteristics are 
already a common norm, some only reflect the authors ‘ ideas about the desired quality of teacher training.

The status of a European teacher can have two options: a specialist in foreign languages (a language 
specialist), capable of teaching at least two foreign languages, or a teacher of several disciplines (al integrated 
studies teacher), which has the right to teach, in addition to a foreign language, any other subject of the academic 
program. It is hoped that the foreign language specialist will be able to teach one “common” European language 
(this category includes English, French and German) and one or two so-called “under-taught” languages (according 
to the same Commission, Russian is the sixth language in “learning”, second also to Italian and Spanish).

 From the mandatory components of the professional competence of the teacher of foreign languages, in 
our opinion, it is necessary to pay attention to the following points of the document The Training of Teachers of a 
Foreign language: Developments in Europe :

1. Possession of modern information technologies at the stages of planning and conducting classes for 
access to information resources of the Internet and exchange of professional experience, to use the opportunities 
of distance education and training.

2.Knowledge of the main directions and principles of methods of teaching foreign languages and the ability 
to adapt them to specific conditions and forms of education.

3.Ability to analyze and evaluate training materials as well as training programs in terms of goals, objectives 
and learning outcomes. The ability to adapt their educational activities to the requirements of the program, as well 
as to local national and cultural conditions and linguistic traditions.

4.Maintain regular contacts with representatives of the countries of the taught language and organize such 
contacts for educational purposes (e.g. e - mail correspondence). Establishment and maintenance of communication 
with basic language training centers in the country of the taught language [4].

 Thus, we see that the world (European) educational standards impose quite high requirements on graduates 
of foreign language faculties. Following these standards in the future will require a fundamental revision of 
curricula and curricula. However, now graduates of foreign language faculties of Kazakhstan pedagogical 
universities, as a rule, receive a double qualification, i.e. the right to teach two foreign languages, which is quite 
consistent with the European standard [5]. Language faculties of pedagogical universities of Kazakhstan are also 
training specialists who could teach subjects of natural and mathematical cycle in English (CLIL), as the ongoing 
reforms in the educational sphere of Kazakhstan require the introduction of trilingualism in secondary schools.

A teacher (teacher) of a foreign language needs a sufficiently high level of foreign language proficiency, 
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because without a good knowledge of his subject - one of the most common European languages (primarily 
English), the doors to the world of electronic technologies and Internet resources are closed, which affects his 
skills and competitiveness.

Thus, the list of professional skills and personal qualities of a teacher of foreign languages is diverse and 
complex, which can be divided into the following groups of properties:

1) properties determined by the General requirements for the carrier of higher education. This is a high 
degree of humanity, patriotism, culture, tolerance towards people of other nationalities and other religions, honesty, 
decency, the desire to constantly improve their professional level, etc. These properties are very important. Their 
lack is often noted in the pedagogical literature. So, G. D. Horoshavina writes: “Low General culture, lack of a 
holistic worldview, lack of creative skills, low level of professional independence, lack of need for continuous 
professional self-education and self-improvement — these are the main shortcomings in the education of the 
future specialist” [6]. These shortcomings of G. D. khoroshavina explains the low level of professional autonomy 
of specialists. The properties of this group are often out of sight of University teachers, related to their functional 
responsibilities formally, without initiative. The development of this group of properties is based on communicative 
skills, which are so important for specialists of many profiles, especially for teachers — teachers of Philology, 
teachers-linguists teaching non-native (foreign) language;

2) properties determined by the specific requirements for a specialist of this profile. Most often they are 
indicators of personal qualities of a graduate of a faculty, allowing to carry out professional activities well, with 
a fairly high level of professionalism. Being the basis of the job description foreign language teacher, personal 
characteristics of the graduate of faculty of foreign languages (both specific and mediated educational process 
in the University group) break up into a number of special requirements. They can be presented in the form of 
functions, or in the form of professional skills, or in the form of personal qualities [7, 8, 9, 10, 11].

Emerging new pedagogical tasks that affect the system of higher education training in General, are designed 
to solve a number of problems: the problem of intensification of teaching disciplines, the rejection of the existing in 
higher school narrow system of training and the transition to multidisciplinary training of students, the formation 
of “model” of training at the University and some others. At the same time, it is proposed to put the “subjectivity” 
of the student as the ability to “treat oneself as a figure, Creator, Creator of oneself” in the center of higher 
professional training [12]. In other words, the teacher should pass to the student understanding of the importance 
of professional development, the formation of their own personal properties; the student should be aware of 
the direction and ways of realization of their individual development. “Educational and communicative abilities 
should serve as the means that provide the subject of education with the opportunity to determine the direction and 
implementation of individual formation” [6:55].

Simulations have been categorized in many ways, based on their situations, tasks, disciplines, and supporting 
technologies[13].Simulations involving role play and interpersonal interaction are called “situational simulations” 
by Alessi and Trollip and are particularly relevant to teacher training and assessment. As described by Lyons 
(2012): [A situational simulation] … could be a clinical scenario, a conflict situation or an emergency situation 
where the student makes decisions to respond to the situation and develops strategies to rectify the situation as 
they would do in real life contexts. The provision of a real life situation gives learners a sense of immediacy and 
involvement where time and the chosen response matter to the successful outcomes.

A scenario/ role-play simulation asks the student to assume a role and perform tasks in that role, such 
as diagnosing an illness (as a physician) or handling a series of tasks (as a business manager). The scenario 
is presented on paper, in a video, or digitally on a computer, smart device, or online. The student may have 
enough initial knowledge to complete the tasks or may have to engage in research to gather needed information. 
The scenario might play out following a branching tree logic based on the user’s decisions or a linear scenario 
in which the user simply describes sequential actions. A variation is the “in-basket” exercise[14]in which the 
student takes on a role where they are presented with a collection of memos, documents, and requests that require 
setting priorities and handling multiple tasks. This requires effective communication with others in limited time. 
In-basket exercises are often used in management, public-sector, and educational recruiting to test the skills of 
potential managers and school leaders. 

In teacher education and assessment, scenario/ role-play simulations are used extensively for training but 
less frequently in skills assessment and hiring. Niemeyer, Johnson, & Monroe (2014), citing Mississippi Teacher 
Corps. (2012), argue for classroom role-plays for training alternateroute teachers (those with nontraditional 
training). They list 21 relevant scenarios for teachers involving single and multiple students, administrators, and 
parents, both inside and outside the classroom. In one hiring application, Stanford University uses an office-hour 
simulation to screen potential second-language teaching assistants for their language fluency and communication 
skills[15]. 

 The conceptual idea of the study is that a significant factor in the development of professional competence 
of students - future teachers of a foreign language is contextual training, which allows to maximize the formation 
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of all types of professional competence: intercultural language, communicative and educational. The practical 
implementation of this principle will allow to present professionally significant knowledge (in linguistics and 
linguistics, in psychological and pedagogical disciplines) in the form of situational modeling technology, reflecting 
the complexity and interdependence of the phenomena of reality (in particular, pedagogical) and purposefully to 
form teaching skills, developing the individual properties of the personality of future teachers, consistently forming 
and strengthening professional motivation.The core of personal manifestations are intercultural communicative 
abilities of the student — the future teacher of a foreign language. 

 One of the significant drawbacks of the traditional system of foreign language teaching is the ambiguity of the 
conceptual framework. Therefore, the new methodological solution, and not the introduction into the educational 
process of individual, albeit successful, but disparate techniques, allows us to determine the anthropological 
(humanistic) approach implemented through personality-oriented learning as a conceptual basis of foreign 
language education. The humanistic concept means that the most optimal conditions for the development of the 
student’s personality are created in the educational process.

Within the framework of the humanistic concept, a fundamentally new methodological direction is formed 
with a pronounced intercultural dominant, implemented through the goal, the choice of content and technologies 
of foreign language education, adequate to the process of formation and development of the individual, capable 
of effectively participating in intercultural communication. 

In line with the intercultural paradigm, the system of teaching a foreign language is modeled, providing the 
development of non-cognitive and intellectual (cognitive) aspects of the student’s personality: in the process of 
comparing different conceptual systems (worldview and worldview), the student enriches his consciousness at the 
expense of international reality and means of its structuring. 

It is therefore important development magculture-communicative competence of future teachers of English. 
Contextual training through the use of situational modeling of the situation is one of the key methods of formation 
of cultural and communicative competence.

REFERENCE
1 Law of the Republic of Kazakhstan “On education” of July 27, 2007 № 319 // www.zakon.kz.zakon-respubliki - 

kazakhstan.27.html.
2 Special Euro Barometer “Europeans and Languages”, 2001.
- http: // europa.eu.int / comm. / education / languages_en.html.
3 The Training of Teachers of a Foreign Language: Developments in Europe.http://europa.eu.int/comm/education/

languages/download/downloads.html.4.
4 The Training of Teachers of a Foreign Language: Developments in Europe.http://europa.eu.int/comm/education/

languages/download/downloads.html.4.
5 Smirnova N. So. On the issue of training teachers of RCT // World of the Russian word. - 2003. - № 2 (15)..
6 Horoshavina G. D. communicative activity as a determinant of higher professional education: Dis. ...d-raped. 

Sciences/M., 2003. -410 S.
7 Structure of professional activity of the teacher. - JL, 1988.
8 Isajanyan B. M. Scientific basis for the methodological training of teachers of Russian as a foreign language. - 

M.,1984. — 97c. 
9 Kuzmina N. In. Methods of research of pedagogical activity. - L., 1970. 114 p.
10 Molchanovsky V. V. Teacher of Russian as a foreign language: Experience of system-functional analysis. -M., 1998.
11 Job analysis of the foreign language teacher: Recommendations / S. F. Shatilov, etc. - L., 1985.
12 Halskov N. D. Theoretical foundations of educational policy in the field of training of students of foreign languages 

(school of education): Dis. ...Dr. PED. sciences’.- Moscow, 1999. - 475 p.
13 Bradley, E. G., & Kendall, B. (2014). A review of computer simulations in teacher education. Journal of Educational 

Technology Systems, 43(1), 3-12.
14 Stearns, J. M., Ronald, K., Greenlee, T. B., & Crespy, C. T. (2003). Contexts for communication: Teaching expertise 

through case-based in-basket exercises. Journal of Education for Business, 78(4), 213-219. doi:10.1080/08832320309598603
15 Stanford University (2014). Screening of international teaching assistants. Retrieved from https:// web.stanford.

edu/group/efs/tascreen.html

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ СИТУАЦИОННОГО

МОДЕЛИРУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИИ
Жумабекова Г.Б.1 к.п.н.,доцент 

Головчун А.А.2 к.п.н.,доцент 
Кашкинбекова А.3 магистрант

1,2,3КазУМОиМЯ им.Абылай хана, Алматы, Казахстан

В статье анализируются современные требования общества к качеству подготовки будущих преподавателей 
английского языка, рассматривается контекстуальная подготовка как один из путей профессионализации 
педагогического образования на иностранных языках, технологии ситуационного моделирования в формировании 
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межкультурной коммуникативной компетенции, проблемно-коммуникационные ситуации как единица предметного 
содержания профессионально-ориентированной подготовки будущих специалистов.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, педагогическое образование на иностранном языке, 
технологии ситуационного моделирования формирования межкультурной коммуникативной компетентности, 
проблемно-коммуникативные ситуации.

БОЛАШАҚ ШЕТЕЛ ТІЛІ ОҚЫТУШЫСЫНЫҢ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН 
СИТУАЦИЯЛЫҚ МОДЕЛЬДІ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АРҚЫЛЫ ҚҰРУ
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Мақалада болашақ ағылшын тілін оқытушыларды даярлау сапасына қоғамның қазіргі заманғы талаптары 
талданады, контекстік оқыту шет тілдерінде мұғалімді оқытуды кәсіби тәсілдердің бірі ретінде қарастырады, 
мәдениет аралық коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырудағы ситуациялық модельдеу технологиясы, кәсіби 
бағдарланған болашақ оқытудың пәндік мазмұнының бірлігі ретінде коммуникациялық мәселелер қарастырылады. 

Тірек сөздер: кәсіби құзіреттілік, оқытушыны шет тілінде оқыту, мәдени аралық коммуникативтік құзіреттілікті 
қалыптастырудағы ситуациялық модельдеу технологиялары, проблемалық-коммуникативтік жағдайлар.

IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARY LINKS THROUGH UPDATED
TEXTBOOKS IN PRIMARY SCHOOL

Saurykova Zh.M.  doktorate, Zhetysu State University I. Zhansugurova,
Taldykorgan, Kazakhstan.

The article deals with the implementation of multidisciplinary links in the holistic pedagogical process in the modern 
updated content of education. It is stated that the pedagogical process in the direction of interdisciplinary communication is 
a consistent theory based on general sections, creating a comprehensive system of education and development of the student, 
related with new textbooks that combine notions, creating a structural and scientific-content system. Educational materials in 
the content of textbooks are analyzed on the basis of consistency, logical sequence and continuity, focused on the method of 
“spiral”, harmoniously combined with student’s psychological and age characteristics

Keywords: renewal of education, textbooks, interdisciplinary communication, pedagogical process, training, forms 
of training.

БАСТАУЫШТАҒЫ ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАРДЫ ЖАҢАРТЫЛҒАН
ОҚУЛЫҚТАР АРҚЫЛЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

Саурықова Ж.  докторант, І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, Талдықорған, Қазақстан.

Мақалада, бүгінгі жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында пәнаралық байланысты тұтас педагогикалық 
үдерісте жүзеге асыру мәселесі қарастырылады. Пәнаралық байланыс бағытындағы педагогикалық үдеріс - оқушыны 
оқыту, білім беру мен тәрбиелеу және дамытудың кешенді жүйесін құрайтыны айтылады.Түрлі білім жиынтығын 
ортақ бөлім, тақырыптар негізінде дәйекті теория, ұғым, заңдарды біріктіріп, оқушыларға меңгертудежаңа 
оқулықтарғада байланысты екендігі баяндалады. Оқулықтар мазмұнындағы берілген оқу материалдарыныңжүйелілік, 
логикалық бірізділік және сабақтастық негізінде «Шиыршық» әдісіне бағытталғандығы, оқушылардың жас және 
психологиялықерекшелігіне, өмірлік тәжірибесіне үйлесімділігі талданады. 

Тірек сөздер: Жаңартылған білім, оқулықтар, пәнаралық байланыс, педагогикалық үдеріс, сабақ, оқытудың 
формалары.

Пәнаралық байланыстағы немесе кіріктірудегі оқу материалдарын өзара бөлімдер, ортақ тақырыптар 
жүйесінде топтастырып, біріктіру ұстанымының басты қағидасы – ғылыми-жаратылыстану, қоғамдық-
гуманитарлық және эстетикалық білімдер мен технологияны біріктіруді жеке білім аймағында шартты түрде 
қарастыра отырып, оқушыларға әлемнің біртұтастығы жайлы ғылыми-сұрыптамалық білім беру.Бұнда 
педагогикалық үдеріс оқыту, білім беру мен тәрбиелеудің кешенді жүйесін құрай отырып, әртүрлі білім 
бағыттарынан ортақ бөлім, ортақ тақырыптарына негізделген дәйекті теория, ұғым заңдарды біріктіріп, 
құрылымдық және ғылыми-мазмұндық жүйені жасайды. Оқу пәндеріндегі білім мазмұндарының ортақ 
бөлімдер мен ортақ тақырыптарға топтастырылуы төмендегі шарттарға байланысты. Бұнда: /зерттеу 
нысандарына сәйкес келуі немесе өзара жақын болуы; кіріктірілген немесе өзара байланыстырылған оқу 
пәндерінде зерттеу әдістерінің бірегейлігі немесе ұқсастығы;кіріктірілген немесе өзара байланыстырылған 
оқу пәндерінің жалпы заңдылық, теориялық тұжырым негізінде құрылуы/. 

Осы негізде біртұтас дидактикалық мақсатқа бағытталған оқу бағдарламаларының жасалуына алып 
келді. Пәндердің өзара байланысуындағы құрамдық-құрамаларының қызметін талдау әдісін пайдалану – 
әрбір бөлшектік құрылымның бағытталған арнаулы қызметі тұрғысында қарастырылады және кіріктіріліп 
немесе өзара байланыстырылып отырған екі, үш (немесе одан да көп) пәннің құрылымдық бөлшектері 
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анықталады (оқу материалының мазмұндық көлемі, осыған негізделген бөлімдер, бөлімшелер мен ортақ 
тақырыптар, дәйекті теория мен ұғымы, заң, т.б.) т.б. нәтижесінде көп пәндердің жиынтығын беретін 
өлшемдік кестесі жасалады [1,2].

Оқытылатын жеке пәндер оқушыларға қажетті білім, білік, дағды қалыптастыра отырып, олардың 
жеке тұлғалық болмысының дамуына және өмірлік тәжірибеде өзін-өзі тануына септігін тигізеді. Оқушы 
немесе жеке адам алға қойған мақсат-мұратына жету жолында жеке өзінің өмір тәжірибесінде жинақталған 
білім, білік пен дағдыға сүйенеді. Бұл өзінің ішкі және сыртқы мүмкіндіктерін пайдалануға қабілеттілігін 
көрсету болып табылады. Яғни, бұл - құзіреттілік. Бүгінгі оқу бағдарламасының мазмұнында танымдық-
ақпараттық құзырлылықты қалыптастыру басымдық орынға ие болуда, өйткені оқушының әлемді және 
қоршаған ортаның біртұтастығын танып білуге бағытталған әрекетін пәнаралық байланыстар жүйесімен 
немесе ықпалдастырумен байланысты жүзеге асыру маңызды болып отыр.

Пәнаралық байланыс және оқушының танымдық болмысындағы жалпы құзіреттіліктердің 
қалыптасуында берік байланыстар бар. Себебі, оқу бағдарламаларында әр пәннің оқу материалдары 
негізінде оқушы бойында қалыптасатын білім, білік, дағдылар өз алдына жеке-жеке сипатталып, 
анықталып берілсе де, бірақ, тұлғаның өмірлік тәжірибесінде олар өзара байланыстағы тұтастық 
құзіреттілігін береді. Демек, оқушы өмірлік тәжірибеде кездесетін түйткіл немесе өзіндік шешімі табылуға 
міндетті мәселелердің түйінін табуда жеке пәндерден игерген білімдерін саралап, талдау жасамайды, 
тек бұл арада өзара байланысқа немесе кіріктірілген жалпы білім мен жеке дағдысын қолданады. Яғни, 
оқушыда танымдық әрекеттері арқылы ғылым негіздерін игеру машығы орын алады. Ол танымдық 
жолдағы ғылыми білімдерге негізделген ақпараттарды тек қабылдаушы ғана емес, жаңа мазмұнды білімді 
меңгеруші және соған сүйене отырып, өзінің жеке танымдық қызметін реттеуші, әрі бүкіл барыстардың 
жүру кезеңінде және өзінің білімінің негізін, оларды меңгерудің жолдарын анықтаушы. Бұнда оқушы өз 
іс-әрекетін талдау кезінде ғана байқалатын жеке-дара ерекшеліктерін тануына мүмкіндік туады. Өмірлік 
тәжірибеде жеке пәндерден алған теориялық білімдеріне сүйене отырып, түрлі мәселелерді /қиындықтар, 
қарама-қайшылықтар, жаңа білімдерді өмірмен байланыстыру/ шешу тәсілдерін түсінеді. Сондай-ақ, 
оқушы өз жұмыстарының мәнін түсіну, ой арқылы кері қайту немесе өткенге оралу – ойлану барысында 
өзінің нені, қалай жасағаны туралы толық және анық есеп беруі, әрбір әрекеті барысында басшылыққа 
алған ережелер мен талап-бағыттардың дұрыстығын мойындау, құптау немесе жоққа шығаруы. Білімді 
саналы түрде қорыту, яғни оның нәтижесінде «рефлексия» жасаушы дәрежесіне көтеріледі, бұл танымдық 
жолдың жоғары деңгейіне ұмтылу болып табылады. 

 Қазіргі уақыттағы ғылымдардың ықпалдасуы мен кіріктірілуі /интеграциялануы/ барысындағы 
пәнаралық байланыстың орын алуы – заман талабы. Бұл бағыттағы талаптық жүйе оқытудың жаңа білім 
беру бағдарламасының мазмұнына еніп, педагогикалық үдерісте орын алуда. Басты мәселе – оқушылар 
қазіргі заман талабына сәйкес жаңаша мазмұнды білімдер жиынтығын игеру барысында танымдық 
әрекеттері мен мүмкіндіктерінің өзінің даму деңгейіне үйлесімді болуын ескеру қажет [3,4]. Білім беру 
жүйесіндегі ерекшеліктің бірі – жеке пәндердің оқу материалынан берілетін білімді немесе оқыту мен 
тәрбиелеуді бір пән төнірегінде ғана іске асырмай, кешенділік жүйені басшылыққа алу. Бұнда, пәнаралық 
байланыста – оқу материалдарының өзара байланысуын, кіріктірілуін, бір-бірін толықтыруын негізге алу 
– басты шарттың бірі болып табылады. 

Жаңартылған білім мазмұнындағы оқу бағдарламасының талаптарын орындау негізінде бастауыш 
сыныптар үшін жазылған оқулықтардың мазмұнына қысқаша сипаттамалар беріп, қарастырсақ. Білімнің 
жүйелілігі, кешендігі, интеграциялануының қамтамасыз етілуі, пәнаралық және пәнішілік байланыстардың 
сақталуы барысы қарастырылған. Онда: /білім мазмұны мен көлемі мен күрделілік деңгейінің 
шиыршықтылық ұстанымына сәйкес беріліп, әр тақырыптағы тапсырмалар жүйесі Блум таксономиясының 
иерархиясына негізделе отырып құрастырылған; әртүрлі сынып оқулықтары арасында пән мазмұнының 
сабақтастықта берілуі;тарау, бөлім, параграф және тақырыптардың бір-бірімен өзара логикалық байланысы 
сақталған. Оқу жылына ортақ тақырыптар жүйелі беріліп, тапсырмалар ортақ тақырыпқа сәйкес; Оқу 
материалдарының, мәтіндер мен тапсырмалар көлемі мен деңгейінің оқушылардың психологиялық 
және жас ерекшеліктеріне, әлеуметтік тәжірибесіне сәйкестік талаптарына үйлесімді;танымдық үдеріс 
ерекшеліктеріне сәйкестігі (қабылдау, жадына сақтау, қиялдау және ойлау);деңгейлік саралаудың болуы; 
барлық тақырыпта жеңілден күрделіге қарай, біртіндеп бағытталып берілген; оқытуды ұйымдастырудың 
түрлі формаларын қолдану: жеке, жұппен, топтық және ұжымдық. Оқулықпен диалог, жұппен жұмыс, 
топпен жұмыс, өзіңді бағала тапсырмалары оқулықта шартты белгілерімен жүйелі берілген/. 

Қазіргі оқулықтар мазмұнында жүйелілік, логикалық бірізділік, және сабақтастығы, оқу 
материалының мазмұнында жүйелелілік және логикалық реттілік қағидалық ұстанымы сақталған. Әр 
бөлім арасында логикалық байланыс бар. «Шиыршық» әдісіне бағыттала құрылған тақырып көлемі мен 
оқу материалының мазмұны орын алған. Оқулықтар оқушылардың психологиялық және жас ерекшелігі, 
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сондай-ақ әлеуметтік тәжірибесіне сай келеді. Жеке, жұптық, топтық және ұжымдық сияқты әртүрлі оқыту, 
ұйымдастыру формалары пайдаланылған. Тақырыптарда оқушылардың қызығушылығын тудыратын 
қызықты тапсырмалар қарастырылған. Әрбір тақырып екі бет көлемінде берілген. Ол мәтіннің, оқу 
тапсырмалары мен иллюстрациялары бірдей шамада болуына мүмкіндік туғызған. Оқулық фактілер мен 
оқиғаларды объективті түрде ашып беретін көңілге қонымды, нақты материалдардан тұрады. Глоссарийге 
сабақтың тақырыбын ашатын барлық негізгі сөздер кіреді [5,6].

Пәнаралық байланысқа негізделген сабақтардың өзіне тән ерекшеліктері:
−	бұл типтегі сабақтарды өткізуге мұғалім тарапынан шығармашылық-ізденіс жұмыстарын жүргізу 

талап етіледі. Берілетін немесе өтілетін тақырыптық оқу материалын ауқымды қамту арқылы оқушының 
тұлғалық болмысының толық дамуына кешенді тұрғыдан ықпал жасалады /түрлі ақпарат көздерінен – 
оқулықтар, қосымша ғылыми-әдістемелік әдебиеттер, ғаламтор желісі, т.б./;

−	тақырыптық сабақта оқушылардың ғылыми-танымдық әрекетінің белсенді болуы, 
қызығушылықтың /мысалы, негіз болып отырған пәнге/ артуы;

−	жеке пәннің оқу материалын меңгеру барысында өзге пәндердің оқу материалының мазмұнына 
сүйену, оны толықтырушы құрал ретінде орнымен пайдалану қажеттілігін мұғалімнің жете түсінуі және 
оқушы өзінің жеке танымдық болмысының дамуына қажеттілігін білу /пәндік білімнен метапәндік білімге 
өтуді түсіну/. 

−	пәнаралық байланыс сабақтарында оқушылардың меңгеретін теориялық білімдер ауқымы кеңейіп, 
жаңа ұғымдар ман атаулардың көпшілік пәнге ортақ келетін белгіліерін танып, біледі /ортақ дидактикалық 
материалдар жүйесін пайдалану, техникалық құралдар, компьютерлер т.б./. 

−	 кіріктірілген сабақтарда кешенді білімдер жүйесін меңгеруде кері байланыстың орын алуы, алған 
білімдерінің өмірлік тәжірибеде пайдалану жолдарын игеру, біліктері мен дағдыларын шыңдау.

−	 кіріктірілген сабақтар арқылы келесі пәннен оқылатын тақырыптық жаңа білімнің негіздерін 
меңгеруге дайындықтың жүруі.

−	 пәнаралық байланыс сабақтарында оқушылардың өзін-өзі бағалауы мен өзіне сыни тұрғыдан 
қарау жағдайларының орын алуы, басқа оқушылармен өзінің танымдық жолдағы әрекеттерін салыстыру.

−	 оқушыларда кіріктірілген сабақтардағы меңгерген жаңа материалдарды талқылау мен талдау 
жұмыстарында танымдық-білім деңгейлерін көрсету орын алады.

−	 пәнаралық байланыс сабақтарын өткізуге мұғалімнің жүйелі жұмыс жоспарының құрылуы және 
оқушылардың жоспар бойынша ғылыми-танымдық жұмыстарға қатысуы және оны жүзеге асырудағы 
әрекеттерінің белсенді болуы орын алады. Бұнда мұғалім ізденуші бола білсе, өзі үшін білім жинақтайды, 
оқушы үшін сабақты қызықты ете алады.

−	 пәнаралық байланыс сабақтарының бағыттық мазмұны – оқушы тұлғасының жеке болмыс-
бітімінің толық дамуына кешендік тұрғыдан ықпал жасау.

Мұғалімге арналған әдістемелік қадамдық нұсқаулар бар. 1. Ұзақ мерзімді жоспарлаудан: 2. 
Орта мерзімді жоспарлаудан: 3. Қысқа мерзімді жоспарлаудан: 4. Әр тараудың қорытындысы жиынтық 
жұмыстардан құралған қосымшалардан тұрады. 

Оқу-тәрбие үрдісіндегі пәнаралық байланыстарды шешу мен айқындауда жаңашылдық әдістер мен 
тәсілдер арқылы жүзеге асыру жолдарын қарастыру қажет. Өзара байланыстырылған немесе кіріктірліген 
сабақтарды жүзеге асырудың объективті және субъективті екі жағын бөліп қараған жөн. Объективті 
жағы оқыту мазмұнын анықтау кезінде және оқу жоспарларын, бағдарламаларын, оқулықтарды, оқу 
құралдарын, дидактикалық материалдарды және т.б. дайындауда көрініс табады. Субъективті жағы оқыту 
үрдісінде көрініс береді, бұнда оқушыларға қатысты пәнаралық байланысты жүзеге асырудың негізгі 
тәсілдері мен әдістері қарастырылады. Педагогикалық технологияларды тақырыпқа байланысты икемдеп 
– берілетін білімдік мәліметтер мен деректерді, түсінік-атауларды, т.б. ғылыми-танымдық ақпараттың 
барлығының жан-жақты пән мұғалімдерімен түсіндірілуі, дәлелденуі және жеткізілуі оның басты көрінісі 
болып табылады [3,7]. 

Пәнаралық байланыстарды жүзеге асырудың негізгі бағыттарында: пән бойынша оқулықтарды, 
оқу құралдарын жазу кезінде; оқу жоспарларын және бағдарламаларды даярлауда; жеке әдістемелерді 
және ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді жазуда; оқу орындарының түріне байланысты әдістемелік және 
оқу-әдістемелік жұмыстарды жүргізуде бұларды басты назарда ұстаған дұрыс. Сондай-ақ, педагогика 
ғылымында белгіленген пәнаралық байланыстарды оқу материалдарының уақыт критерийі (алдын ала, 
сәйкес және кейінгі); жекелеген пәндердегі оқу материалын деректік мәліметтермен, ұғымдық-атаулық, 
ғылыми-теориялық ақпараттық мәні; оқу пәндеріндегі білімдер мен іс-әрекет түрлері; танымдық 
мазмұндағы ақпараттар, ғылыми-танымдық іс-әрекеттік, ұйымдастыру-әдістемелік жаңашылдық әдіс-
тәсілдік жүйесіне сай талдап, сұрыптап-талау қорытындыларына сүйене отырып, жүзеге асырғанымыз оң 
нәтиже беретіні анық.
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Оқу материалдарының мазмұндық құрылымындағы білімдер жүйесінің әлемнің тұтастығын, оның 
құбылыстарының күнделігі мен қарама-қайшылығын оқушылардың мектепте әсіресе, бастауыш білім беру 
кезеңінде оқытылатын пәндерімен танысқан кезден-ақ біле бастайды. Дегенмен, бұл білімдерді сұрыптап-
талдаулар жасау арқылы жүйелемеген жағдайда олар бөлек-бөлек болып, өзара байланыстарының бар 
екендігін беретін мәліметтік деректердің мәні ашылмай қала беретін жағдайы орын алады. Бастауыш 
сынып оқушыларының педагогикалық үдерісінде оқу-тәрбие жұмыстарына кешенді қатынас жасау арқылы 
жүйелі білімдерді  қалыптастыру, ғылыми дүниетанымдық түсініктерді қалыптастыру үшін пәнаралық 
байланыстарды жүзеге асыру маңызды мәселелер болып табылады. Пәнаралық байланыстарды  жүзеге 
асыру жеке пәндердегі білім мазмұндары бағытының біртұтастығын  және ғылыми танымдық түсініктер 
арқылы жаңаша көзқарастарды қалыптастыру мен дамытуды іске асырады [8,9]. Сондай-ақ, пәндерге 
ортақ мәліметтік деректерді, түсінік-ұғымдарды, озық ойлы пікірлерді, іскерліктер мен дағдыларды, т.б. 
қалыптастыру мен дамыту үдерістерінде жүзеге асатыны анық.  Сондықтан  пәндердің өзара байланыстары 
көп бағытты немесе салалы сипатта болып келеді. Бұл олардың білім беру қызметі мен оқушылардың 
дамуына ықпал етудегі пәндердің құрылымдық мазмұны мен топтастырылу жүйесіне негізделеді және 
ортақ бөлімдер мен тақырыптардың мазмұндық үйлесімділігіне байланысты болмақ.

Білім беру мен оқытуда пәндердің өзара байланысын дидактикалық заңдылықтар тұрғысынан негіздей 
отырып, жүзеге асырмайынша ғылыми дүниетанымдық жайындағы оқушылардың көзқарасындағы 
біртұтастықты қалыптастыру мен сақтау мүмкін емес. Біз қарастырып отырған «педагогикалық 
құбылыс» өзіндік ерекшелікке ие күрделі мәселе болып табылады. Өйткені, мұнда мұғалім тек бір ғана 
пәннің мазмұнындағы білімдер жиынтығын және оны оқушыларға тасымалдаудағы ғылыми-әдістемелік 
жүйені меңгергені жеткіліксіз болып шығады, яғни байланысқа түсетін басқа да пәндердің мазмұндық 
құрылымдарын жете білумен қатар, сондай-ақ, түрлі пәндердің оқу материалдарын шеберлікпен 
байланыстыра отырып, педагогикалық технологияларды үйлесімді пайдалануды талап етеді.Мәселен, 
оқушылар қоғамдық-ізгілендіру пәндерінің оқу материалдарының өзара байланыста орын алуы арқылы 
оның мәнін маңызды түсініктер мен заңдылықтар, ортақ таным мен атау-ұғымдары арқылы меңгереді. 
Сондықтан бұрыннан оқушыларға  белгілі материалды жаңа қырынан көрсету түсінікті және неғұрлым 
толық, әрі барлық қырынан ашуға мүмкіндік жасайды. Оқу үдерісінде көптеген байланыстар сабақ 
мазмұнына байланысты сан алуан бағытта дамуы мүмкін. Бұл байланыстардың ретсіз шашылып кетпеуі 
үшін пәнішілік яғни, ішкі байланыстарды орнату маңызды және жалпы қорытындылар  жасауға жағдай 
жасайды. Дегенмен, оқу материалдары оқушылардың теориялық білімімен ғана қамтамасыз етілетін 
жалаң қағидалық білімдер деңгейін толықтыру емес, олардың ішкі рухани-құндылық болмысының 
ұстанымдық-қағидалық көзқарастарының берік бекуіне негіз болатын күшке айналуы қажет. Себебі, бұл 
пәндердің топтамалық жиындарына бағытталған арнайы жұмыстар жүргізу –  ортақ бөлімдер, тақырып 
бойынша  реферат жазу, қорғау іскерлігі  мен білігінің кей жағдайларда қалыптаспай  қалатындығын  
өмірлік тәжірибе көрсетуде.

Өзара байланыстырылған сабақтарды жүзеге асыруда  оқушыларға жеке пәндерден алынған 
білім, білік, дағдыларын пайдалануды талап ететін тапсырмаларды орындау немесе өзекті сұрақтарға 
жауап беру үшін бұрын меңгерген білім мен іскерліктерін жаңғырта отырып еске түсіруге көмек беретін 
бірқатар дидактикалық  құралдар бар.   Олар: оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар және дидактикалық 
материалдар мен арнайы рәсімделген құжат мәтіндері, компьютерлік оқу-кино фильмдер үзінділері, 
электрондық кітаптар, мәтіндік және сандық кестелер, өнер шығармаларының туындылары, нұсқаулар, 
әртүрлі  жазбалар, т.б. 

Мұғалімдердің пікірінше, пәнаралық байланыс сабағын өткізудегі кең қолданыста болатын әдіс-
тәсілдер: әңгімелесу, саяхат, тәжірибе жасау, техникалық құралдарын пайдалану, көрнекі құралдарын 
пайдалану, танымдық есептер құрастыру және шешу, тәжірибелік жұмыстар жүргізу және т.б.

Жаңартылған оқу бағдарламасында берілген тор кесте - педагогикалық үдерістегі пәнаралық 
байланыстың жүйелі орын алатын «педагогикалық құбылыс» ретінде түсіндіреді. Мұнда оқушылардың 
белгілі бір уақыт аралығындағы пәнаралық байланыс ескерілген оқу іс-әрекеті көрініс берді. 
Нәтижесінде бастауыш сынып мұғалімдерінің пәнаралық байланыс жүзеге асатын сабақтарының 
мазмұндық мүмкіндіктерінің жоғары болатындығын және оларда төмендегідей дидактикалық шарттар 
орындалатындығы анықталды /оқушының ғылыми-танымдық жеке белсенділігінің артуына негізделу/:

оқытуда белгісіз, бірақ, түйіні табылуға тиісті мәселенің мүмкіндігін күшейте отырып, пәнаралық 
байланыстың аясын жүйелі түрде арттыру;

−	педагогикалық үдерісте жеке пәндердің білім мазмұнын біртұтастыққа жүйелей отырып, 
анықталған бағыт бойынша іскерлікпен және үйлесімді мазмұндағы жаттығу, тапсырма, түрлі сипаттағы 
жұмыс түрлерін қамту арқылы пәнаралық байланысты жүзеге асыру;

−	проблемалық әдісті – пәнаралық байланысты жүзеге асырудың құралы ретінде пайдалану;



273

−	бастауыш білім беру кезеңінің педагогикалық үдерісін жүйелі болжау және жеке пәндерден 
берілетін білімдерді оқушы жеке тұлғалық болмысының даму әрекетіне пайдалануын қамтамасыз ету, әрі 
пәнаралық байланысты нақты ғылыми танымдық мәселе ретінде қарау;

−	пәнаралық түсінік-ұғымдарды және атаулық-ұғымдарын /терминология/ қолданғанда және жаңа 
білімді пысықтауға мүмкіндік туғызатын байланыстың екі және көп жақты сипатын түсіндіру;

−	пәндердің өзара байланысу әрекеттерін қорытындылауда атаулық-түсінік-ұғымдар мен білік, 
іскерліктер мен дағдыны ауқымды негіздеуге мүмкіндік беретін байланыстың екі және көп жақты сипатын 
қарастыру;

−	бастауыш сынып оқушысының мүмкіндігі мен өзіндік ерекшеліктерін басшылыққа алу;
−	оқушының танымдық іс-әрекетіне жетекшілік жасау, мәліметтік-деректердің, білімдердің, 

біліктердің, дағдылардың ішкі байланысын анықтау мен оқушы тұлғасының танымдық әрекеттегі 
іскерлігіне қатысты психологиялық жай-күйі, көріністік бейнесі;  

−	пәнаралық байланыс сабақтарында жүйелі сұрақтар қою;
−	бастауыш білім беру кезеңіндегі оқушылардың жеке ойлауын арттыру мақсатында қайсыбір 

жаңа түйіндерді шешу үдерісінің үлгілерін жасау, жаттығулар мен тапсырмаларды орындау, қол жетімді 
өзгешілігін түсіну мен оқуда қолданылатын тапқырлық әрекет түрлерін /объектілерді тану, теориялық 
қағидаларды дәлелдеу, т.б./ шығармашылдық іздестіруге үйрету және орындату; 

−	оқу материалын кешендік қайталау;
−	сыныптан тыс шаралар өткізу.
Бұл бағыттағы негіздемелік жүйелер бастауыш сынып мұғалімдерінің пәнаралық байланыстағы 

сабақтарды ұйымдастыру мен өткізу барыстарында жаңартылған білім беру бағдарламасы аясындағы 
педагогикалық шарттарды анықтай отырып, педагогикалық үдерісте – пәндердің өзара байланысын, оқу 
материалдарының кіріктірілуін яғни, «педагогикалық құбылысты» жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Пәнаралық байланысқа негізделген сабақтар өткізу үшін біріншіден, пәндегі оқу материалдарының 
мазмұны мен құрылымын білу және  осы теориялық білімдегі түсінік-ұғымдарының жалпы ғылымилық 
орнына мән беру қажет. Екіншіден, осы түсінік-ұғымдардың қандай белгілері болмасын өзара байланысқа 
түсетін пәндерге  ортақ болып табылу жағын ескерген маңызды. Үшіншіден, түрлі пәндердің оқу 
материалдарының ерекшеліктерін ескере отырып, оқу-тәрбие жұмыстарын жүзеге асыруда педагогикалық 
технологияларды іріктеп және тиімді пайдалана білу болса, төртіншіден, алған кешенді білімдерін 
оқушылардың өмірлік тәжірибеде қолдана білу білігі мен дағдысының қаншалықты тиімді орын 
алатындығын басшылыққа алу керек, сонда ғана мұндай сабақтар өзінің жақсы нәтижесін беретіні анық. 

Пәндерді байланыстыру мәселесі оның мазмұн-мағынасы жағынан ғана емес, сондай-ақ, 
оқушылардың осы бағыттағы білімдік түсінік-ұғымдары немесе оның белгілерімен әрбір пәнде таныстыру 
кезегімен де анықталады. Пәнаралық байланысты жүзеге асыру барысында білімдер жиынтығын 
кешенді игертуде оқушының тұлғалық болмысын дамыту стратегиясын белгілеу үшін оның техникалық, 
әлеуметтік, экономикалық дамуы тенденциясын зерделеу әдісін /ретроспективалық/ де басшылыққа 
алу қажет екендігі заңдылық болып табылады. Сондай-ақ, пәнаралық байланыста кешенді білімдерді 
оқушыларға тасымалдауда орын алатын «педагогикалық құбылыс» жоспарлылық, мерзімділік, кезектік 
/ортақ бөлімдер мен тақырыптар, пәндік мазмұндардың жақындығы т.б./, үйлесімділік пен шиыршық 
жүйесімен іске асырылуы /перспективалық/ болып табылады. Пәнаралық байланыстар барысында орын 
алатын осындай педагогикалық құбылыстардың негізгі міндеті оқушылардың меңгерген түсінік-ұғымдары 
жайындағы білімін жүйелеу, жаңғырту немесе  алғашқы білім бөлшектерін  беру болып табылады.Бұл 
оқытудың дамытушылық, білім және тәрбие берушілік қызметініңауқымдық аясын кеңейтеді, оқушының 
ғылыми-танымдық өрісін жетілдіреді.

Бұдан шығатын қорытынды, бастауыш сыныптың әр сабағында өтілетін тақырып мақсатына 
қарай тапсырмалар мен жаттығуларды, дидактикалық материалдарды кеңінен қолданып, жеке пәндердің 
оқу материалдарын өзара байланыстыру немесе кіріктірілген жолмен оқушыларға тасымалдап беру – 
жаңартылған білім беру мазмұнындағы бағдарлама талаптарын орындау және пәнаралық байланысты 
оқушы тұлғасының тұрақты дамуының басты құралы ретінде пайдалану болып табылады.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ НА ОСНОВЕ ОБНОВЛЕННЫХ УЧЕБНИКОВ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Саурыкова Ж.  докторант, Жетысуский государственный университет им. Ильяса Жансугурова, 

Талдыкорган, Казахстан.

В статье рассматриваются вопросы реализации междисциплинарных связей в целостном педагогическом 
процессе в современном обновленном содержании образования. Установлено, что педагогический процесс в 
направлении междисциплинарного общения представляет собой последовательную теорию, основанную на общих 
разделах, создающих комплексную систему обучения и развития студента, связанных с новыми учебниками, 
объединяющими понятия, создающих структурную и научно-содержательную систему. , Учебные материалы 
по содержанию учебников анализируются на основе последовательности, логической последовательности и 
преемственности, ориентированы на метод «спирали», гармонично сочетаются с психологическими и возрастными 
особенностями студента.

Ключевые слова: обновление образования, учебники, междисциплинарное общение, педагогический 
процесс, обучение, формы обучения.

THE FORMATION OF CADETS’ SKILLS TO ENTER INTO COMMUNICATION IN ORAL AND WRITTEN 
FORMS IN ENGLISH
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This article covers the theoretical and methodological foundations of the formation of professional competence of 
the future specialists. The model for the formation of professional competence of future professionals has been developed.

This article deals with methods of teaching military terms in the Chinese and Kazakh languages, as well as the correct 
writing and reading of ways to form professional linguistic competencies of Chinese and Chinese languages.

Problems of competent and effective use of military terminology and finding their mother tongue are discussed in a 
scientifically-methodological fashion.

The military terms in the Kazakh and Chinese languages are presented in a comparative table, with conclusions as to 
the necessary conditions for the formation of the military personnel professional level.

Keywords: cadets, weapons, equipment, military terminology, teaching methodology

ҚЫТАЙ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕ АУЫЗША ЖӘНЕ ЖАЗБАША ТҮРДЕ СӨЙЛЕУ 
ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Раева А.Н.1  аға оқытушы, филология магистрі
Дүйсенбекова Ж.2,оқытушы филология, магистры

1,2Құрлық әскерлері әскери институты

Мақалада болашақ мамандардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық негіздері 
қарастырылады. Болашақ мамандардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастырудың моделі ұсынылады.  

Қытай және қазақ тілдеріндегі қару- жарақ және техника саласындағы әскери терминдердің оқыту әдістері 
қарастырылған, сонымен қатар болашақ мамандардың кәсіби тілдік құзіреттілігін қалыптастыружолдары мен қытай 
тіліндегі құбылыстарының дұрыс жазылуы мен оқылуы жайлы айтылады.

Тірек сөздер: курсанттар, қару-жарақ, техника, әскери терминология, оқыту әдістеме 

Бүгінгі күні баска елдермен тереземіз тең егемен ел болып отырғанда, Елбасының Қазақстан халкына 
жолдауындагы кешенді мәселенің бірі-еліміздің ертеңі болатын ұрпақка сапалы да, нәтижелі білім беру 
болып табылады[1].

Сондай-ақ күн өткен сайын ғылым мен техника дамып, адамзат қиял жетпес қияндарга жол салып, 
өркениетті елдердсн қалып қоймай, жас ұрпакка білім беру саласын дүниежүзілік стандартка сай жетілдіре 
түсу өзекті мәселе болып отыр. 

Қазіргі уақытта Қазақстан шет елдерімен, әсіресе ҚХР-мен қарым-қатынастарды дамытуға 
байланысты, әлемдік шындық өзара іс-қимылдың барлық салаларында (экономика, бизнес, саясат), соның 
ішінде әскери саладағы ынтымақтастық мәселелеріне жаңа көзқараспен қарауға мәжбүр етеді , оның 
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маңыздылығы жоғары . 
Қазақстанның әскери ынтымақтастығы кеңеюде, бірлескен жаттығулар жүріп жатыр, қару-

жарақтың әртүрлі түрлерін жеткізуге келісімшарттар жасалуда. Мұндай халықаралық қызметтің жетістігі 
жағдайында әскери мамандардың тілдік деңгейін көтеру мәселесі қазіргі танда маңызды мәселелердің бірі 
болып табылады .

Сонымен қатар, болашақ офицерлердің тілдік, кәсиби дайындыгы бүгінгі танда жоғары 
кәсіпқойлықты қажет етеді, себебі кез-келген қате, ең алдымен, адам өміріне қауіп төңдіру мүмкін.

Шетел тілін оқытудың әскери терминологиясының әдістемесі өзі жеке ғылым бола тұрып басқа 
да ғылымдармен тығыз байланысты. Соның ішінде әдістеме үшін негізгі пәндер: тіл білімі, педагогика, 
психология, әлеуметтану, елтану.

Осының бәрінен бастап, оқу процесінде әскери мамандардың кәсіби біліктіліктерін қалыптастыру 
керектігі туралы мәселе көтеріледі. Әскери маман ісінің айрықша жауапкершілігіне байланысты, кәсібі де 
адамға белгілі бір талаптарды белгілейді, соларсыз тиімді әскери тіл дайындығының дәрежесі ныгайуы 
мүмкін емес немесе тиімсіз. 

Осылайша, әскери мамандар кез-келген ортада, оның ішінде өмірге қауіп төндіретін жағдайда 
жұмыс істей алады, бұл әскери мамандардың бітімгершілік операцияларға қатысушы ретінде ерекше 
құзыреттерге ие.

Демек, әскери мамандар әскери пәндерді біліп қана қоймай, сонымен қатар шетел тілдерің меңгеру 
қажет.

Бұл ғылыми мақалада біз әскери терминологияны оыту барысында қолданатын тиімді жолдарды 
ұсындық, сонымен қатар әртүрлі елдерде әртүрлі өңделетін әскери терминологияны оқыту үдерісінде 
қолданылатын әдістердің көп қырлы және күрделілігін анықтадық. 

Қазіргі уақытта біздің елде әскери мамандар әскери жоғары оқу орнының базасында білім алады. 
Әскери мамандар дайындайтын әскери жоғары оқу орнымен және азаматтық жоғары оқу орнының 
арасында жалпы білім берудің түрлі тәртіптері мен ережелерін анықтайтын оқытудың тәсілдерінде 
айырмашылықтар бар. 

Қытай тіліндегі әскери терминдердің өзіндік ерекшеліктері бар. Қытай тілі иероглифтік тіл 
болғандықтан, курсант оның иерогифін дұрыс жаза және дұрыс оқи білуі керек. Әскери лексикада, ең 
алдымен, әскери ғылымның ұғымдарын білдіретін сөздер мен фразалар бар. Г.А.Судзиловский әскери 
лексиканы әскери терминологияға және ғылыми-техникалық терминдерге бөледі [2]. Әскери терминология 
- арнайы таңбаланған әскери стиль құралы және мәтінді қабылдауда ең үлкен қиындықты ұсынады. Әскери 
термин әскери ғылымның тұжырымдамасына жатады және оны анықтайды. Әскери термин түсінікті 
семантикалық шекарамен ерекшеленеді, ол оның түсінушілігінің өзгергіштігін шектейді. Әскери мәтін 
құрылымында терминология негізгі семантикалық қорғандарды құрайды. Ол мазмұнды түсіну және сенімді 
нұсқаулық ретінде қызмет етеді. Мәтіннің қабылдануы олардың арасындағы логикалық байланыстарды 
орнатумен қатар бастайтын терминдермен бірге. Әскери мәтіннің лексикасының ерекшелігі оның 
бірегейлігі. Ереже, әдетте, бірдей объектілерді, процестер мен құбылыстарды білдіреді немесе олардың 
мағынасы қоршаған ортада оңай болжанады.Әскери терминдері пайдалану саласы қарулы күштерге 
жататын тұлғаларға арналған тұжырымдамалардың ерекшелігі сияқты қасиеттермен сипатталады. 

 Заманауи қытай және қазақ тілдерінің сөздік қорларының нәтижелері әскери сөз қорының бірнеше 
терминологиялық және жиі пайдаланылатын, қазіргі заманғы және тарихи бірлестіктерінің бірі екенін 
көрсетеді. Мысалы, қазақ әскери терминологияда барлық түркі және көне қазақ тілдік терминдерінен 
басқа, басқа тілдерден алынған кірме сөздермен және халықаралық терминдер болып белгіленеді, бұл өз 
кезегінде қытай әскери терминологиясына да қатысты. 

Әскери саладағы терминдер, ең алдымен, әскери-тарихи оқиғаларға, әскери-саяси қатынастарға, 
қарулы күштерді қолдану теориясының дамуына, қару-жарақ пен әскери техниканың мүмкіндіктерін 
арттыруға байланысты шығады. 

Терминология теориясы саласындағы зерттеушілердің еңбектеріне негізделген (Ю.А. Карпов [3], 
С.С.Серова [4], В.Н. Комиссаров [5], Сысуев В. А[6] және т.б.), біз әскери аудармашылардың келесі 
құзыреттеріне назар аудардық. 

Терминология саласы - барлық қол жетімді лингвистикалық құралдарды пайдалану қарым-қатынас 
жағдайына, коммуникаторлар арасындағы қарым-қатынасқа, олардың рөлдік функцияларына және 
байланыс реестріне сәйкес келеді. 

Бұл сондай-ақ лексиканы толықтыру қажеттілігін қамтиды. Осылайша, әскери терминологияда, 
әскери лексикада білікті болуы керек, әскери мәтіннің үлгісін түсініп, әскери терминдерді полисемиямен 
немесе ана тіліндегі тікелей ұқсастықтармен аударғанда дұрыс эквивалентті таңдау мүмкіндігіне ие болуы 
керек. 



276

Сонымен, қытай әскери термині 营 (yíng) әскерлердің әңгімелесу түріне байланысты «батальон» 
немесе «бөлісу» деп аударылады. Қытай 卫生 (wèishēng) құрылымдық құрамына кіретін «санитарлық, 
медициналық,санитарлық-гигиеналық, өріс» құрылымдық құрамына кіретін ұйымдық-құрылымдық 
бөлімшенің өлшеміне қатысты аударылады [7]. 

Әдістер 
Міндеттерді шешу үшін зерттеу әдістерінің жиынтығы қолданылады: аналитикалық әдістер (анализ 

және синтез, индукция және шегеру, статистикалық), жалпылама әдістер (абсолютті, салыстырмалы 
және орташа статистикалық мәндерді өлшеу), жобалау әдістері (болжау, жоспарлау), салыстырмалы 
салыстырмалы әдіс және деректерді өңдеу.

Ғылыми нәтижелер
Әрбір тестілік пәнге кадеттің зерттеуге енгізілу дәйектілігіне сәйкес келетін жүйелі нөмір беріледі. 

Реттік нөмірі статистикалық түрде енгізіледі.
Зерттеумен айналысатын әр кадет, процедурамен танысып, сынаққа қатысуға жазбаша келісім 

береді.
Барлық деректер жеке кадет кадастрына енгізіледі. Сондай-ақ зерттелетін сауалнама болады.
Деректерді жинау және талдау тәртібі
Зерттеудің нәтижелері жалпыға бірдей қабылданған әдістерге сәйкес IBM PC AT дербес компьютерінің 

көмегімен статистикалық өңдеуге жатады.
Әр индикатор үшін орташа мән, орташа қателік, стандартты ауытқу есептеледі. Орташа мәндер 

Bonferroni түзетулерімен бақылау тобымен бірнеше салыстырулар үшін T-Student өлшемі бойынша 
салыстырылады.

Алынған сандық деректер корреляция статистикасы әдісімен өңделеді. Есептеулерді статистикалық 
есептерді шешудің дайын бағдарламалары арқылы орындау жоспарлануда. Ван дер Ванден түзетуін 
салыстырмалы құндылықтардың сенімді аралығын есептеу үшін пайдаланылады.

Мүмкін жүйелі қателердің сипаттамасы және оларды бақылау тәртібі.
Жүйелі қателерді жою үшін жүргізілген барлық зерттеулердің тұрақты ішкі және сыртқы мониторингі 

жүргізіледі.
Сынақ барысында зерттеу хаттамасының талаптарынан ауытқуларға жол берілмейді.
Зерттеудің нәтижелері бойынша интеллектуалдық меншік құқығын ресімдеу және бөліп беру үшін, 

іріктеу әдісі таңдалады.
Талқылау 
Практикалық нұсқаулық ретінде әскери терминдердің қысқаша үлгісін ұсынып отырмыз.
№ 1 кесте негізгі қару жарақтар түрлері

қазақша қытай тілі оқылуы

автомат 自动步枪 zidongbuqiang

пулемет 机枪 ji qiang

мылтық 枪 qiang

шабуылға арналған мылтық 冲锋枪 chongfengqiang

снайпер мылтығы 狙击步枪 jujibuqiang

Макаров тапаншасы 马卡洛夫手枪 Makaluofushouqiang

Әскери терминдер көп, оны бір мақалада көрсету мүмкін емес, сонымен қатар Макаров 
тапаншасының тактика-техникалық сипаттамасын беруді жөн көрдік.

№ 2 кесте: тапанша сипаттамасының әскери терминологиясының баламасы
қазақша қытайша оқылуы 

түрі 类型 leixing:

шыққан жері 原产地 yuanchandi

қолданыста 在使用中: zaishiyongzhong

соғыстар 战争 zhanzheng

дизайнер 设计师 shijishi

шығарушы ел 制造国 zhizaoguo
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салмағы 重量 zhong liang

ұзындығы 长度 chang du

ұңғысының ұзындығы 枪管长度 qiangguanchangdu

ені 宽度 kuan du

калибры 口径 Koujing

бастапқы жылдамдығы 初级速度 chujisudu

іс әрекет 行动 xingdong

көздеу шегі 射程范围 shechengfanwei

оқтату жүйесі 上膛系统 shangtang xitong

№ 3 кесте: атақты Макаров тапаншасының сипаттамасы 马卡洛夫手枪的技术战术特征 
makaluofushouqiang dejishuzhanshutezheng

Miaoshu 描述Сипаттамасы Shuju 数据

Мәліметтер 
қазақша hasakeyu

哈萨克语

类型

leixing
半自动手枪

banzidongshouqiang
Жартылай автоматты
тапанша

原产地

yuanchandi
SuLian, Eluosi
苏联，俄罗斯

Совет одағы, Ресей

在使用中

zaishiyongzhong
1951
年- 现在/ nian-xianzai

1951 ден- қазірге дейін

战争

zhanzheng
苏联与阿富汗的战争

Sulianyu Afu hande zhan zheng
Совет Одағымен Ауғанстан 
соғысы

设计师

Shejishi
尼古拉. 马卡罗夫

Nigulamakaluofu
Николай Макаров

制造国

zhizaoguo
伊兹夫斯克机械厂

Yi zifusikejixiechang
(苏联/ 俄罗斯)/Su lian/ E luosi

Ижев механика зауыты.
ССРО, Ресей

重量

zhong liang
730 克
ke

салмағы, гр

长度

chang du
161.5 毫米

haomi
ұзындығы,мм

枪管长度

qiangguanchangdu
93.5 毫米

haomi
ұңғысының ұзындығы, мм

宽度

kuan du
29.4毫米

haomi
ені, мм

口径

Koujing
9/18 毫米

haomi
калибры, мм 

行动

xingdong
单联调节器

danliantiaojieqi
әрекет, еркін жапқышпен

初级速度

chujisudu
315 米/秒

mi/miao
бастапқы жылдамдығы, м/c

射程范围

shechengfanwei
50米
mi

Жұмыс ауқымы, м

上膛系统

shangtang xitong
八发弹夹

bafadanjia
8 оқты салымды магазин

Ең негізгі әскери техникалық үлгілер: БТР бронетранспортер – 装甲运兵车 zhuang jia yun bing che 
БМП Жаяу әскердің соғыс машинасы Bu bingzhanche 步兵战车.
№ 3 кесте: БМП -2 Жаяу әскер соғыс машинасының техника- тактикалық сипаттамасы bubing 

zhanchede zhanshutezheng 步兵战车的战术特征

Қазақша сипаттамасы қытайша оқылуы
экипаж, адам 3（+7） 承载人数, 人 Chengzairenshu,ren
салмағы, тонна 14,3 重量, 吨 Zhongliang, dun
ұзындығы,м 6,73 长度, 米 Changdu,mi
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ені,м 3,15 宽度, 米 Kuandu, mi
биіктігі,м 2.45 高度,米 Gaodu, mi
броня, мм, ең жоғарғы 33 装甲厚度, 毫米(最大) Zhuangjiahoudu, haomi(zuida)
негізгі қару-жарақ 30м, 2 A42,

9м 113
主要武器,毫米自动加
農炮

Zhuyaowuqi, Mkonkurs, ATGM

екінші қару-жарақ, мм 7.62 配备机枪一挺,毫米 Peibeijiqiangyiting, haomi
қозғалтқыш , 300 发动机 Fadongji ,
қуаттың салмаққа қатынасы 21?? 功率重量比 ,公里/小

时,??
Gongluzhongliangbi, ??

жылдамдығы ( жолда) 65 工路速度,公里/小时 gonglusudu,gong li/ xiaoshi
Жылдамдығы(жолдан тыс), 
км/сағ

45 越野速度,公里/小时 Yueyesudu, gong li/ xiaoshi

жылдамдығы ( суда) ,км/сағ 7 水中速度,公里/小时 shuizhong sudu, gong li/ xiaoshi
жұмыс ауқымы ,км 600 工作范围 ,公里 Gongzuofanwei, gongli

Елімізді ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосуымыз біздің басты мақсатымыз болуы керек. Ол 
үшін «Мәңгілік Қазақстан» жобасы аясында іске асатын жаңа дәуірдің кемел келбетін дамытуымыз керек.

Қазақ елі егемендік алғалы қыруар іс тындырды. Үлгілі дамудың өзіндік моделін қалыптастырды. 
Әрбір отандасымыздың жүрегінде елімізге деген шексіз мақтаныш сезімі орнады. Қазақстандықтар 
ертеңіне, елінің болашағына сеніммен қарайтын болды. Халықтың 97 пайызы әлеуметтік ахуалдың 
тұрақтылығын және оның жыл өткен сайын жақсара түскенін айтады.

Бүгінде Отанымыздың жетістіктері - әрбір азаматтың ұлттық мақтанышы. Күшті, қуатты мемлекеттер 
ғана ұзақмерзімдік жоспарлаумен, тұрақты экономикалық өсумен айналысады. «Қазақстан-2050» 
Стратегиясы - барлық саланы қамтитын және үздіксіз өсуді қамтамасыз ететін жаңғыру жолы. Ол - елдігіміз 
бен бірлігіміз, ерлігіміз бен еңбегіміз сыналатын, сынала жүріп шыңдалатын үлкен емтихан. Стратегияны 
мүлтіксіз орындап, емтиханнан мүдірмей өту - ортақ парыз, абыройлы міндет!

Ұсынылған талап жоғары әскери білім берудің білім беру үрдісін қайта құруды, болашақ мамандардың 
құзыреттілігін қалыптастырудың жоғары деңгейін қамтамасыз ететін кәсіби даярлықтың жаңа жолдарын 
іздеуді талап етуде.

Халықаралық қатынастарсыз озық елдермен тәжірибе бөлісе алмай , күшті, заманауи жабдықталған 
және тиімді әскері бар, бәсекеге қабілетті мемлекет бола алмайыз.

Негізгі талаптардың бірі – шетел тілін білу. Шетел тілдері халықаралық әскери ынтымақтастық 
аясында Қарулы Күщтердің барлық саласында көпір болып табылады. 

Шет тілін меңгеру барысынды ең басты мәселелердің бірі ол әскери терминология болып саналады.
Демекқару - жарақ және техника саласындағы қытай тіліндегі әскери терминдерді курсантарға 

оқытқанда, қытай тілінің ерекшеліктерін ескеру керек.Әрбір терминдердің иеролифтері мен 
мағыналарынана көңіл бөлу керек, иеролифтердің ырғақтарын дұрыс қойып,дыбысталуына аса мұхият 
болу қажет. 

Сонымен, курсанттарға қару - жарақ және техника саласындағы терминдерді оқыту әдісі бугінгі 
күннің өзекті тақырыбына айналып отыр.
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ КУРСАНТОВ ВСТУПАТЬ В КОММУНИКАЦИЮ В УСТНОЙ И 
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1,2Военный институт Сухопутных войск

В статье рассматриваются теоретические и методологические основы формирования профессиональной 
компетентности будущих специалистов. Разработана модель формирования профессиональной компетентности 
будущих специалистов.

В статье рассматриваются методы преподавания военных терминов на китайском и казахском языках, а также 
способы формирования профессиональных лингвистических компетенций будущих специалистов и правильного 
правописания и чтения явлений в китайском языке.
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THE PECULIARITIES OF WORD STRUCTURE IN MDERN ENGLISH VS WORD STRUCTURE
IN THE KAZAKH LANGUAGE

Tuyakayeva D.Sh.  Professor
KazUIRandWL named after Ablai Khan, Almaty, Kazakhstan

The aim of the article is to pinpoint some actual problems of English word structure. The author tries to make a more 
detailed overview one the new assumptions and new tendencies developing lately. Tries to compare the structural peculiarities 
of the English word with that of the Kazakh ones. In the result discovers some common features. 

Keywords: affix, suffix, haplology, derivational suffixes, inflectional suffixes, infexis.

What is a word? The assumption that languages contain words is taken for granted by most people. Even 
illiterate speakers know that there are words in their language. True, sometimes there are differences of opinion 
as to what units, are to be treated as words. For instance, English speakers might not agree whether “all right” is 
one word or two and as a result disputes may arise as to whether ‘alright’ is the correct way of writing “all right’. 
But, by and large people can easily recognize a word of their language when they see or hear one. However, closer 
examination of the nature of the ‘word’ reveals a somewhat more complex picture than painted above. What we 
mean by ‘word’ is not always clear. Difficulties in clarifying the nature of the word are largely due to the fact that 
the term “word” is used in a variety of senses that usually are not clearly distinguished.

When we use the term ‘word’ it is not the abstract vocabulary item with a common core of meaning, the 
lexeme, that we want to refer to. Rather, we may use the term ‘word’ to refer to a particular physical realization of 
that lexeme in speech or writing, that is a particular word-form.Thus, we can refer to ‘write, wrote, writes, writing 
and written’ as five different words. In this sense, three different occurrences of any one of these word forms would 
count as three words. 

We can also say that the word-form ‘see’ has three letters and the word-form ‘seeing’ has six. And, if we 
were counting the number of words in a passage, we would gladly count ‘see, sees, seeing, saw and seen’ as five 
different word-forms belonging to the same lexeme.

The Grammatical Word
The ‘word’ can also be seen as a representation of a lexeme that is associated with certain morpho-syntactic 

properties (i.e. partly morphological and partly syntactic properties) such as noun, adjective, verb, tense, gender, 
number, etc. We shall use the term grammatical word to refer to the “word” in this sense. 

Examples: a. Usually I cut the bread on the table.
b.Yesterday I cut the bread in the sink.
a. Usually I put my books on the shelf.
b. Yesterday I put the books on he on the window.
The same word-form “cut” and “put” belonging to the verbal lexeme “cut” and “put” can represent two 

different grammatical words in examples a cut and put represent two different grammatical words in a – the 
present tense non-3-d singular form of the verbs “cut” and “put”. But in the b they preset the grammatical words 
[verb, past] besides there is a third form e.g. There is a cut in the log. [a noun] and it belongs to a separate lexeme.

“Cut” the noun, related in meaning to “cut”, the verb. However the noun “cut” is a separate lexeme from 
cur, verb, because it belongs to different word-class.

The nature of the grammatical word is important in the discussion of the relationship between words and 
sentences and the boundary between morphology and syntax.

Morphemes: The smallest units of the meaning.
Morphology is the study of word-structure. The claim that words have structure might coma as indivisible 

units of meaning. This is probably due to the fact that many words are morphologically simple. For example eat, 
love, pen, table, boot, fee etc. they cannot be segmented (i.e., divided up) into smaller units that are themselves 
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meaningful. It is impossible to say what the ‘quito part of “mosquito” or ‘erce part of“fiece” mean. But very many 
English words are morphologically complex. They can be broken down into smaller units that are themselves 
meaningful. It is true to say of words like desk-s and book-s while in both case the ‘-s’ serves the grammatical 
function of indicating plurality. The term “morpheme” is used to refer to the smallest indivisible units of semantic 
content or grammatical function from which words are made up. A morpheme cannot be decomposed into smaller 
units which are aither meaningful by themselves or mark a grammatical function like singular or plural number 
in the noun. If we divided up the word fee [fi:] (which contains just one morpheme) into say [f] & [i:] it would be 
impossible to say what each of the sounds means bi itself since in themselves do not have meaning.

How do we know when to recognize a single sound r a group of sounds as representing a morpheme?
Whether a particular sound or string of sounds is to be regarded as a manifestation of a morpheme depend 

on the word in which it appears. So, while un-represents a negative morpheme and has a meaning that can roughly 
be glossed as “not” in words such as un-just, un-tidy. It has no claim to morpheme status or semantic value because 
-de, der on their own do not mean anything are isolated and recognized as manifestations of the same morpheme. 
Thus, the negative morpheme un- occurs is an indefinitely large number of words. We ]find it in “unsafe, unclean, 
unhappy, unfit” etc. However, recureence in a large number of words is not an essential property of morphemes. 
Sometimes a morpheme may be restricted to relatively few words e.g. dom, meaning condition, state, dignity 
which is found in words like “martyrdom, kingdom, cheifdom” etc. In an extreme case, a morpheme may occur in 
a single word e.g. bishopric “ric” meaning “diocese” is only found in the word “bishopric”.

But Bauer (1983) suggests instead that perhaps -ric is not a distinct morpheme and that bishopric should be 
listed in the dictionary as an unanalyzable word.

Morphemes, morphs and allomorphs.
The morpheme is the smallest difference in the shape of a word that correlates with the smallest difference 

in word or sentence meaning or in grammatical structure.
The analysis of word into morphemes begins with the isolation of ‘morphs’. A “morph” is a physical form 

representing some morpheme in a language. It is a recurrent distinctive sound (phoneme) or sequence of sounds 
(phonemes).

e.g. a. I worked in the garden   b. we worked in the garden
c. I work in the garden    d. He works in the garden
e. She worked in the garden   f. She works in the garden
g. We work in the garden    h. He worked in the garden
[ai] “I” the, in
  “she” garden
  “he”
in the examples above each different morph represents a separate morpheme, but this is not always the case. 

Sometimes different morphs may represent the same morpheme. e.g. the past tense of regular verbs in English 
which is spelled -ed is realized in speech by id (d) or (t) the phonological properties of the last segment of the verb 
to which itis attached determine the choice .

It is realized as: if the verb ends in [d] and [t] 
e.g. mend-mended [mendid] paint [peintid] offer a verb ending in any voiced soundexcept [d]
[d] clean – kli:nd weigh [wei] – weighed [weid]
[t] after a verb ending in any voiceless consonant other than [t] e.g. packed [packt]
          missed [mist]
If different morphs represent the same morpheme they are grouped together and they are called 

allomorphs of that morpheme. On the same grounds [id], t are grouped together as allomorphs of the past tense 
morpheme in English.

The relationship between morphemes, allomorphs and morphs can be represented using a diagram in the 
following way

The central technique used in the identification of morphemes is based on the notion of distribution.
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We classify a set of morphs as allomorphs of the same morpheme if they are in complementary distribution. 
Morphs are said to be in complementary distribution if they present the same meaning or serve the same 
grammatical function: and they are never found in identical context. So the three morphs [id], [-d], [-t] which 
represent the English regular past tense morpheme are in complementary distribution.

Each morph is restricted to the contexts specified in the above examples.
So, it is important to avoid confusing morphemes with syllables. Syllables are groupings of sounds for 

the purpose of ;articulation, while morphemes are the smallest unit of meaning or grammatical function. A two 
examples should clarify the distinction. On the one hand the words sofa [sәufә]balloon [bә’lu:n] contain two 
syllables, hooligan [hu:ligәn] contains three. However, all these words have only one morpheme. On the other 
hand the word “BOOK+S” has one syllable, but two morphemes: they are book – boo + morph + s pl. ending -s is 
presents. The plural morpheme although it is not a syllable in its own right. In the phrase the books’ covers books 
contain three morphemes: [buk]-s pl and s possessive. The meaning of the two |s| morphs, a phenomenon known 
as haplology.

The term “portmanteau morph” is used to refer to cases like the above where a single morph simultaneously 
represents a bundle of several different grammatical elements. Morphemes and lexemes are the abstract entities 
found the physical entities found in speech or writing. The number of morphs available to present them. This 
happens when a grammatical contrast which is mood overtly by a morph in some words is not marked in others. 
Thus, for example, we know that in English if the adverb “yesterday” or a phrase “last week” is found in a 
sentence, the verb in that sentence must be the past tense because that is the form of the verb that is required 
whenever a verb designates an event action., state or process that happened in prior to the moment of speaking or 
writing. As a rule, such a verb will end in –ed.

Last week the farmer sowed the corn.
Yesterday Jane painted the roof.
Last week I cut the grass.
I put those roses in the vase yesterday. 
We know that cut, put, shut and “hit” are every ……. as past as “sowed” and “painted” because only verb 

in the past tense can occur together with yesterday and last week in a sentence. The past tense morpheme which 
is represented by –ed in the previous example is realized by the zero allomorph in the last. In other words, we can 
infer from the structural patterns of the language that the verb is in the past tense although nothing about the shape 
of the word overtly shows this. If allow ourselves to posit zero allomorphs the assumption that morphemes consist 
of phonemes must be rejected.

The converse also occurs: the number of morphs that can be isolated may exceed the number of morphemes 
represented. In other words, there may be a surplus word-building element which does not realize any morpheme. 
Such an element is sometimes called an empty morph. E.g. person – personal [ˈpɜː(r)s(ә)nәl] 

Tribe – tribal [ˈtraɪb(ә)l]
Sense[sens] – sens-u -al [ˈsensjuәl]
Fact [fækt]– fact-u-al [ˈfæktʃuәl]
There is an empty –u- [juː]
Types of morphemes
Loots, affixes, stems and Bases.
A root is the irreducible core of a word, with absolutely nothing else attached to it. It is the part that must 

always be present, possibly with some modification in the variant manifestations of a lexeme. e.g. «walk» is a 
root and it appears in the set of word forms such as: walk, walks, walking and walked. Many words contain a root 
standing on its own. Roots which are capable of standing independently are called free morpheme e.g. man book 
tea sweet cook.

Very blue gold pain walk single words like those are the minimal free morphemes capable of occurring in 
isolation. 

The free morphemes are also examples of lexical morphemes. They are nouns, adjectives, verbs, adverbs 
such morphemes carry most of the semantic content” of utterance – wisely defined to cover notions like referring 
to individuals e.g. John, mother, attributing properties (adj. kind, clever) describing action, process or states. E.g. 
kindly, fiercely, quid, another class of free morphemes are function words.

These differ from lexical morphemes in that while the lexical morphemes carry most of the “semantic 
content” the function words mainly (but not exclusoively) signal grammatical information or logical relations in 
a sentence. Typical function words include the following:

1. articles a, the, 2.demonstratives, 3.pronouns, 4.conjunctions: and, yet, but, however, etc. while only roots 
can be free morphemes no all root are free. Many roots are incapable of occurring in isolation. They always occur 
with some other word-building element attached to them. Such roots are called bound morphemes. Examples of 
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bound morphemes are: -mit as in permit, remit, commit, admit.
b- ceive as in perceive, receive, conceive, deceive 
e- pred as in predator, predatory, predation dep
d- sed as in sedate, sedent, sedentary, sediment
None of these roots could occur as an independent words, there are morphemes that lack a clear meaning. 

Instead they suggest, it is the word rather than the morpheme that must always be independently meaningful 
whenever it is used. Harris (1951) states that the crucial thing about morphemes is not that they are independently 
meaningful, but that they are recognizable as distributional Units. 

Affixes. An affix is a morpheme that only occurs when attached to some other morpheme or morphemes 
such as a root or stem or base. Affixes are bound morphemes. No word may contain only an affix standing on its 
ocon like -s or –ed, -on. 

There are three basic types of affixes:
1.Prefixes: a prefix is an affix attached before a root, stem or base, like -re, -un, -in. remake, reread, unkind, 

untidy, indecent, inaccurate.

2.Suffixes: a suffix is an affix attached after a root (or stem, or base) like –ly.-er,-ist,-s,-ing and-ed.
e.g. kind-ly  wait-er  book-s  walk-ed quick-ly  play-er  mat-s  work-ed  jum-ed 
3.Infixes: an infix is an affix inserted inside the root itself. Infixes are common in some languages, however 

infixing is rare in English. Sloat and Taylor (1978) suggest that the only infix that occurs in English morphology 
is /-n/ which is inserted before the last consonant of the root in a few words of Latin origin. So to say a frozen 
historical relic from Latin. Infixation still happens in contemporary English although of a rather special type. 

e.g. kangaroo - kanga – bloody – roo
guarantee – guaran – aiqqin – tee
The Hierarchical structure of words. 
We have seen complex words can be analyzed as roots with attached affixes. The way affixes are attached 

to words usually reflect hierarchical structure in that certain affixes must be attached before others.
e.g. happi-ness-es.
The derivational suffix ‘ness’ a nominalizer that forms a noun from an adjective, is attached to the root 

happy before the plural suffix – es. There is a reason why the morphemes occur in this order. The plural suffix 
attaches to nouns, not to adjectives (there is no word ‘happies’ There is a reason why ‘ness’ must be attached to 
‘happy’ It is because to derive a noun before –e can be added. Arguments about hierarchical structure can be made 
even when affixes are attached on different sides of a root. E.g. un-fasten-ed.) The derivational morpheme Un- 
is used to make a verb whose meaning is opposite to that of the root verb, forming a new verb in the speaker`s 
lexicon while the inflextional past morpheme –ed forms a word used in a particular type of sentence, such as 

He fastened his belt. 
We have already noted that derivational morphemes are added to roots before inflectional morphemes, so 

we can assume that ‘un’ is added to the word ‘fasten’ before –ed. In fact, ‘fasten’ is itself a complex word since 
‘fast’ is an old word for ‘secure’ (as in to make fast the sails) and –en is a derivational suffix meaning ‘make’ (as in 
darken). So this example also provides further illustration that –ed, a verb suffix, cannot be added to the adjective 
‘fast’ until- en is added to make a verb. 
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The types of suffixes in Modern English.
Derivational Inflectional
suffixes examples suffixes examples

-er
-ness
-ful
-ly
-un - ly

teacher
painter
happiness
handful
unlikely

-s
-ed
-ing
-en
ou –i
oo-ee

teacher + -s
work + -ed
speak + -ing
child + ren
mouse - mice
tooth - teeth

Жұрнақтардың түрлері – виды суффиксов 
Сөз тудырушы(Словообразующие) Сөз түрлендіруші(Формаобразующие)
Зат есім(имя существительное)  Зат есім(Имя существительное)
-шы,-ші
-лық,-лік
-дық,-дік
-тық-тік
-лас,-лес
-дас,-дес, т.б.

Тарих-шы, ән-ші, ай-лық,би-
лік, туысқан-дық,бел-дік,дос-
тық,өндіріс-тік,парта-лас, жер-
лес, заман-дас,құр-дас

-шық,-шік,-ша,-ше,-шақ,-
шек,-тай,-жан,-қай,-қан,-
ай,-й

Қ а л а - ш ы қ , - к ө л - ш і к , -
к і т а п - ш а , к ө р п е -
ш е , қ ұ л ы н - ш а қ , - і н і -
шек,аға-тай,-аға-жан,-
бала-қай, -бала-қан, 
-күнім-ай, -апа-й

Сын есім(Имя прилагательное) Сын есім(Имя прилагательное)
-шақ,шек
-сыз,-сіз
-қыш,-кіш
-ғыш,-гіш, т.б.

Мақтан-шақ,ерін-шек,ақыл-
сыз,сөз-сіз,тап-қыш,кес-кіш,-
болжа-ғыш,біл-гіш

-рақ,-рек
-ырақ,-ірек
-дау,-деу
-шіл,-шілтім т.б.

-таза-рақ,-кіші-рек
-ұзын-ырақ,-үлкен-ірек
-қызыл-дау, күлгін-деу
-көк-шіл,көк-шілтім

Етістік(Глагол) Етістік(Глагол)
-ла,-ле
-да,-де
-та,-те
-лан,-лен, т.б.

су-ла, үй-ле
қол-да, көз-де
аяқ-та, тіс-те
ашу-лан, үй-лен

-ған, -ген
-мақ, -мек
-ар, -ер
-атын, -етін, т.б.

бар-ған, кел-ген
бар-мақ, кел-мек
бар-ар, кел-ер
бар-атын, кел-етін
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ҚАЗІРГІ АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ СӨЗ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ VS 
АЗАҚ ТІЛІНДЕГІ СӨЗ ҚҰРЫЛЫМЫ

Туякаева Д.Ш.  профессор
Абылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ, Алматы, Қазақстан

Мақаланың мақсаты ағылшын тілі сөз құрамының ерекшеліктері, әр-түрлі көз-қарастарды талдау және жаңа 
өзгерістерге назар аудару. Автор ағылшын тілін дегі сөз құрылысын талдай отырып қазақ тілінің сөз құрылысымен 
салыстыруға тырысады. Ол үшін негізгі арқау етіп Ырысбаева «Қазақ тілі» (грамматикалық анықтауыш) қолданады. 
Нәтижесінде ағылшын және қазақ сөз құрамында көп ортақтас мәселе бар екенін салыстырмалы таблица арқылы 
көрсетеді.

Тірек сөздер: сөз құрамы, суффикс қосымша, жалғау, жұрнақ, сөз тудырушы, сөз түрлендіруші. 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ СЛОВА В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ VS 
СТРУКТУРА СЛОВА В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

Туякаева Д.Ш. профессор
КазУМОиМЯ им. Абылай хана, Алматы, Казахстан

Цель статьи является обратить особое внимание на некоторые актуальные проблемы и изменения в структуре 
слова в современном английском языке. Автор также делает попытку сравнить и сопоставить структуру английских 
слов с казахскими и находит много сходств. 

Ключевые слова: суффикс, префикс, многофункциональные суффиксы, словообразующие суффиксы, 
формообразующие функции. 
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TAXONOMY OF LEARNING OBJECTIVES FOR DESIGNING INTENDED EDUCATIONAL OUTCOMES
Kasymbekova M.A., Phd, KazUIRandWL named after Ablai Khan

The article is devoted to the currently important theme - the taxonomy of learning objectives for the design of the 
intended results of education, for the design of training exercises and for other didactic goals. The interest of the scientific 
community in the topics and problems of taxonomy can be judged by the number of existing their types and their discussions 
in the literature. The author analyzes the structure of modern existing taxonomies (B.S. Bloom, V.P. Bespalko, Marzano and 
Kendall and others). The choice of taxonomy depends on your philosophy of teaching and learning. The educational goals 
that you set for your students, what skills and competencies they should acquire, as well as how you would like them to 
change at the end of the course, should correspond to the taxonomy you have chosen.

Keywords: foreign language education, educational goals, educational results, taxonomy of educational goals.

ТАКСОНОМИЙ УЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Касымбекова М.А. PhD, КазУМОиМЯ им. Абылай хана, Алматы, Казахстан.

Статья посвящена актуальной в настоящее время теме – таксономии учебных целей для проектирования 
предполагаемых результатов образования, для конструирования учебных задач и других дидактических целей. Об 
интересе научного сообщества к тематике и проблемам таксономии можно судить по количеству существующих 
ее видов в литературе. Автор анализируют структуру современных существующих таксономии (Б.С. Блума, В.П. 
Беспалько, Марцано и Кендалл и других). Выбор таксономии зависит от вашей философии преподавания и обучения. 
Образовательные цели, которые вы ставите перед своими обучающимися, какие умения и компетенции они должны 
приобрести, а также то, как вы хотели бы, чтобы они изменились в конце курса, должно соответствовать выбранной 
вами таксономии. 

Ключевые слова: иноязычное образование, образовательные цели, образовательные результаты, таксономия 
учебных целей.

На данном этапе развития методики иноязычного образования цели необходимо формулировать 
через результаты, выраженные через планируемые действия обучающихся. Постановка дидактических 
целей необходима для обеспечения четкого представления о предполагаемых результатах образования, 
системы учебно-познавательных и учебно-практических задач стоящих перед обучающимися. На первый 
план также выходит умение обучающегося оценивать результаты своей деятельности. Для того чтобы 
перевести результаты обучения на язык конкретных действий, необходимо построить таксономию целей, 
выделить ее категории и уровни.

Выбор таксономии зависит от вашей философии преподавания и обучения. Образовательные цели, 
которые вы ставите перед своими обучающимися, какие умения и компетенции они должны приобрести, 
а также то, как вы хотели бы, чтобы они изменились в конце курса, должно соответствовать выбранной 
вами таксономии. 

В Казахстанском образовательном пространстве на данном этапе широкое применение получила 
таксономия учебных целей Б.С. Блума, на основе которой построены планы уроков, создаются учебно-
дидактические материалы, оцениваются учебные достижения обучающихся. Однако, в литературе 
предоставляется широкий выбор таксономий, которые также могут стать основой для разработки 
различных планов, заданий, и оценивания образовательных результатов. 

В гуманитарной энциклопедии таксономия определяется как «теория систематизации 
сложноорганизованных областей действительности и знания, имеющих иерархическое строение» [1]. 
Термин «таксономия» впервые была использована Огюстеном Де Кандолем для классификации растений 
в биологии. «В последствии он получил широкое применение и стал использоваться в рамках теорий 
систематизации сложных систем как в биологии, так и в других областях научных знаний»[1].

Таксономия учебных целей Б.С.Блума включает в себя шесть категорий: знание, понимание, 
применение, анализ, синтез и оценка. Популярность данной таксономии объясняется тем, что 
представленная в ней структурирование мышления проста для применения [2].

Однако существуют много альтернатив таксономии Блума: классификации Н.Ф. Талызиной, П.Я. 
Гальперина, В.П. Беспалько, О.Е. Лебедева, И.Я. Лернера. Каждая таксономия целей структурирует 
различные уровни усвоения учебного материала. Например, В.П. Беспалько выделяет узнавание, решение 
типовых задач, выбор действия, поиск действия [3]. 

В своей таксономии Грант Виггинс и МакТиг разработали многогранное представление о том, что 
представляет собой зрелое понимание (a mature understanding), и рассматривают шесть сторон (аспектов) 
данного концепта. При этом они указывают на конкретное достижение, которое отражает каждый аспект:

1. Объяснение: когда мы действительно понимаем, мы можем объяснить, предоставить подробные, 
обоснованные описания явлений, фактов и данных.

2. Интерпретация: мы можем рассказывать значимые истории; предлагать удачные переводы; дать 
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историческую или личную оценку тем или иным идеям и событиям.
3. Применение: мы можем эффективно использовать и адаптировать то, что мы знаем в различных 

контекстах.
4. Перспектива: мы можем критически оценивать возможные последствия.
5. Сопереживание: мы можем находить ценность в том, что другие могут счесть странным, чуждым 

или неправдоподобным; воспринимать чутко на основании своего предыдущего опыта.
6. Самопознание: восприятие личного стиля, осознание возможных предрассудков, привычек ума, 

которые могут препятствовать нашему собственному пониманию[4].
Следуя данной таксономии также можно конструировать задания или оценивать учебные достижения 

обучающихся на основе достигнутого ими уровня понимания. 
Марцано и Кендалл [5] (Marzano) переосмыслили таксономию Блума и описывают шесть уровней 

обработки знаний (Самостоятельная система, Мета-когнитивная система, Использование знаний 
(когнитивное), Анализ (когнитивный), Понимание (когнитивное), Извлечение (когнитивное)). Данный 
таксономический подход можно применить для описания структур компетенций, целей образования, 
разработки учебных программ, учебных планов и для формирующего и итогового оценивания.

Марцано предлагает три системы - это Я-система, Метакогнитивная система и Когнитивная система. 
Так, например, столкнувшись с новой задачи, Я-система решает, продолжать ли текущее поведение или 
участвовать в новой деятельности; метакогнитивная система ставит цели и отслеживает, насколько хорошо 
они достигаются; Когнитивная система обрабатывает всю необходимую информацию, а область знаний 
предоставляет контент.

Три уровня таксономий
 Блума  Марцано и Кендалл Финк

1 Когнитивный Информация Когнитивный
2 Аффективный Ментальные процедуры Метакогнитивный 
3 Психомоторный Психомоторные процедуры Аффективный

Таблица 1 – Три уровня таксономий

Таксономия Финка - это новая таксономия значимого обучения, которая предлагает преподавателям 
уровни для формулирования целей обучения для их курсов. Эта таксономия выходит за рамки понимания 
и запоминания и даже за пределы применения, представленных в других подобных таксономиях. Для 
преподавателей и учреждений, которые хотят обеспечить личностно-центрированное обучение, эта 
таксономия предлагает дорожную карту к различным видам учебной деятельности. 

В таксономии Финка три элемента: когнитивный, метакогнитивный и аффективный. Они не 
иерархические или последовательные, а интерактивные и взаимодействующие между собой. Согласно 
Финк (Fink), обучение означает изменение: «Чтобы обучение происходило, в ученике должны быть какие-то 
изменения. Нет изменений, нет обучения» [6, с. 30]. Таксономия Финка состоит из шести частей обучения, 
используемых для оценки содержания курса и мышления более высокого порядка: основополагающие 
знания, применение, интеграция, человеческое измерение, забота и важная часть - «учиться учиться»( 
Рисунок 1).

Рисунок 1 - Таксономия Финка
Таксономия Вебба «Глубина знаний» (Depth of Knowledge (DOK)) имеет четыре уровня:
Уровень 1 - приобретенные знания, включает в себя запоминание фактов, их воспроизведение.
Уровень 2 - применение знаний (навыки и концепции). Студенты используют изученные понятия, 

чтобы ответить на вопросы.
Уровень 3 – анализ (стратегическое мышление). Сложность увеличивается здесь и включает в себя 

планирование, обоснование и сложные рассуждения.
Уровень 4 – увеличение (расширенное мышление). Для этого необходимо выйти за рамки 

стандартного обучения и спросить, как еще обучение можно использовать в реальных условиях[7].
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Данная таксономия нашла применение в оценивании достижений обучаемых, как структура, с 
помощью которой можно оценить сложность познания, необходимую для ответа на вопрос.

Таким образом, несмотря на простоту и операциональность самой известной таксономии Блума 
(а также ее обновленной версии Андерсона), которая адаптировалась и применялась активно в разных 
образовательных контекстах, существуют другие ее альтернативы, которые можно выбрать в зависимости 
от тех целей и задач, которые стоят перед вами. 

Однако критики данных таксономий напоминают, что учебная деятельность чаще всего является 
нелинейной, рекурсивной по своей природе, и должна быть по возможности естественным процессом. 
Поэтому примечательно, что многие авторы таксономий рассматривают не только разные уровни 
мышления, но и интегрируют личностные характеристики и самопознание.
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БІЛІМ БЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІН ЖОБАЛАУ ҮШІН ҰСЫНЫЛАТЫН ОҚУ МАҚСАТТАРЫНЫҢ 
ТАКСОНОМИЯСЫ

Қасымбекова М.А.PhD докторы, ҚазМОиМЯ. Абылай хан
Алматы, Қазақстан

Мақала өзекті тақырыпқа - білім берудің болжамды нәтижелерін жобалауға, оқу міндеттерін және басқа 
дидактикалық мақсаттарға арналған білім беру мақсаттарының таксономиясына арналған. Ғылыми қоғамдастықтың 
таксономия тақырыптары мен проблемаларына қызығушылығын әдебиеттерде кездесетін түрлердің санынан білуге   
болады. Автор қазіргі қолданыстағы таксономиялардың құрылымын талдайды (Б.С. Блум, В.П. Беспалко, Марзано 
және Кендалл және басқалар). Таксономияны таңдау сіздің оқыту және оқыту философияңызға байланысты. 
Оқушыларыңызға қойған білім мақсаттарыңыз, олар қандай дағдылар мен құзыреттерге ие болуы керек, сонымен 
қатар олардың курс соңында қалай өзгерткіңіз келетіндігі сіз таңдаған таксономияға сәйкес келуі керек.

Тірек сөздер: шет тілінде білім беру, оқу мақсаттары, оқу нәтижелері, білім беру мақсаттарының таксономиясы.

PSYCHOLOGICAL BASES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE TO YOUNG LEARNERS 
Tileubayeva M.S.1 PhD Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages, 

Kussainova M.A.2 director of the Psychological Center, Almaty, Kazakhstan

The article deals with the questions on early learning foreign languages, qualities inherent in primary school children, 
psychological characteristics of children, taken into account when teaching foreign languages and the main psychological 
factors affecting the teaching of foreign languages for primary school children

Key words: psychological, affect, primary, foreign languages

The psychological characteristics of teaching foreign languages to primary school children were revealed 
in the works of various authors: I.A. Zimney, A.N. Leontiev, N.D. Galskova and Z.N. Nikitenko, L.S. Vygotsky, 
L.I. Loginov, in foreign psychology (B. White, J. Bruner, W. Penfield, R. Roberts, T. Eliot) and others [1]. The 
duration of the sensitive period in different researchers is determined in different ways: Eliot - from 1.5 to 7 years, 
Penfield and Roberts determine it from 4 to 8 years. It is at this age that children are distinguished by natural 
curiosity and the need for knowledge of the new. They tend to more flexible and faster than in subsequent stages, 
the assimilation of language material. With age, a person gradually loses these abilities, his sensitivity to the 
perception of sounds decreases and his ability to imitate them, his short-term memory, as well as his ability to 
visual, and most importantly, auditory perception, decrease. Physiologists believe that “there is a biological clock 
of the brain, just as in time there are stages of development of the endocrine glands of the child. A child under nine 
years old is a specialist in mastering speech. After this period, the cerebral mechanisms of speech become less 
flexible and cannot so easily adapt to new conditions. After 10 years of age, one has to overcome many obstacles. 
A child’s brain has a specialized ability to speak a foreign language, but it decreases with age. ”[9] In the sensitive 
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age period, the most successful mastery is the non-accent pronunciation of foreign sounds, words, intonation, 
provided that the small child constantly listens and imitates an authentic foreign language speech. Most researchers 
agree that special classes in a foreign language can be carried out with children 3-10 years old, up to 3 - pointless, 
after 10 - it is useless to hope for a positive result, which is possible only for an insignificant part of students who 
have communicative and linguistic features above average. It is best to learn a foreign language at the age of 5-8, 
when the child’s mother tongue system is already well understood, and he consciously refers to the new language. 
It is at this age that there are still few cliches of speech behavior, it is easy to “encode” your thoughts in a new 
way, and there are no great difficulties in making contact in a foreign language. If the methodological system is 
constructed quite competently from a linguodidactic and psycholinguistic point of view, then almost all children 
are successful in mastering the proposed limited language material and creating the necessary prerequisites for 
further learning any foreign language.

Loginova L.I. notes that “it is advisable to study the role of imagination in teaching a foreign language, 
since this function of consciousness is often not taken into account or underestimated by teachers, parents, and 
sometimes psychologists” [7]. This can be explained by the fact that the imagination is extremely difficult to 
isolate from a number of other cognitive structures - primarily memory and thinking. Imagination is organically 
connected with all cognitive activity of a person [7].

Not an act of perception, memory, thinking is complete without imagination. That is why fantasy cannot 
be attributed unambiguously to the sphere of sensory as well as rational cognition. Imagination demonstrates the 
integrity of the human mental sphere, the interconnectedness and interdependence of all its components.

Foreign language learners are exposed to different speaking tasks in their oral classes, but they still face 
difficulties in speaking the English. Those difficulties may be due to cognitive or psychological factors, but if 
learners are cognitively good then psychological factors is one of the greatest barriers that affects learners oral 
performance during speaking activities. This research attempted to find out the effects of the main psychological 
factors, motivation,self-esteem, and anxiety on developing learners’ oral performance. The purpose of the study 
was to find out some possible solutions dealing with the causes and effects of the very topic with an aim to help 
students overcome their lack of confidence and anxiety for ensuring better oral communication. We hypothesized 
that learners who have self-esteem, motivation, and low anxiety speak better than others with low self-esteem and 
no motivation and a high level of anxiety. To verify the hypothesis we conducted descriptive research to describe 
the two variables psychological factors and speaking skills. For collecting data, namely, two questionnaires were 
used for teachers and learners to find out the factors affecting learners in speaking English and also to get some 
suggestions both from the learners and the teachers to set effective spoken classrooms for more success. The 
research sample was a group of fifty second year students (N=50) from the Department of English University of 
Biskra. The sample was selected because second year students had an experience in speaking during their first 
year. After the analysis of both teachers’ and students’ questionnaies the results show that selfesteem, motivation, 
and anxiety constitute the main factors that affect learners’ oral performance in speaking tasks. Consequently, the 
results obtained prompt us to the need to develop the psychological state of students through the use of different 
oral class activities. 

Language learning had several changes over years shifting from the emphasis on teaching tasks to giving 
importance to learners’ needs and personality factors that affect their learning. This led researchers to focus on 
understanding learners’ personality for better development of teaching and learning because they think that 
psychological factors may affect achievement in learning foreign languages. Moreover, learners are influenced 
by the psychological factors negatively or positively. They may support learners to learn or they may hinder their 
development in language learning. In this chapter, we attempt generally to discuss the main psychological factors, 
namely; motivation, self-esteem, and anxiety that have an effect on learning foreign languages to identify their 
definitions types and their role in language classes. 

By the apt definition of I. A. Zimney, a new game (with new fairy-tale characters, animals that speak only 
a new foreign language) is a psychological justification for switching to a new language in a situation where all 
communication tasks can be solved in the native language and no need for foreign [3]. Through the game, interest 
in a foreign language develops and the first contact with the language world of another country takes place. With 
the help of the game it is easier to focus the attention of children, to attract them to active work. This is due to the 
psychological characteristics of the child’s body. The game makes it possible to make the process of repeating 
vocabulary and grammar constructions fascinating for students. The use of developmental games, which make 
it possible to actively think, solve gradually complicated tasks independently, successfully develop the abilities 
inherent in a child by nature [3]. Therefore, it is precisely this age that presents unique opportunities for the 
implementation of a communicative approach to learning a foreign language due to the globally acting game 
motivation, which allows for the creation of natural motives for all speech actions of students, to make meaningful 
and interesting even the most elementary statements.

Learners have their own attitudes and beliefs towards learning. They are also influenced by their previous 
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experience with teachers and learning. The affective domain is a crucial element in learning because it may be one of 
the causes of success or failure since feelings shape learners attitudes and change them. According to Hurd ‘’affect 
is about emotions, moods, attitudes, anxiety, tolerance of ambiguity.‘’ In addition, affective domain is related to 
our feelings towards learning and our views and opinions about it. Brown claims that: ‘’the affective domain is the 
emotional side of human behavior. the development of affective states or feelings involves a variety of personality 
factors…’’. There are a number of personality factors that have a direct impact on learners. Motivation, Self-
Esteem, and Anxiety are the main psychological factors that have an effect on learners achievement in learning 
foreign languages. As a result, we attempt 7 generally to discuss those affective factors motivation, self-esteem 
and anxiety that have an influence on language learning and teaching. 

Positive emotions will improve learners achievement in language learning. When teachers know learners 
problems, they could provide an appropriate and enjoyable 19 atmosphere through lowering anxiety, developing 
learners self-esteem, and finding what motivates them to learn. Consequently, students will trust their abilities and 
feel comfortable to speak. When learners in classroom feel happy to learn English, they are motivated and self-
confident it is easy for them to improve their language learning, and oral performance. 

Upon admission to school, a child undergoes a restructuring of relations with the outside world and society. 
The ratio of adults and peers to a child is largely determined by the fact that he begins to study at school. For the 
first time, a child begins to carry out socially significant activities (educational activities), on the course and results 
of which his relations with others (adults and peers) depend, he has new rights and obligations. A school teacher 
for a younger student personifies society, and the relationship with him is the relationship of the child with society, 
with the serious world of adults.

Educational activity becomes leading in primary school age, it determines the most important changes 
that occur in the development of the psyche of children at this age stage. In the framework of educational 
activities, psychological neoplasms are emerging that characterize the most significant achievements in the 
mental development of younger schoolchildren. The transition to systematic learning creates the conditions for 
the development of new cognitive needs of children, an active interest in the surrounding reality, and for mastering 
new knowledge and skills. In the joint activity of the teacher and students, cognitive interests, educational skills 
are gradually formed, the ability to arbitrarily control their mental processes develops.

The main psychological neoplasms in primary school age: awareness and arbitrary regulation of the 
processes of cognitive activity, behavior; changes in self-awareness. Younger school age is a period of intensive 
development and qualitative transformation of cognitive processes: they begin to acquire an indirect character and 
become conscious and arbitrary. The child gradually masters his mental processes, learns to manage attention, 
memory, thinking. However, the arbitrariness of thinking remains low, visual-figurative thinking prevails.

The formation of the educational activity of a primary school student is an independent task of schooling, no 
less important and responsible than the acquisition of knowledge and skills by children. Learning about learning 
takes place especially intensively in the early years of school life. It is during this period that the foundations of the 
ability to learn are laid. Essentially, in primary school age, a person learns how to acquire knowledge. Educational 
activity, being complex both in content and in structure, is formed in child ns immediately. It takes a lot of time 
and effort, so that in the course of systematic work under the guidance of a teacher, a small student gradually 
acquires the ability to learn.

The complexity of this process is evidenced by the fact that even in the context of a purposeful, specially 
organized formation of educational activity, not all children develop it. Regardless of how much effort and time 
is spent on ensuring the readiness of children to study at school in preschool age, almost all children encounter 
certain difficulties in the initial period of education. They have not yet formed cognitive motives adequate to the 
educational activities that they carry out. Therefore, psychologists speak of a transition period from preschool 
childhood to primary school age, which is called the period of adaptation of the child to school. The task of 
teachers and parents is to make it as easy as possible for the child, skillfully and effectively help him overcome the 
difficulties that have arisen. Psychological and pedagogical analysis shows that first-graders most often encounter 
two types of difficulties: those associated with fulfilling the requirements of the regime and those associated with 
establishing relationships with adults. A common occurrence of a negative nature is also satiation with occupation. 
Outwardly, it manifests itself in a decrease in interest in school and academic subjects.

Initially, the learning process in the lower grades of the school is based on the familiarity of children with 
the main components of learning activity: learning situations, learning activities, monitoring and evaluation. In 
learning situations, children master the general ways of solving a certain class of problems, and the reproduction 
of these methods acts as the main goal of the educational work. Work on the development of common patterns of 
action should precede the practice of their application in solving specific problems.

Each of the main types of activity (teaching, play and labor) performs specific functions in the development 
of the child. Learning contributes to the acquisition of knowledge, skills. The game improves subject activity. 
Labor improves hand motility, strengthens practical, spatial and imaginative thinking. It is labor that plays 
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an important positive role in the intellectual development of younger students. Labor improves the practical 
intelligence necessary for different types of future professional activities. It should be diverse and interesting 
for children. Communication is present in all activities. It provides the exchange of information, improves the 
communicative structure of intelligence, teaches people to correctly perceive, understand and evaluate people, 
their activities, logic and methods of thinking, forms and develops skills and business interactions with people. 
Over the course of primary school age, a new type of communication and relationships with surrounding people 
begins to take shape. The unconditional authority of an adult is gradually lost, peers are becoming increasingly 
important for a child, the role of the children’s community and public opinion of peers is growing.

During this period, the ability to arbitrarily regulate behavior changes qualitatively. The “loss of childish 
spontaneity” that occurs at this age and manifests itself in a seven-year crisis (L. S. Vygotsky) characterizes a new 
level of development of the motivational-need sphere of the personality, which allows the child to act not directly, 
but be guided by conscious goals, socially developed norms , rules and behaviors. The formation of arbitrariness, 
a central psychological neoplasm of primary school age, does not occur by itself.

In educational activities, according to L. I. Bozhovich, the teacher should help the child learn how to control 
movements, overcome impulsiveness, restlessness, and prohibitions will help little in this. It is necessary not to 
prohibit and suppress, but to organize the movements of children and teach children how to organize themselves 
[2]. The formation of arbitrariness is closely related to the ability to overcome difficulties in learning. A powerful 
psychological tool for overcoming difficulties at this age is the ability to set goals, achieve them and control 
yourself. The goal should be difficult, but feasible and set on time. The formation of arbitrariness is closely related 
to mental development.

In addition to learning and communication, various types of art and mass media (print, television, radio) 
become an important source of mental development, especially in grades 3-4 of the school. They expand and 
deepen the horizons of the child, improve his knowledge, increase the level of erudition and general culture.

Acquaintance with fine art deepens the intellectual and emotional perception of the world. The importance 
of the theater for the development of children consists, in particular, in that it teaches them to perceive and 
evaluate people in different real life situations. Children who read a lot, find greater understanding, a higher level 
of development of intelligence. A specific feature of young children is that at this age the first signs of lagging 
behind in learning are usually found, and in these years the lag can be successfully eliminated.

In conclusion we can point out that when teaching a foreign language to younger schoolchildren, an important 
role is played by the emotional background. Children at this age are characterized by increased emotionality, 
mobility and active creativity. For successful training, it is very important to consider the psychological age 
characteristics. By involving children in those types and forms of activity that correspond to their emotional state, 
the teacher creates the psychological comfort of a joyful perception of the new, namely, helps to learn vocabulary, 
master the basics of grammar and phonetics, and most importantly develop communication skills in a foreign 
language.
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ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
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В статье рассматриваются вопросы по раннего обучения иностранным языкам, качества, присущие детям 
младшего школьного возраста, психологические особенности детей, учитываемые при обучении иностранным 
языкам и основные  психологические  факторы, влияющие на обучение иностранным языкам детей младшего 
школьного возраста. 
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Мақалада шет тілдерін ерте жастан оқыту, бастауыш сынып балаларына тән қасиеттер, шет тілдерін оқытуда 
ескерілетін балалардың психологиялық ерекшеліктері және бастауыш сынып балаларына шет тілін оқытуға әсер 
ететін негізгі психологиялық факторлар туралы айтылады.
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In this paper, the authors sharepractical experience in teaching distancestudents on the educational platform Moodle 
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОТ
(на базе КазУМОиМЯ им.Абылай хана, кафедра ВВО ФНВО) 
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Сексенбаева С.М.,3  ст.преп. кафедры ВВО ФНВО 
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В статье изложен опыт организации учебного процесса на основе ДОТ на платформе Moodle на кафедре ВВО 
факультета НВО в КазУМОиМЯ им.Абылай хана, рассматриваются некоторые аспекты этой деятельности, проблемы 
и решения.Изложенный в статье опыт может помочь другим кафедрам и вузам внедрять дистанционное обучение по 
гуманитарным специальностям.

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии (ДОТ),учебный процесс на основе ДОТ, 
дистанционное обучение,платформа Moodle,электронный курс (ЭК). 

В современных учреждениях высшего образования Республики Казахстан интенсивно развивается 
новая прогрессивная форма организации учебного процесса с помощью информационно-компьютерных 
ресурсов –дистанционное образование [1].Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) позволяют 
реализовать два основных принципа современного образования – “образование для всех” и “образование 
через всю жизнь”. Актуальность настоящей статьи определяется накопленным опытом реализации 
обученияна основе ДОТ, а также попыткой анализа и обобщения учебной деятельности с применением 
ДОТ по учебным дисциплинам на кафедре Второго высшего образования в университете КазУМОиМЯ 
им.Абылай хана(г.Алматы, Казахстан). В статье рассматриваются некоторые аспекты этой деятельности, 
их значимость, проблемы и предлагаемые решения.

Одной из действенных дистанционных образовательных технологий в КазУМОиМЯ им. Абылай 
хана является обучение в электронной системе Moodle v.3.1, размещенной на портале дистанционного 
обучения, которая используется в системе непрерывного образования специалистов с иностранным 
языком в сфере межкультурной коммуникации [2].

На кафедре Второго высшего образования (ВВО) факультета непрерывного высшего образования 
КазУМОиМЯ обучение студентов с использованием ДОТпроводится с 2011 года и реализуется в трех 
формах обучения: 

- традиционное/контактное, 
- электронное/смешанное обучение (часть контактно и часть на основе ДОТ) и 
- дистанционное.
Целью дистанционного обучения является овладение студентами всей полнотой программы 

по специальности и получение на основе сданных государственных экзаменов диплома о высшем 
образовании. Всего за период существования факультета обучение с использованием ДОТпрошли около 
семидесяти студентов сокращенной формы обучения 1-2-3 курсов по трем специальностям: 5В011900-
Иностранный язык: два иностранных языка (ИЯ2ИЯ), 5В020700-Переводческое дело (ПД) и 5В021000-
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Иностранная филология (ИФ), а точнее:
- в 2013-14 и 2014-15 учебных годах на ДО обучалось 5 студентов по специальностям ИЯ2ИЯ и ПД; 
- в 2015-16учебном году обучалось на ДО –16 студентов по специальностям ИЯ2ИЯ и ПД;
- в 2016-17учебном годус применением ДОТ прослушали - 24 студента, из них: на ИЯ2ИЯ14 

студентов, на ПД-10 студентов;
- в 2017-18 учебном году –13 студентов, из них: на ИЯ2ИЯ-10 студентов, ПД-3 студента; 
- в 2018-19 учебном году – 13 студентов, из них: на ПД-5 студентов, ИФ-5студентов, ИЯ2ИЯ-3 

студента. 
Как видно из приведенных статданных, обучение с использованием ДОТ только набирает обороты в 

положительную сторону роста и увеличения и приобретает все большую популярность в нашей странеи, 
особенно в нашем вузе.

Учебный процесс — целенаправленное взаимодействие преподавателя и студента, в ходе которого 
достигаются новые образовательные результаты (личностные, предметные и мета-предметные). 
Учебные заведения среднего и высшего образования накопили определенный опыт работы на основе 
ДОТ, с дистанционными программами и студентами. В педагогических публикациях описывается опыт 
организации дистанционного обучения[3; 4; 5; 6].

Рассмотрим некоторые аспекты практической деятельности на основе ДОТ на кафедре ВВО. 
Нормативно-управляющая обеспеченность учебного процесса на основе ДОТ. Кафедра ВВО 

исходит в дистанционном обучении из следующих нормативно-управляющих документов: 
1. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 137 

«Правила организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям» [1].
2. Ахметова Г.Б. Положение об организации дистанционного обучения. – Сборник нормативных 

документов.– Алматы, КазУМОиМЯ, 2008 – Стр.194-200.
3. Внутренняя учебно-методическая документация: Рабочие учебные планы кафедры ВВО, Рабочие 

учебные программы исиллабусы, календарно-технологические карты по дисциплинам кафедры ВВО 
ФНВО. 

4. Академический календарь кафедры, Графики работы ДОТ-студентов.
Учебно-технологическая обеспеченность ДОТ. Информационная технология дистанционного 

обучения – это технология создания, передачи и хранения учебных материалов на электронных носителях, 
инфо-телекоммуникационные технологии организации и сопровождения учебного процесса. 

Материально-техническую базу ДОТ обеспечивает университет. С 2016-17 учебного года 
кафедра работает на дистанционной платформе Moodle, обновленная версия 3.1.Эта платформа более 
функциональна и удобна, чем предыдущая версия, она имеет больше дополнительных возможностей – 
выставление компетенций, контролирование их усвоение, значки для самоконтроля, некоторые новые 
элементы(Цепочка заданий), облегчена навигация и др. Однако в некоторых частях платформы цвет очень 
бледно-серый, и студенты устают читать с экрана. 

При учебном процессе с использованием ДОТ, дополнением к платформе Moodle выступают Скайп/
Skype и вебинарная/виртуальная комнатаTrueConfдля осуществления контактно-консультационных 
занятий (лекционно-семинарских и практических) и организации прямой непосредственной голосовой 
(аудио-видео) связи студента (студентов) с преподавателем. Практические занятия по иностранному языку 
организуются преподавателями кафедры через Скайп/Skype(малая вместимость группы 3-5 человек). 
При этом осуществляется говорение и даются консультации по разным вопросам прохождения темы. 
Остальные виды речевой деятельности (чтение, слушание и письмо) проводятся на платформе Moodleпри 
самостоятельном усвоении заданного материала, а преподаватель выполняет больше всего контрольно-
оценочную функцию. К сожалению, технология видеосвязи Скайп/Skypeимеет недостаток для чтения 
дистанционных лекций в потоках большéй вместимостью студентов (от 5 и более) или групповой работы 
более 5 студентов. 

Учебные занятия в режиме «онлайн/online» предусматривают процесс учебного взаимодействия 
в режиме реального времени (видеоконференция, посредством обмена сообщениями по сети Интернет, 
переговоры посредством телефонного аппарата).

Вебинарная платформа TrueConf в принципе эффективна и представляет собой решение задачи 
дистанционного группового обучения, для развития навыков говорения в монологе и диалоге. Платформа 
вмещает до 16 участников, которые одновременно могут видеть и слышать друг друга, преподаватель 
направляет действия студентов, определяет очередность выступлений студентов. В 2015-2016 учебном году 
на данной кафедре лекционные и семинарские занятия экспериментально проводились ст.преп. Серi Ляззат 
Торетаевнойна вебинарной платформе TrueConf. Однако на практике эта платформа имела технические 
недостатки. Работать на ней было сложно, поскольку звук и изображение не синхронизировались или 



292

не включались. Также не все студенты имеют нужное оборудование – вебкамеру, микрофон, наушники. 
Поэтому на данный момент использование платформы было приостановлено.

Все преподаватели кафедры ВВО технологически грамотны и владеют ИКТ-компетенцией. Они 
имеют многолетний опыт работы на платформе Moodle и на предшествующих платформах, имеют 
сертификаты о прохождении в университете и в городе Алматы тренингов и ИПК по работе в системе 
Moodle, активно изучают опыт ИКТ в преподавании иностранных языков по материалам публикаций в 
интернете (книги, статьи), на вебинарах российской компании Ракурс, Мираполис, публикуют статьи в 
журналах.

Учебно-методическая обеспеченность электронных курсов по теоретическим и практическим 
языковым дисциплинам. Для обеспечения учебного процесса по ДОТ на кафедре ВВО за последние 
годы разработаны 70 электронных курсов по тремспециальностям «Иностранный язык: два иностранных 
языка», «Переводческое дело»и «Иностранная филология». Все предметы кафедры, как теоретические, 
так и практические, включая иностранные языки, разработаны для внедрения дистанционного обучения.

Контент теоретических дисциплин, загруженных на платформу Moodle для дистанционного 
обучения, соответствует ТУПам, Рабочим учебным программам и четко организован как лекционные, 
семинарские занятия и СРО (СРСП и СРС). Преподаватели строят лекционные занятия в виде PowerPoint 
слайдов и выкладывают их на платформе в соответствии с номером недели и темы в интерактивном 
элементе «Лекция». Параллельно более полная версия лекционного материала может быть выложена в 
виде word- или pdf-файлов. Лекции, а также и семинары, сопровождаются системой тестовых заданий 
разных видов (чаще всего множественный выбор) после каждой лекции или семинара. В результате в конце 
семестра накапливается банк тестовых вопросов (минимально 150-200), из которых затем составляются 
несколько вариантов тестов для экзаменационного контроля. Используются форумы и ряд кейсовых 
заданий, проектные работы. 

Контент дисциплин по иностранным языкам на платформе Moodle организован и загружен в 
Moodleсогласно типовым и рабочим учебным программам и четко организован с разделением на Контактные 
уроки, СРСП и СРС. По форме занятий «Контактные часы/Уроки» преподаватели предоставляют основной 
материал темы, аутентичные тексты, технологии работы над коммуникативными и профессионально-
ориентированными компетенциями. Основная цель содержания СРСП – тренировка и закрепление 
материала, изученного на практических контактных занятиях. На СРСП предлагаются материалы для 
тренировки по международным форматам тестирования PET, FCE, CAE и др. Активно используются 
все «деятельностные»/интерактивные элементы, включая задания с Audacityи др. Количество СРО четко 
обозначено. 

Неразработанным вопросом, однако, является тайминг (timing), напр., нет критериев для объема 
выложенного на портал материала на одну учебную единицу (1 кредит) 50 минут. Некоторые задания 
Уроков и СРСП слишком короткие, другие – объемные. Объем задания определяется преподавателями 
интуитивно, из опыта работы по ДОТ.

При создании электронных дистанционных курсов ежегодно встает вопрос экспертизы качества 
и контроля электронных курсов. Регулярно силами преподавателей кафедры проводятся мониторинги 
электронных курсов, после чего даются рекомендации по улучшению качества курсов, их содержательной 
наполненности и структурной унификации. Параметры и критериальность оценивания создается на кафедре 
эмпирически. На кафедре ежегодно проводятся мониторинги учебно-методического, содержательно-
процессуально-организационного и технологического аспектов электронных курсов, вносятся изменения 
и улучшения. Также ежегодно проводится анкетирование студентов по вопросам работы на платформе 
Moodle.

Контроль и самоконтроль деятельности студентов в обучении на базе ДОТ. Контроль деятельности 
студентов в учебном процессе с использованием ДОТимеет несколько форм – текущий, рубежный, 
экзаменационный.

Текущий контроль успеваемости осуществляется посредством: а) прямого общения студента и 
преподавателя в режиме online с использованием программы Skype; б)автоматизированных тестирующих 
комплексов по разным разделам курса, в) проверки письменных индивидуальных заданий преподавателем. 
Прохождение студентами уроков, СРО и тестов в деятельностной форме фиксируется в электронном 
журнале успеваемости.Работы студентов, представленные в деятельностном элементе Задание, 
проверяются преподавателем (вручную) после поступления выполненных задач, а оценка выставляется в 
электронный журнал. Много заданий строятся в автоматических режимах Тест или HotPotatoes, которые 
проверяются незамедлительно и выдают результаты студентам мгновенно. 

Рубежный контроль. Дистанционные студенты, живущие в других городах, сдают рубежные 
контроли на платформе Moodle дистанционно. Говорение студенты сдают по Скайпу. Для этого 



293

преподаватель выполняет правильные настройки контролируемых заданий, ограничивая доступ на тест 
по времени, дате, и по количеству попыток.

Экзамены. Обычно на экзамене присутствуют все студенты; экзамены сдаются контактно, в 
присутствии экзаменационной комиссии кафедры. Однако ряд студентов, находящихся в других городах, 
сдают экзамены онлайн. Также студенты имеют возможность сдать экзамены на компьютерах в виде 
компьютерного тестирования (напр.,по дисциплинам Страноведение, Введение в переводоведение, Теория 
и практика межкультурной коммуникации и др.).

Электронный журнал является незаменимым средством контроля и обратной связи при 
самостоятельной деятельности ДОТ-студента. В журнале студент видит свою текущую успеваемость, 
может выполнить задания, кликая на невыполненный элемент. Электронные журналы кафедры 
категоризированы по модулям иформам обучения (Уроки, СРСП, СРС). Студентам и преподавателям легче 
ориентироваться в нем. Журнал автоматически выдает конечные оценки за определенные этапы работы. 
Студенты активно используют электронный журнал для самоконтроля своей деятельности: если что-то 
не выполнено или не проверено преподавателем, студенты возвращаются к заданию или связываются с 
преподавателем. Также в обновленной версии Moodleстудентам удобно пользоваться «рамочками» для 
самоконтроля, которые показывают выполнение элементов.

ДОТ-студенты кафедры работают по индивидуально составленным графикам, согласованным 
с преподавателями-предметниками. Однако студенты могут выбрать индивидуальный режим работы, 
полностью самостоятельный по времени иместу выполнения, по наличию/отсутствию непосредственной 
контактной связи с преподавателем. Также допустима сдача экзамена дистанционно для отдельных 
категорий студентов.

Как показывает опыт и эмпирические наблюдения, усвоение материала лучше и быстрее при 
традиционном обучении в контактном режиме, чем дистанционно. Учебный процесс в дистанционной 
форме более трудоемкий и многоаспектный. При самостоятельной работе в Moodleстудентам требуется 
больше времени на осмысление и выполнение такого же задания, которое выполняется в классе с учителем. 
Также ДОТ-студенты выполняют меньше задач, чем при контактном режиме за единицу времени.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихсяосуществляется в 
соответствии с рабочим учебным планом, академическим календарем и учебными программами.

Учебное взаимодействие. Электронная коммуникация. Все виды учебнойдеятельности 
осуществляются посредством: а) педагогического общения преподавателя с обучающимся с использованием 
телекоммуникационных средств; б) самостоятельной работы обучающегося со средствами обучения 
(учебно-методический комплекс, электронный курс, дополнительная литература).

Учебные занятия в режиме «офлайн/offline» предусматривают процесс учебного взаимодействия, 
при котором общение преподавателя и обучаемого асинхронно (электронная почта, работа обучаемого с 
учебником по заданию преподавателя с последующей сдачей рубежного и/или итогового контроля).

В обновленной версии Moodlev.3.1 имеется больше возможностей для интерактивности, для 
обратной связи с преподавателем. Для размещения объявлений всем или отдельному студенту используется 
функция Сообщение. Студенты обучения на основе ДОТактивно пользуются этой возможностью наряду 
с электронной почтой. При выполнении всех деятельностных оцениваемых элементов студенты имеют 
обратную связь посредством встроенных в них отзывов в виде текста, файла, ведомости с оценками. 
Система отзывов расширена по активным элементам. Преподаватели при проверке заданий, присланных 
в виде текстового файла, аудиофайла (напр., говорение в Audacity) или в виде эссе в элементе Тест,дают 
свой отзыв, указывая на лексические, грамматические, фонетические и другие ошибки. Преподаватели 
также могут послать студентам сканированный либо иной файл с исправлениями или с указанием на 
речевые ошибки.

Эффективность обучения на основе ДОТ. Часть студентов активно занимаются на основе 
ДОТ, они вполне самостоятельны, выполняют задания в срок и реально повышают свой языковой и 
профессиональный уровень. Опыт показывает, что ДОТ эффективны при нескольких факторах:

1) Студенты освоили базовый уровень иностранного языка, имеют определенные лингвистические 
и межкультурно-коммуникативные навыки.

2) При высокой степени самодисциплины и мотивированно стистуденты более самостоятельны в 
обучении.

3) Систематическая, регулярная работа студента на платформе Moodle.
4) Достаточная техническая оснащенность студентапо ДОТ: наличие Скайп-адреса, вебкамеры, 

микрофона, наушников, программы Audacity.
5) Достаточная технологическая грамотность и ИКТ-компетенция студентов.
Временные трудности учебного процесса на основе ДОТ. Плюсы и минусы дистанционного 
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образования описываются на педагогических сайтах Интернета,но часто имеют общий характер [7; 8].
В нашем случае можно выделить следующие трудности обучения на основе ДОТ: 
1) Студенты работают по индивидуальному графику, согласованному с преподавателем. На 

прямой контакт-консультацию студенты выходят по расписанию и занимаются активной речью или 
консультациями с преподавателем. Проблема заключается в том, что, если в группе несколько ДОТ-
студентов и каждый имеет свое расписание, однако преподаватель может выходить на онлайн связь 
только в пределахотведенных ему в расчете-нагрузке часов, без перегрузки выполнения запланированных 
часов. Это значит, что студенты также должны подстраивать свое расписание спреподавателем, который 
работает со студентом на ДО. Однако студенты, несмотря на составленное расписание, не все выходят на 
связь/онлайн-занятие со своим преподавателем. График фактически не выполняется, и трудно проверить, 
работает ли студент в назначенное время.

Чтобы исправить эту ситуацию, группаобучающаяся с применением ДОТ должна иметь свое 
официальное утвержденное расписание Контактных уроков, и студенты должны выходить на портал или 
Skypeдля работы с преподавателем по расписанию ДОТ-группы. Расписание Контактных ДОТ-уроков 
может составляться офис-регистратурой вне зависимости от желания ДОТ-студентов. Расписание для 
СРО можно для студентов не составлять, потому что это их привилегия заниматься в удобное для них 
время и в удобном месте. Однако студенты должны в конце недели завершить все задания (Уроки и СРО) 
за неделю, и тема/неделя закрывается для них на платформе Moodle. Нужно затем в Moodle обязательно 
выставлять посещаемость и оценку за каждое пройденное практическое занятие и за СРСП поурочно и за 
неделю/тему. 

На кафедре все преподаватели задействованы с ДОТ-студентами, поскольку в каждой группе есть 
по 2-3 ДОТ студента. На первом курсе есть ряд ДОТ-студентов, которые занимаются по ИЯ по единой 
программе. Можно было собрать всех ДОТ-студентов 1 курса в одну группу и дать одного преподавателя 
с его обычным расчетом часов в нагрузке (Практические, СРСП, СРС).

2) Другой проблемой является то, что нет учебных пособий, полностью предназначенных для 
дистанционного обучения по предмету, желательно в одной книге (Students Book). Сейчас для выполнения 
Типовых программ по предметам, напр., по иностранным языкам, используется ряд учебных книг, 
включающих зарубежный и национальный учебники. Учебно-методическая литература должна быть 
приспособлена к ДОТ-студентам, т.е. в идеале должен быть один специальный (пусть компилятивный) 
учебник для ДОТ-студента, оптимально спланированный и структурированный, разбитый по формам 
обучения (Уроки, СРСП, СРС) для всех 15 недель семестра. В такой книге будет показано, какие задания 
студент выполняет на связи с преподавателем в скайпе или в вебинарной комнате в рамках контактных 
Уроков, а какие он(a) выполняет самостоятельно в рамках СРО. Такой учебник, естественно, может 
опираться на существующие учебные книги, но он будет видоизменен для нужд дистанционного обучения. 

ДОТ-студент должен иметь два параллельных варианта учебных материалов – в виде печатной 
учебной книги со всеми видами заданий для трех учебных форм (Уроки, СРСП, СРС) и в виде ЭК на 
Moodle.

Должна быть взаимосвязь между учебником и Moodle-технологиями. Здесь составитель ЭК по 
предмету должен четко показать, какие задания и упражнения ДОТ-студент реально выполняет в прямом 
эфире онлайн в контакте с преподавателем (обычно Говорение, объяснения, консультации) и как за этот 
вид работы ставится оценка, а какую часть он далее организует в виде тестов для автоматической проверки 
(закрепление материала). 

3) Следующая проблема заключается в том, что студенты на контактных занятиях выполняют 
больше заданий и осваивают больше материала за единицу времени (учебный кредит), чем ДОТ-студенты. 
Наполнение Уроков в существующих ЭК сведено к минимуму и не отражает того объема материала, который 
отрабатывается на контактном занятии. Как восполнить ДОТ-студенту недоработанный материал? Для 
этого электронные курсы Moodle должны быть созданы отдельно для студентов, обучающихся на основе 
ДОТ. В ДО, как Уроки, так и СРСП должны иметь полноценное учебно-методическое наполнение. При 
создании ЭК преподаватель всегда должен мысленно видеть студента-дистанционника и ориентироваться 
на его нужны и возможности.

4) Для удобного и качественного выполнения студентами все задания в ДОТ/ЭК и в учебном пособии 
должны быть тщательно структурированы и определен тайминг. За исходную единицу выполнения 
принимается академический час 1 кредит в 50 минут. Однако в реальности задания в ЭК очень короткие 
(можно выполнить за 15-20 минути менее), либо слишком обширные (выполняются 1-2-3 часа). Это 
показало анкетирование студентов, проведенные на кафедре ВВО в ноябре 2016,2017 и 2018 годов. 

В целях улучшения организации учебного процесса на основе ДОТ и повышения качества 
дистанционного обучения необходимо: 
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1. тщательно и качественно подготовить учебно-методические материалы специально для ДОТ-
студентов и создать отдельный качественный, проведенный через ряд экспертиз электронный курс в 
Moodle;

2. осуществлять контроль, мотивировать студентов к регулярным занятиям в самостоятельном 
режиме, оценивая и фиксируя каждый выход и каждое выполненное студентом задание. 

3. Создание и функционирование Электронного Деканата актуально. Здесь будут фиксироваться и 
оцениваться все выходы в эфир и вся работа студента, составляться отчетность для кафедры и факультета. 
Таким образом, можно будет отследить реальный учебный рост студента и освоение программного 
материала. Возможно также в пределах кафедры (или университета) создать определенный центр или 
группу ППС ведущие занятия для дистанционного обучения, т.е. должны быть назначены конкретные 
преподаватели, ответственные за ДО студентов кафедры и за всю траекторию обучения за год. Они 
должны обучать ДОТ-студентов, прослеживать их посещаемость, иметь на них отдельную нагрузку, иметь 
в помощь дистанционного тьютора/эдвайзера.

Дистанционное обучение на базе университета возможно и вполне реализуемо, поскольку 
университет располагает достаточной материально-технической базой и технологическими разработками, 
а также опытом использования дистанционных технологий в учебном процессе (включая иностранные 
языки также). Систематически обновляется и улучшается структура и контент электронных курсов. 
Преподаватели активизируют «деятельностные»/интерактивные элементы и обратную связь. Работу 
студентов кафедры ВВО в дистанционном режиме можно в целом оценить положительно. ДОТ-студенты 
реально обучаются дистанционно, осваивают учебные материалы дистанционно, имеют результаты в виде 
положительных оценок и их готовности к прохождению государственного экзамена по специальности и 
получению второго диплома о высшем образовании.
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университеттерге гуманитарлық мамандықтар бойынша қашықтықтан оқытуды енгізуге көмектеседі.

Тірек сөздер:қашықтықтан оқыту технологиялар (ҚОТ),ҚОТ-негізделген оқуүрдісі, қашықтықтан оқыту, 
Moodle платформасы, электрондық курс (ЭК).
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THE USE OF PORTFOLIO IN PROFILE EDUCATION
Savankova M.V. senior teacher, KazUIRandWL named afterAblai Khan

 Almaty, Kazakhstan 

This article discusses the main issues of the organization of specialized (profile) education in the Republic of 
Kazakhstan. The use of Portfolio is proposed as a pedagogical technology that allows the final assessment of the formation 
of competencies of graduates of a specialized school. The author considers Portfolio as the basis of a systematic organization 
of students’ independent work on the example of a foreign language, during which self-improvement will occur on the basis 
of the student’s self-esteem of the level of knowledge of foreign languages. The article also provides a definition of Portfolio 
technology, describes its main parts (Language Passport, Language Biography and Dossier) and the principles of working 
with them.

Keywords: profile education, portfolio technology, language portfolio, self-assessment, self-evaluation, independent 
work.

The modern era of globalization, characterized by intensively developing integration processes in recent 
years, increasing academic and professional mobility, and deepening international cooperation, has contributed to 
a significant change in the social role of foreign languages, which are now seen as an indispensable condition for 
successful integration into the global economic space. So, the first president of Kazakhstan noted that our country 
should “... be perceived all over the world as a highly educated country whose population uses three languages: 
the Kazakh language as the state language, the Russian language as the language of interethnic communication 
and English as the language of successful integration into the global economy.”[1]. In this regard, the modern 
Kazakhstani School has set a number of tasks, among which special attention is paid to the formation of a 
multilingual personality of a schoolchild who is expected now to be fluent in at least three languages: Kazakh, 
Russian and English.

In accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan “On Education”, the State Program for the 
Development of Education of the Republic of Kazakhstan (2011-2020) provides the development of specialized 
secondary education at the level of secondary compulsory education. Profile training is considered as one of the 
tools to improve the quality of education, creating a variable educational environment, realizing the actual and long-
term needs of the individual, society and the state. The development of the profile education system in Kazakhstan 
is conditioned by the realization of the personality-oriented education paradigm, in which the personality and 
its development becomes the main value of education. The transition of the Kazakhstani schools from 2015 to 
the model of 12-year education actualizes the organization of an updated model of profile education in grades 
10-12 that ensures the satisfaction of the educational needs of high school students, the labor market requests 
for the graduates of the school, and a high level of education [2]. In fact, we can talk about the modernization of 
the profile education system in Kazakhstan, since the task of organizing a profile school in accordance with the 
modern requirements of society and the state as well.

The development of profile education system in Kazakhstan will contribute to: the expansion of pedagogical 
conditions for the differentiation of training, their preparation for a conscious choice of life prospects in the 
context of the further development of the labor market; providing social and pedagogical support to the graduates 
of the main school in determining the ways of obtaining secondary education.

The organization of profile training is guided by the following main provisions: 1. The state compulsory 
standard of the level of general secondary education of the Republic of Kazakhstan is the basis for determining 
the content of general secondary education in the natural-mathematical and socio-humanitarian areas of profile 
education. 2. The choice of the model of profile training corresponds to the educational needs of students, the 
possibilities of the educational institution for organizing the educational process, including with the involvement 
of social partners. 3. Programs of profile training are realized in the 11-12th grades of High School. 4. The 
content of general secondary education is studied in the 11-12th grades of the High School at the first/second 
years of organizations of technical and vocational education, post-secondary education. The content of education 
presupposes the variability of curricula and educational literature, the introduction of integrated training courses, 
the choice of the school field and profile of education, the student - the composition of elective courses. 

Differentiation of training is provided by effective teaching technologies, including the organization of 
various types of senior pupils’ activities: research, discussion, design, etc. The important role in this regard belongs 
to the teaching technologies which help to develop such qualities as abilities to work independently, evaluate 
one adequately, promote intercultural understanding and demonstrate the vocational orientation of the student’s 
achievements. Thus, in the context of specialized training, portfolio is given special importance as it reflects the 
dynamics of educational and creative activity, focus of interests, and the nature of profile training of students.

The term “portfolio” came to the pedagogy from the field of art (artists and architects brought with them 
a “portfolio” when they claimed their place in the Academy of Fine Arts or a construction project). The idea of   
using Portfolio in pedagogy comes from the United States, where it arose in the early 80-s of the last century, and 
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experienced a real boom in the early 90-s. The American portfolio of a high school student at the John F. Kennedy 
Institute of Leadership Training (Maryland, USA) reflects the child’s achievements in a number of subjects studied 
and includes the following sections: personality development, leadership development, community service, and 
academic achievement. Portfolio student work is monitored by a native language teacher. The goals of such a 
Portfolio were to ensure continuity in training, development of a leader’s personality and the promotion of social 
mobility, as well as to show the student’s talents and best work, develop his reflection skills on the work done, and 
give teachers the opportunity to understand which courses and tasks had the greatest impact on the student and a 
better understanding of his personality [3].

 In the field of studying foreign languages, the American Portfolio is a collection of independently written 
(essays, exercises) works and creative (projects) assignments, and which the student, upon the expiration of a 
certain term appointed by the teacher, submits to him forassessment. Thus, the American Portfolio acts as a means 
of evaluating the written work performed by the student and allows the teacher to monitor students’ level of 
training, their progress in achieving basic program requirements [4].

Later in the teaching methodology of foreign languages, many attempts were made to use Portfolio (Portfolio 
as a means of organizing language material, Portfolio as a means of summative control, tables for self-esteem 
as material for organizing repetition of lessons learned, etc.). [5-8]. Thus, we see that in the modern teaching 
methodology of foreign languages, much attention has been paid to the development of students’ independence, 
based on the formation of self-control and self-esteem skills. This, of course, is very important, since on the basis 
of the implementation of these actions, a correction of the system of educational actions takes place. But for a 
more successful implementation of independent educational activities, it is also imperative that the student has a 
complete understanding of the activity process, which can lead to a successful result. Moreover, if a student can 
consciously analyze his activity in the process of educational activity, then this indicates his internal program of 
action, self-control. If at the same time the student is able to conclude about further actions, about his abilities to 
achieve certain results, this is self-esteem. However, the ability to adequately evaluate their own achievements, 
to draw the necessary conclusions regarding their own self-improvement, the ability to carry out independent 
activities of students should be trained, and, based on the provisions of the activity approach, independent training 
should be taught in the process of the activity itself.

An analysis of the available literature on the research problem showed that the most fully described skills 
of effective independent work implementation are revealed and taken into account when the student is working 
with the European Language Portfolio - a tool (technology, method, instrument), which at the present stage is, in 
our opinion, the most effective approach to the organization of independent work of students in the field of foreign 
language education. This is due to the fact that in the process of working with ELP, the student is consistently 
involved in the activities of goal-setting, planning, analysis, reflection; working with tables for self-assessment, 
students develop their communicative skills through awareness of the requirements for him at a particular stage 
of training. In the process of working with ELP, the student’s personality is at the center of the learning process. 
Taking into account all of the above, as well as the main characteristics of Portfolio, it seems to us that Portfolio 
can be defined as follows: Portfolio is a reflective technology for organizing a systematic independent work 
of students, which is presented in the form of a pre-planned set of documents filled out by a student based on 
involving self-control, self-assessment and self-learning; which allows quantitative and qualitative self-analysis 
and analysis of learning outcomes based on certain criteria.

In the 90-ies in the countries of the European Union the formation of standards for teaching foreign languages 
was started from the instrument of self-evaluation. So, in November 1991 in the city of Ruschlikon (Switzerland) an 
international symposium was held, where the Council of Europe’s «Common European Framework of References» 
was considered. Based on the proclaimed principle of linguistic pluralism, the European Language Portfolio 
(ELP) was adopted - a document designed to promote the development of multilingualism and intercultural 
understanding. It is a practical implementation of the «Common European Framework of References» [8].The 
creation of ELP pursued two goals: А) to increase the motivation of students learning foreign languages through 
the confirmation of their achievements in the expansion and diversity of language skills across all levels; B) to 
keep records of acquired linguistic and intercultural skills, which can be taken into account in the transition to a 
more advanced level of language proficiency (European Language Portfolio (accredited model #9.2001 – revised 
in 2006). 

Within the framework of these goals, there are also two main functions of ELP: pedagogical and informative. 
The pedagogical function is to increase the motivation for learning languages, which is possible through improving 
the ability to communicate in different languages, learning additional languages, searching for new intercultural 
contacts, and encouraging students to reflect on goals, tasks, ways of learning the foreign languages, planning 
their studying process, autonomous (independent) study of the foreign language, promotion of multilingual and 
intercultural experience (for example, through contacts and visits, reading, use of the media, participation in 



298

projects). An informative function is to provide the Portfolio user with reliable, clear and informative evidence of 
his mastery in the foreign languages, in order to inform others about the levels of their language competence in 
different languages, for example, transferring to another higher education sector, which is very important in the 
developing the idea of   forming a continuous foreign language (multilingual) education or as a part of summative 
assessment techniques for profile school graduates.

In Kazakh University of International Relations and World Languages named after Ablaikhan, there has 
been developed and tested the domestic model of the Language Portfolio, created on the basis of ELP and CEFR. 
We propose to consider the Portfolio as a tool for the systematic organization of independent work of students, 
which in this case is regarded as a logical continuation of classroom activities, allowing the learner to work on a 
reproducing, semi-creative and creative levels involving self-assessment, self-control and self-study; on the basis 
of a student’s understanding of the demands which are placed on him. While working independently the student 
is assigned the role of an active subject of the educational activity, a teacher - a consultant, directing this activity.

Let us consider the Kazakhstani model of Language Portfolio in more details. It consists of three parts: 
Language Passport; Language Biography; Dossier.

In the Passport, the student in a concise form reflects his communicative and intercultural competence. It 
is a question of all non-native languages studied by him, examinations and their results, intercultural contacts that 
he had at a certain age or throughout his life, as well as tables for self-assessment (on the basis of CEFR ). In other 
words, this part is an updateable overview of learner’s experience in and ability with different languages. 

In the second part, the Language Biography, a record is given on how, why and where the foreign language 
was studied. Language Biography part helps students to identify the goals of learning the foreign language, 
intercultural experience, and to assess and clarify the current level of language proficiency. This helps the teachers 
to determine the success of the application of one or another method of teaching a foreign language which can 
help to make informed decisions about further teaching process. Language Biography combines 4 sections. 
The first section is called My language learning aims. Here the student writes down why he studies the foreign 
language, and also determines the most important from his point of view language skills that he would like to 
obtain. The second section is named as My language learning history- the student lists his experience of studying 
foreign languages in a chronological order. The third section of Language Biography is called My most significant 
linguistic and intercultural experiences and contains the description of the language learning and intercultural 
experiences that have been the most important for the learner.The fourth and the working part of Language 
Biography is called My current language learning priorities. In this section the learner evaluates what he already 
knows at this level (for all types of communicative skills including Grammar and Phonetics). This section contains 
tables for self-assessment, compiled on the basis of analysis of the language and speech material of the textbook, 
which is one of the distinctive features of our proposed model of portfolio (ELP, by contrast, uses the CEFR as the 
basis of evaluating the current level of communicative skills). Another distinction of our model of portfolio is the 
use of the teacher’s mark together with the learner’s self-evaluation. By comparing the learner’s self-evaluation 
and the teacher’s mark (so called ‘co-evaluation’) it is possible to form the adequate student’s self – evaluation 
and, as a result, improve significantly the studying results. Thus, based on self-assessment, self-monitoring by the 
student, as well as monitoring and evaluation by the teacher, self-learning (improvement) in the level of foreign 
language proficiency is carried out. Below we present a sample of the My current language learning priorities 
section.

Self-assessment sheet
On File 3 (English File. Intermediate.)
1. Self-assessment of skills.
2. Evaluation of the skills by the teacher.
3. Reference to the source (i.e. textbook, section, page, on which you can find this material).

The List of Skills 11 22 33
Reading
I can read and understand the information in the text about daily routine 22
I can read and understand short articles about diets, etc. 28
Listening
I can listen to the text and fill in the gaps 31
I can listen to the text and transform its content into the diagram, etc. 25
Writing
I can write an essay about my diet 29
I can write an apology- letter, etc. 35,

141
Speaking
I can name the internal organs 131
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I can talk about illnesses 131
I know the difference between ‘sorry’ and ‘excuse me’ 35
I can apologize 35
I can reply the ’tag-question’ politely, etc. 34
Grammar

I know the difference between Present Simple and Present Continuous 24
I know the verbs which are not used in Present Continuous, etc. 24
Phonetics
I can pronounce the ‘igh’ between consonants 23

Figure 1 - VI. My current language learning priorities.
In the framework of vocational character of profile education the tables for self-evaluation are supposed to 

contain the number of skills important for the student’s future profession.
In the third part - the Dossier - the student collects all the materials that testify to his success in mastering 

the language: diplomas, certificates, and interesting works in a foreign language, i.e. all that confirms the student’s 
achievements in the study of the foreign language. It will help the learner to reflect on his/her progress and can 
also be used to demonstrate to others what he/she is capable of. In addition, the Dossier may contain models, 
examples, samples and a description of the course programme.

In the process of experimental training, the students demonstrated an increase in interest, motivation to learn 
the language, the need for self-improvement in their level of language proficiency, and, what is very important, 
the formation of self-monitoring and self-assessment skills. In addition, the role of the student in the pedagogical 
process has changed significantly: from the “passive” object, he became an “active” subject of the activity, aware 
(to varying degrees) of responsibility for learning outcomes.

Portfolio is considered as a way of presenting educational and socially significant personal achievements 
of students, and also reflects the level of formation of a conscious choice of profession and motivation for career 
growth. The content of the portfolio in the form of various documents confirming the student’s capabilities is 
taken into account when determining the further learning path at subsequent levels of education. The presence of 
a portfolio allows vocational education organizations to identify the capable students who are prone to successful 
training in their chosen specialty. To continue their education at the level of higher education, holders of a 
secondary school certificate participate in the competition on the basis of a single national testing.

Thus, the Portfolio makes it possible to expand the scope of the educational process (in the classroom) by 
incorporating experience in authentic intercultural, indirect and direct communication into the system of assessing 
the achievements of students, implements the principles of personality-oriented and reflective approaches in 
teaching that can significantly improve the effectiveness of profile education in modern conditions of modernization 
of the education system in the Republic of Kazakhstan. We believe that the inclusion of Portfolio in the process 
of teaching foreign languages   will give it a systematic character, because in the process of working with the 
Portfolio, the teacher and the student work together to improve the level of language proficiency, which will allow 
to eliminate the gaps in “teaching” and “learning”, realizing the principle of continuity in teaching foreign (and 
native) languages, increasing motivation and the students’ conscious attitude to learning foreign languages, which 
undoubtedly will improve the quality of a profile education.
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ПОРТФОЛИОНЫ БЕЙІНДІК БІЛІМ БЕРУДЕ ҚОЛДАНУ
Саванкова М.В.аға оқытушы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ, Алматы, Қазақстан 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы бейіндік білім беруді ұйымдастырудың негізгі мәселелері 
талқыланады. Бейіндік мектеп түлектерінің құзыреттілігін қалыптастыруда портфолионы қорытынды бағалауға 
мүмкіндік беретін педагогикалық технология ретінде ұсынылады. Автор Портфолионы студенттердің өзіндік жұмысын 
жүйелі түрде ұйымдастырудың негізі ретінде қарастырады. Портфолионы қолдану барысында студенттердің өзіндік 
бағалауы негізінде студенттер өздерінің шетел тілін меңгеру деңгейін жетілдіре алады. Сонымен қатар мақалада 
Портфолио технологиясының анықтамасы берілген,оның негізгі бөліктері (тілдің төлқұжаты, тілдің өмірбаяны және 
құжаттамасы) және олармен жұмыс істеу ұстанымдары сипатталған.

Тірек сөздер: бейіндік білім беру, портфолио технологиясы, тілдік портфолио, өзін-өзі бағалау, өзін-өзі 
бақылау, өзіндік жұмыс.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРТФОЛИО В ПРОФИЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Саванкова М.В. ст.преподаватель, КазУМОиМЯ им. Абылай хана, Алматы, Казахстан

В данной статье рассматриваются основные вопросы организации профильного образования в 
Республике Казахстан. В качестве педагогической технологии, позволяющей осуществлять итоговое оценивание 
сформированности компетенций выпускников профильной школы, предлагается использование Portfolio. Автор 
рассматривает Portfolio в качестве основы системной организации самостоятельной работы студентов на примере 
иностранного языка, в процессе которой на основе самооценки студентом уровня владения ИЯ, будет происходить 
его самосовершенствование. Также в статье приводится определение технологии Portfolio, дается описание его 
основных частей (Языковой Паспорт, Языковая Биография и Досье) и принципов работы с ними.

Ключевые слова: профильное обучение, технология портфолио, языковой портфолио, самооценка, 
самоконтроль, самостоятельная работа студентов. 

THE MAIN TYPES OF INTERNET RESOURCES WHEN USED IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
Undibayeva M.K.  senior  teacher, KazUIRandWL named after Ablai Khan

Almaty, Kazakhstan 

This article was considered the approaches of methodologists to the interpretation of the term “Internet resources”, and 
was given the main classifications lists of Internet resources. Besides that, the content and purpose of such types of Internet 
resources as global, national, external, internal and commercial Internet resources, online dictionaries, authentic materials, 
means of electronic communication, specialized educational Internet resources are opened. The author also pays attention to 
the role and functions of the Internet resources that they perform in the process of teaching foreign languages.

Keywords: hot list, multimedia scrapbook, treasure hunt, subjectsampler, insight reflector, concept builder, web-
quest, types of presentation.

Nowadays the ways of learning foreign languages are going to improve. Development of the technology 
didn’t avoid by a side wind these fields also. However, everybody starts looking for English courses, and found 
out only pros of linguistically knowledge.At the same time, an essential support in teaching foreign languages 
offer varieties aids and materials which we can find from Global Network. They always convenient and there 
is fully information than traditional paper side. And these existing internet-resources suggest for all volunteers 
can check their language knowledge. Obviously, that teaching foreign language and using internet resources and 
supplementary materials from Net will offer an essential for those who learn to develop foreign language. Interactive 
and multimedia means always attract an attention and facilitate teaching, start to become this subject interesting 
and fascinating. Consequently, I believe that English lesson will become more entertaining. And students didn’t 
consider this lesson such as burdensome responsibility as pleasant lesson. The efficiency such lesson was confirmed 
by practice. Even so, suddenly developing informative and communicative technologies, methods of teaching 
foreign language will demand an actively using internet-resources as additional tools of teaching. According to 
methodists Ya. Yu. Sturba and T. I. Lalova, the need to using Internet resources is caused by the fact that they 
are able to perform various functions: on the one hand, they serve to form a foreign language communicative 
competence, and, on the other hand, develop universal educational actions of the student [7, 4-p.].According to P. 
V. Sysoevthe term “Internet resources” imply materials of various nature (text, audio, video, etc.) posted on the 
Internet and contributing to the formation of communicative and cognitive skills (analysis, synthesis, comparison, 
generalization, and etc.) [4, 102-p.].And according to E. A. Bayganatova, Internet resources represent the software 
and hardware, as well as various kinds of information intended for publication on the Internet [1, 299-p]. We 
have different descriptions of internet-resources. The fact that the methodists have different interpretations of the 
term, said a variety of types of Internet resources. Let’s consider further. On dependence in which circle users will 
provide an access. We will divide internet-resources for 2 types such as global and national resources. The global 
or (world ) internet-resources accessibly for everyone, despite of from which state and citizens they will be. A 
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striking example of such resources is the popular search system “Google”, which is actively used around the world 
to search for the necessary information.National Internet resourcesare divided into external and internal resources.
External Internet resources are available to all citizens of a particular state or States. If the user is a citizen of 
another country, he or she may face a warning “Content is not available in your country”, which will mean that 
he or she does not have access to information.Internal resources are available for more narrow circle of persons. 
For example, to gain full access to authentic fiction site “Babeleo Books”, the user must first register.A variety of 
internal Internet resources are commercial resources, access which guaranteed only after advance payment. Such 
a resource is the online school “Skyeng”, where English lessons are held on a fee basis [1, 300-p.].

Within the framework of methods of teaching foreign language Internet-resources divide for the following 
groups: 

a) online-dictionary, which include itself an intelligent monolingual dictionary (“CambridgeDictionary”, 
“LongmanDictionary”), bilingual and multilingual translational dictionary (“Translate.ru”, “Babylon”), 
terminological dictionary (“MedicalDictionary – Drugs.com”, “BusinessDictionary.com’); variety linguistically 
dictionary(“ISYNONYM”, “The Idioms.com”);

b) authentic materials on the Internet: Newspapers and magazines (“the Guardian”, “the Times””, authentic 
commercials and announcements, encyclopedias and reference books (“Encyclopedia Britannica”, “Encyclopedia 
Americana”), programs (“the Voice”, “the Jamie Oliver Show”) and more;

c) means of electronic communication: means of synchronous communication (online conferences, chats), 
which involve the exchange of information in real time, and means of asynchronous communication (forum, 
e-mail), allowing the exchange of information with a time delay;

d) specialized educational Internet resources: electronic copies of text materials (textbooks, workbooks, 
exercise books), as well as computer-generated and posted on the Internet educational materials (tests, games, 
presentations, video courses), interactive educational Internet resources (websites, applications, educational 
platforms, services) [5, 247-p.].

Now let’s talk about types of interactive presentation. Interactive presentation is prezi. Creating presentations 
in Prezi. At the English lesson multimedia visual materials can be used for:

Introduction with the country-specific material. 
Learning new material (lexical, grammatical). 
Application of the acquired knowledge in practice. 
Formation and development of speech skills. 
Extra-curricular activities and lessons of non-traditional form (virtual tours, intellectual games, KVN, etc.). 
Knowledge control.
Multimedia presentations allow you to combine a huge number of visual, audio, conditional graphics, 

video and animation materials, so their using in teaching can provide visibility, which contributes to the complex 
perception and better memorization of the material.Programs such as Prezi can be used to create author’s non-
linear presentations. Developing and conducting presentations in English allows students to develop basic 
communication skills (reading and writing and speaking, listening comprehension in the process of presentation 
in English), public speaking skills, structuring ideas, etc.With the interactive presentationPrezi ,you can create 
non-linear presentations on one large field, rather than on traditional slides. The program allows you to easily 
move to any part of the presentation, as well as increase the desired parts. On the site has a training course. Note 
that the training took about an hour from the moment of entering the site for the first time to the moment of 
downloading the finished presentation. Presentations can be created for free, registration is required.Offered and 
paid options. The finished presentation you can demonstrate online or download them. Special work options are 
offered for teachers and students.We see great potential in using Prezi in English lessons as a tool that does not 
replace PowerPoint but offers an alternative.

The second form of working with quizlet.comFlashcards which learning English will store in: quizlet.com. 
For these terms attached picture-association, voice and games pack to facilitate memorization. Registration is free. 
So you can safely combine this site with other public resources for learning languages online.

What are the pros and cons of this resource?
The biggest prosis the huge deposits of educational material: a wide range of topics, a large number of 

languages. In General, this is a typical resource with user content made in the wake of web 2.0.Another prosis a 
mobile version of quizlet. In terms of functionality, the project is quite capable of making life easier for students 
who are exhausted under the yoke of cramming or do not know how to pronounce the memorized word.

Go to page “quizlet.com”. 
1.Register. 
2.Click “Create a New Study Set”. 
3. In the opened window write the topic. For Example, “Seasons”. 
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4. Then choose the appropriate word definition. 
5. Select the available options for study and editing. 
6. Adding images. 
7. Select the desired language for terms and definitions. 
8. Create a task. 
9. Click “Save” button»
In the opened window there are 4 terms and 4 definitions. Terms can be arranged alphabetically and 

randomly. There following tasks:
Using the “Flash Cards” button you can work with an individual object in close-up. The button “Click to 

Flip” allows you to turn the picture and the name of the object.Press the “Learn” button and the image will appear, 
and then the definition. Requires download (print) word. For example, write “Winter”on the left side and under 
the picture is defined” Incorrect “ if the task is performed incorrectly. Writing “Autumn” we see” Correct “ – task 
will be true. Thus, the counting of correct and incorrect answers arecarried out.Press the “Continue” button and 
another picture will appear. It’s writing “Correct.” The other option is called “Speller”. Set pronunciation of 
parameters: slow or fast, for terms and definitions. if you press “3*”, an image appears, a description and hear the 
pronunciation. According to the task is to print the word that you heard. Press the “A+test”. We see questions. And 
on the right, select the task parameters: “written”, “matching”, “multiple choice”, “true/false”. Choose: “term”, 
“definition”, “both” set the limit number of questions. And then click the “Reconfigure”button.

The next option is called “Scatter”. Game which makes them disappear. If the match found correctly, the 
picture would disappear. Press the “Start”button. In the upper right corner begins the countdown. We can use on 
the lesson. Game levels: “Space race”. In the window “Show” we willchoose : “definition”, “term”, “random”.

According to the specified parameters, images and definitions appear. In a short time you need to type a 
word and press “Enter”. If the task done correctly, the printed word will change color from red to green and the 
number of points will appear. If the word printed incorrectly, the color will not change, the game stops and you 
need to print another option again. You don’t get points and lose one “life”.

Another programs. Go to the site “Acapela group”. This program provides the ability to voice any text. On 
the left, set the parameters of sound: choose the language, choose the voice.Then we print the text intended for 
sounding. Press the “Listen” button and you can listen to the text any number of times.The duration of the sound 
of the text fixed on a separate line. This program can be used by the teacher to prepare for the lesson. If the task 
consists of preparing a story on a topic, the student can write down the text of his own statements, listen to it in 
the classroom and to answer and get a good grade, avoiding possible pronunciation errors.Go to the page “http://l.
georges.online.fa/tools/cloze.html.”It is proposed to print the text. Perform the task. On the right side, select the 
appropriate option. Click, for example, on “Prepositions”. And all prepositions are removed from the text. Press 
the “Send”button. In the next window, the text will appear but without prepositions.The text can be printed and 
offered to students in the classroom or at home. This option can be used for the current control, repetition of the 
studied topic, final control, for group and for an individual work. This type of work recommended for distance 
learning. If you have an e-book, this type of activity reduces the time to prepare the teacher for classes. Thus, we 
are already using these types of work with Internet resources with students for some extent. Of course, we have 
our difficulties: there is not always a quality connection, not all sites are loaded.

But the object of the teacher is interest children in working on the Internet for the development of 
communicative abilities, and if they successfully cope with this task, then all difficulties are overcome. English 
will be a real tool for them to acquire relevant knowledge and, the most interestingly, new friends. Another task 
of the teacher, the successful use of the Internet in extracurricular activities using it more often, and using it 
practically, to find English-speaking friends for themselves. The more actively a teacher uses the Internet for his 
personal interests, the easier, it will be for them to organizean extracurricular activities for students.

To specialized Internet resources also include the hot list, multimedia scrapbook, treasure hunt, subject 
sampler, insight reflector, concept builder and web-quest. Let’s talk their contents.

Hot list (”list by topic”) is a set of links to text information on the Internet. This type of Internet resources 
is the most often used at the stage of introduction to the topic of the lesson, as well as in the case, when additional 
information is needed, as the studied topic in the educational complex is presented in a compressed form. The 
main advantage of this Internet resource is saving students ‘ time to search for information [6, 19-p.].

Multimedia scrapbook – “multimedia draft”) - a list of links not only to the text, but also other kinds of 
information (illustrations, photos, maps, videos, audio files, and etc). Just like a hot list, this online resource is 
considered to be the easiest to compile and use in the process of teaching foreign languages. But in contrast to the 
hot list, more attention is paid to the principle of visibility in learning [2, 164-p.].

Treasure hunt is an online resource that includes links to information of various kinds, tasks to them and the 
final task aimed at summarizing all the information that studied. The main purpose of this Internet resource-the 
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assimilation and memorization of the actual information on the topic. Treasure hunt has two varieties:
1) a list of questions or tasks without references, which on the part of the student assumes an independent 

search for information; 
2) a list of links and tasks, which is a more traditional version of this Internet resource [2, 164-p.].
Subject sampler (”collection of examples”), like treasure hunt, includes a set of links and tasks on them, 

as well as any final task. However, subject sampler is not intended for the assimilation of factual material, but 
for the consideration of topical, problematic and debatable issues. The ultimate goal of this Internet resource- 
argumentation of his opinion (often orally) or discussion on a specific problem topic [2, 165-p.].

A subject sampler present insight Reflector (“reflector effect”), the result of which is not a verbal statement, 
an argumentative essay (essay) [2,164-p.]. If the subject sampler is based on deduction, that in the center there is 
a problem question that the student studies from different sides with the help of the links provided to them, then 
such a subspecies as Concept Builder (”designer of ideas”) is based on induction. Thus, by studying references to 
information (examples, situations), students will identify an important, key points that lead them to the allocation 
of one problematic issue [2, 164-p.].

Web quest ( “network search”)-the most complex type of Internet resources, the result of which is the 
project. Application web quest can last from one or two lessons for several weeks. The structure of the Internet 
resource includes the following stages: introduction (brief description of the topic), task (questions that require 
answers), a list of links to information, a detailed description of the stages of activity (plan, scenario, followed 
by students), a description of the criteria for assessing the activities of students, presentation of the project (in the 
form of a report, video, poster, etc.), conclusion and summing up. The complex structure of the web quest involves 
a thorough preparation on the part of the teacher, as well as the active participation of students in the learning 
process [3, 131-p.].

In conclusion, this article presents the basic classification of Internet resources that can be used as additional 
means of teaching a foreign language. It is worth noting that there is a large variety of Internet resources that can 
make foreign language lessons, the most effective and interesting. There is a possibility of integration of Internet 
resources with educational and methodical complex and traditional forms and methods of work. Moreover, 
one of the main advantages of Internet resources is that they ensure the availability and relevance of authentic 
information, implement a differentiated (multi-level) approach for learning, provide students with the opportunity 
for independent work. In addition,using a variety of foreign language lessons online resources, the teacher can 
realize their creative potential.
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ШEТ ТІЛІН ОҚЫТУДA ҚОЛДAНЫЛAТЫН ИНТEРНEТ-РEСУРСТAРДЫҢ НEГІЗГІ ТҮРЛEРІ
Үндібaeвa M.Қ.  aғa оқытушы, Aбылaй хaн aтындaғы ҚaзХҚжәнeӘТУ

Aлмaты, Қaзaқстaн 

Бұл мaқaлaдa әдіскeрлeрдің «Интeрнeт-рeсурстaр» тeрминін түсіндіру тәсілдeрі қaрaстырылып, жәнe дe 
интeрнeт-рeсурстaрдың нeгізгі жіктeлімдeрі көрсeтілeді. Сонымeн қaтaр, Интeрнeт-рeсурстaрдың жaһaндық, ұлттық, 
ішкі жәнe коммeрциялық Интeрнeт-рeсурстaр, онлaйн-сөздіктeр, aутeнттік мaтeриaлдaр, жәнe дe элeктрондық 
коммуникaция құрaлы мeн мaмaндырылғaн Интeрнeт- рeсурс құрaлдaрының мaзмұны мeн мaқсaты aшып 
көрсeтілeді.Сондaй-aқ мaқaлaaвторлaры, шeт тілдeрін оқыту бaрысындaaтқaрaтын Интeрнeт-рeсурстaрдың рөлі мeн 
функциялaрынa нaзaр aудaрaды.

Тірeк сөздeр: тaқырып бойыншa тізім, мультимeдиялық жобa, қaзынa іздeу, мысaлдaр жинaғы, шaғылыстырғыш 
мәні, идeялaр конструкторы, вeб-квeст, презентация түрлері.
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ОСНОВНЫE ВИДЫ ИНТEРНEТ-РEСУРСОВ, ИСПОЛЬЗУEМЫХ
ПРИ ОБУЧEНИИ ИНОСТРAННОМУ ЯЗЫКУ

Ундибaeвa M.K.  прeподовaтeль, КaзУМОиМЯ им.Aбылaйхaнa
Aлмaты, Кaзaхстaн 

В дaнной стaтьe рaссмaтривaются подходы мeтодистов к трaктовкe тeрминa «Интeрнeт-рeсурсы», 
пeрeчисляются основныe клaссификaции Интeрнeт-рeсурсов. Кромe того, рaскрывaeтся содeржaниe и нaзнaчeниe 
тaких видов Интeрнeт-рeсурсов, кaк глобaльныe, нaционaльныe,внeшниe, внутрeнниe и коммeрчeскиe Интeрнeт-
рeсурсы, онлaйн-словaри,aутeнтичныe мaтeриaлы, срeдствa элeктронной коммуникaции, спeциaлизировaнныe 
учeбныe Интeрнeт-рeсурсы. Aвторы стaтьи тaкжe удeляют внимaниe вопросу о роли и функциях Интeрнeт-рeсурсов, 
которыe они выполняют в процeссe обучeния инострaнным языкaм.

Ключeвыe словa: список по теме, мультимедийный черновик, охота за сокровищами, коллекция примеров, 
отражатель сути, конструктор идей, веб-квест, разные виды презентации.

FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE OF STUDENTS OF A TECHNICAL UNIVERSITY 
IN THE PROCESS OF PROJECT ACTIVITIES

Baizhuma A.I., master, KazUIRandWL named after Ablai Khan
Almaty, Kazakhstan.

In our study, the project activity of students of a technical university in the study of a foreign language is presented 
as one of the most important forms of deep and comprehensive mastery of the complex of foreign language competencies 
necessary for the formation of a competent specialist.

Keywords: competence, professional competence,foreign language competence, foreign languge,project technology.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА В 
ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Байжума А.И. магистрант, КазУМОиМЯ им. Абылай хана
Алматы, Казахстан.

В нашем исследовании проектная деятельность студентов технического вуза при изучении иностранного 
языка представлена как одна из важнейших форм глубокого и всестороннего овладения комплексом иноязычных 
компетенций, необходимых для формирования, компетентного специалиста.

Ключевые слова: компетенция, профессиональная компетенция, иноязычные компетенции, иностранный 
язык, проектная деятельность.

На современном этапе в связи с социально- экономическими преобразованиями в стране происходит 
переосмысление целей в системе высшего образования, в частности, целей обучения иностранным 
языкам. Возрастает доля востребованных специалистов со знанием иностранного языка, способных 
осуществлять эффективную профессиональную деятельность в области международного экономического 
сотрудничества. Традиционный подход к обучению иностранным языкам, ориентированный на получение 
студентами узко предметного иноязычного образования, не может обеспечить удовлетворение новых 
потребностей общества и рыночной экономики, соответствовать изменениям спроса на специалистов 
со знанием иностранного языка со стороны заказчиков и потребителей образовательных услуг. Как 
показывает практика, «знание вое» образование, а именно овладение студентами навыками чтения, 
перевода, письма, элементарными навыками общения на иностранном языке, становится неэффективным. 
Специалист с такой подготовкой в области иностранных языков оказывается невостребованным в 
связи с его неготовностью- применять полученные знания» в сфере профессионального общения, а 
также для саморазвития и самосовершенствования. Поэтому возникает потребность в необходимости 
обучения иностранным языкам в техническом вузе с позиции компетентностного подхода. Реализация 
компетентностного подхода в процессе изучения иностранных языков открывает возможности для 
подготовки студентов к самостоятельному расширению практики иноязычного общения, включая знание 
предмета, осуществление продуктивной – коммуникативной деятельности и актуализацию личностных 
ресурсов [89].

Для достижения оптимальных результатов компетентностного подхода при изучении иностранного 
языка в техническом вузе необходима масштабная разработка средств развития для способности 
получения и обмена информацией в сфере различных видов профессиональной деятельности. При 
этом-под иноязычными компетенциями следует понимать высокую степень обученности выпускника.
технического вуза определённымвидам иноязычной деятельности: чтению, письму, аудированию, 
говорению в целях профессионального общения [9]. Поиск привёл нас к проектное деятельности как к 
одному из путей. построения самостоятельного образовательного процесса, использование которого; на 
наш взгляд, и может способствовать созданию необходимых для формирования иноязычных компетенций 
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условий- образовательной среды. В Камской государственной инженерно-экономической академии нами 
была разработана, программа формирования, иноязычных компетенций студентов посредствомпроектной 
деятельности. Идея данной программы заключается. В созданиисреды посредством проектирования, для 
осуществления студентами самостоятельной, индивидуальной активнойобразовательной деятельности. 
Мы надеялись, что наши, студенты, во-первых, сформируют умения осуществлять основные элементы 
самостоятельной, индивидуальной образовательной деятельности, такие как, постановка целиплан 
деятельностьрефлексия; во-вторых, отработают уменияустного и письменного общения, чтобудет 
способствовать, в свою очередь, развитию коммуникативных качеств; освоят новые информационные 
технологии. 

С другой стороны, осуществление проектной деятельности было направлено и на формирование 
иноязычных компетенций у студентов. Мы надеялись на управление различными: видами познавательной 
деятельности и общения студентовтакимикак обучение вделе, независимые занятия, совместное обучение, 
мозговой штурм, ролевая игра; эвристическое ипроблемное обучение, дискуссия. Среди педагогических 
исследований последних лет, посвященных изучению вопроса проектной деятельности, доказывается 
актуальность и практическая необходимость использования проектной- деятельности; в учебном- 
процессе высшей, школы (В.С.Безрукова, В.В. Краевский; В.Ш.Монахов, Т.А.Новикова, Е.С.Полат, и 
др.). Это позволило нам определить общий смысл проектной; деятельности-студента, технического вуза’ 
как программы активного, творческого, самостоятельного участия в разработке и реализации различных 
проектов (исследовательских, информационных, творческих,, ролевых, практико-ориентированных 
и др.). Результатом проектной деятельности студентов технического вуза при изучении иностранного 
языка, могут быть: курсовое проектирование, проекты личностного и профессионально роста, статьи, 
получение грантов и т.д.Проектная деятельность представляет собой экзистенциональное основание 
формирования уникального опыта человека, когда в процессе разработки и реализации проекта он 
развивается и как личность, и как профессионал. Это проявляется в том, что человек может выбрать и 
реализовать» определенную позицию по отношению к проекту, формируется мироощущение человека, 
его мировоззрение. Культурно и грамотно организованная проектная деятельность обеспечивает развитие 
человека от проекта к проекту.

Анализ научных работ показывает, что проектная деятельность ими исследована в разном 
направлении. Так например в своих исследованиях В.В.Краевский рассматривает проектную деятельность 
как нормативную модель в вертикальном разрезе, через последовательность следующих стадий: 
трансформация теоретической модели обучения в нормативную и конкретизация общих нормативных 
представлений об обучении; формирование нормативной модели обучения одному из учебных предметов; 
создание проекта курса обучения, который фиксируется в учебной программе и общих методических 
рекомендациях; составление описания курса обучения предмету; формирование курса обучения как 
совокупности идеальных и материальных средств обучения конкретному учебному предмету; планирование 
учебно-воспитательного процесса на уроке; план, составленный преподавателем, - конечный проект 
обучения. В методологическом отношении нам интересен подход Е.И.Машбица, выделяющего четыре 
уровня проектирования: концептуальный, технологический, операционный и уровень реализации [80, с. 
53-58].

В работе Н.А.Алексеева предложена схема: проектной деятельности, в рамках личностно-
ориентированного подхода: определение цели: проектирования(целеполагание); выяснение системы 
педагогических факторов и, условий, влияющих на достижение цели (ориентировка); описание; 
педагогической; действительности, подлежащей проектированию (диагностикам исходного- состояния); 
фиксирование (выбор) уровня иоперативных, единицпедагогического мышления: для; принятия 
решений по созданиюпроекта(рефлексия); выдвижение гипотез о вариантах достижения цели; иоценка 
вероятности их достижения, в конкретных условиях(прогнозирование);построение конкретной; 
модели(проекта) педагогического объекта(моделирование); построениеметодики измерения; параметров 
педагогического объекта (экстраполирующие контроль); реализация- проекта (внедрение); оценка 
результатовосуществления проекта и сравнения; их с теоретически; ожидавшимися (оценивание); 
построение оптимизированноговарианта конкретного педагогического объекта (коррекция) [4, с. 18].

Для нашего исследования представляет интерес методология проектирования П.И.Балабанова, 
выстраивающая модель деятельности проектировщика, состоящая из 2-х блоков: концептуального, что 
означает производство идей; перцептуального, что предполагает осуществление материальных расчётов, 
экономического’ анализа, чертёжных- работ, экспериментальной и организационной деятельности [10, 
с.47-55].

Интерес представляет также собственная логика проектной деятельности А.М.Новикова, 
представленная по этапной схеме, и мы придерживаемся этой точки зрения в своем диссертационном 
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исследовании: инициирующий, основополагающий, прагматический, заключительный. Фаза 
проектирования, по A.M. Новикову, включает следующие стадии: 

−	Концептуальную. Состоит из этапов: выявление противоречия; формулирование проблемы; 
определение проблематики; определение цели; выбор критериев. 

−	Моделирования. Состоит из этапов: построение моделей; оптимизация моделей; выбор модели 
(принятие решения). 

−	Конструирования системы. Состоит из этапов: декомпозиция; агрегирование; исследование 
условий; построение программы; 

−	Технологической подготовки [91; 92].
Интересна точка зрения В.П.Беспалько, который считает, что проектная деятельность может 

разделяться на деятельность репродуктивную и продуктивную.В настоящий момент в методической 
литературе описано несколько вариантов совместной работы обучающихся: работа в парах, обучение в 
сотрудничестве. Данный подход довольно подробно описан в работах Е.С.Полат [105].

Зарубежные педагоги разработали ряд технологий работы, в группах для совместного выполнения 
проектной деятельности. Данныйподход довольно подробно описан в работах Д.К.Джонса, Я.Дитриха, 
Д.Диксона, Д.Дьюи, П.Хилла, Д.Фрид-Буд, Р.Рибе, Н.Видал, Р.Славина, [46; 48; 162; 164; 168; 171]. 
Их подходы к проектированию заслуживают нашего внимания. Так, например концептуальная модель 
Д.К.Джонса представляет проектную деятельность в виде трёхступенчатого процесса: дивергенция; 
трансформация; конвергенция.

Очень интересна, по нашему мнению, модель проектной деятельности Д.Диксона, которая включает 
элементы изобретательства, инженерного анализа- и принятия решений: уяснение цели, выбор пути 
решения задачи, формулирование идей, инженерный анализ, конкретизация решения, производство, 
распределение, сбыт и использование изделия [48, с. 18].

Проведенный нами теоретический анализ разработанности проблемы; проектной деятельности 
в вузе позволил разработать собственную логику проектной; технологии обучения, которая включает 
различныеэтапы: подготовка, осуществление, анализ результатов, рефлексия, прогнозирование.Технологии 
обучения и воспитания студента в техническом вузе сегодня, предполагают усиление его личностных 
креативных качеств, требуют изменений в подготовке преподавателя, который мог бы создавать условия 
для культурного роста и саморазвития студента, для ориентации его на исследовательскую и проектную 
деятельность, развивать в нём умения быть инициатором творческих дел в техническом- вузе, как на занятии, 
так и вне него, то есть главным стратегическим и технологическим ресурсом остаётся преподаватель, 
его творческий потенциал и индивидуальность. Если преподаватель, сам является личностью, активен в 
решении профессиональных и жизненных проблем, обладает гибкостью, креативностью, эмпатией, то он 
профессионально более успешен [1]. 

В отличие от других технологий, практикуемых в вузе, проектная деятельность даёт преподавателю 
возможность включить студентов в реальное общение, наиболее насыщенное иноязычными контактами, 
опирающееся на самостоятельную и исследовательскую деятельность, на совместный труд, и увидеть 
реальные, а не только полученные в ходе работы результаты своего труда [125]. При поэтапной 
разработке преподавателем работы над проектом в целях создания проектной ситуации воспитания 
для каждого студента он также должен помнить о создании условий для развития мотивации учения,» 
дифференцированном подходе к студентам, о развитии рефлексии и автономии студентов [65]. 

Мы пытались создать, в группе ситуации, как можно больше приближенные к действительности 
и способствующие применению студентами знаний, полученных в процессе обучения. Наиболее 
эффективным средством в данном случае являются игровые ситуации. Проанализировав наиболее 
разработанные подходы к использованию проектной деятельности при обучении студентов иностранному 
языку в техническом вузе, мы решили рассмотреть, как они способствуют реализации задач формирования 
иноязычных компетенций при обучении английскому языку. Предлагаемые для разработки темы проблемы 
проектов способствуют не только развитию интереса студентов к учёбе, но и приобщают их к различным 
видам культур. Так, проекты, предлагающие студентам сравнить различные этапы истории своей страны 
и страны изучаемого- языка, найти общее в архитектуре, искусстве (например, «Moscow -London, the 
meeting of two cultures»), рассмотреть влияние среды проживания на национальный характер, стиль 
жизни, пристрастия в еде, описать особенности жизни в различных уголках нашей страны, составить 
страноведческие портреты англоязычных стран, способствуют развитию мировоззрения студента, его 
духовности, приобщают к диалогу культур, помогают осознать себя гражданином своей страны, Европы и 
мира, развивают чувства патриотизма’ и национального достоинства. Работа над проектами, затрагивающими 
проблемы современной молодёжи, её музыкальные пристрастия, молодёжные группировки, побуждает 
студентов к обсуждению ценностных ориентации человека, учит спокойному, взвешенному отношению 
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к ним. Это не только формирует мировоззрение личности, но и требует проявления её активной позиции, 
умения отстаивать свою точку зрения, развивает дискуссионные умения.

Включение студентов в различные виды деятельности с использованием иностранногоязыка создаёт 
возможность разностороннего развития личности. Использование проектной деятельности позволяет 
формировать в процессе самостоятельной и групповойработы индивидуальное восприятие мира, широкое 
использование субъективного опыта в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей 
действительности на основе личностно-значимых ценностей и внутренних установок, сверяя их с 
мнениями и оценками других и используя иностранный язык как средство познания и общения.

Таким образом в самостоятельной учебной деятельности у студентов; быстро вырастают навыки 
самостоятельной работы, умение находить нужную информацию, делиться этой’ информацией с другими; 
возрастает объём знаний, добытых самостоятельно, значительно увеличиваются возможности для 
творчества; наблюдается подъём у студентов, не проявляющих себя в аудиторной системе; личностные 
приращения обнаруживают в себе не только студенты, но и преподаватели. Наблюдается переход 
от индивидуальных к групповым, от творческих, исследовательских к экзаменационным работам. 
Возрастает сотрудничество, совместное творчество преподавателей и студентов как субъектов проектной 
деятельности.
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ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА СТУДЕНТТЕРДІҢ КӘСІБИ ШЕТТІЛДІК 
БІЛІКТІЛІГІН ЖОБАЛАУ ПРОЦЕСІНДЕ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Байжұма А.И.  магистрант, Абылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ

Алматы, Қазақстан, baizhuma-arai@mail.ru

Біздің зерттеуімізде техникалық университет студенттерінің шет тілін үйренудегі жобалық қызметі білікті 
маман қалыптастыру үшін қажетті шет тілдік біліктіліктер кешенін терең және жан-жақты игерудің маңызды 
формаларының бірі ретінде ұсынылған.

Тірек сөздер: біліктілік, кәсіби біліктілік, шеттілдік біліктілік, шет тілі, жобалық технология.

CONTENT SUPPORT OF THE PROCESS OF FORMATION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS OF VALUE 
ATTITUDE OF STUDENTS TO FOREIGN LANGUAGE CULTURE

Suleimenova А. master, KazUIRandWL named after Ablai Khan 
Almaty, Kazakhstan

Abstract some aspects of the content of the process of formation of pedagogical conditions, value attitude of students 
to foreign language culture are discussed in this article. The analysis of monographic and dissertation researches of scientists 
on this problem is given. The possibilities of a foreign language as a subject in the formation of students ‘ value attitude to 
foreign language culture are revealed.

Keywords: foreign, language culture, value relations of students, pedagogical conditions, process of formation of 
pedagogical conditions.

СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ

Сулейменова А. ,магистрант КазУМОиМЯ имени Абылай хана, Алматы, Казахстан

В данной статье рассматриваются некоторые аспекты содержательного обеспечения процесса формирования 
педагогических условий, ценностного отношения студентов к иноязычной культуре. Дан анализ монографических 
и диссертационных исследований ученых по данной проблематике. Раскрыты возможности иностранного языка как 
учебного предмета в формировании ценностного отношения студентов к иноязычной культуре огромные.

Ключевые слова: иноязычная, культура, ценностные отношения студентов, педагогические условия, процесс 
формирования педагогических условий.
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На современном этапе гуманизации и индивидуализации образовательного процесса в высшей 
школе, и в большей степени – ориентации на ценностные отношения студентов к иноязычной культуре 
изменился и социальный заказ общества на личность, где особую ценность представляет способность 
человека продуктивно общаться с представителями других культур и востребованными оказываются 
высококвалифицированные специалисты, ориентированные на межкультурное общение, обладающие 
навыками межкультурной коммуникации. 

Вопрос содержательного обеспечения процесса формирования педагогических условий ценностного 
отношения студентов к иноязычной культуре особенно актуален в поликультурном образовательном 
пространстве вуза, характерной особенностью которого является совместное обучение всей молодежи 
не только нашей многонациональной республики, но и иностранных студентов. Для определения 
педагогических условий ценностного отношения студентов к иноязычной культуре целесообразно 
обратиться к определению понятий «условие» и «педагогическое условие». Философская категория 
«условие» выражает отношение предмета к окружающим его явлениям, без которых он существовать не 
может. Условия составляют ту среду, в которой они возникают, существуют и развиваются. Соответствуя 
современному состоянию педагогического процесса и развиваясь в зависимости от стоящих перед 
вузом целей и задач, педагогические условия представляют собой результат целенаправленного 
отбора, конструирования, моделирования и применения элементов содержания, методов, приемов и 
организационных форм обучения для достижения тех или иных психолого-педагогических целей [1]. 

Анализ трудов ученых как М.С. Сафина, Г.В. Захарова, Л.Ф. Гайсина, Л.Р. Слобожанкина и 
др. позволил выделить и обосновать педагогические условия ценностного отношения студентов к 
иноязычной культуре и усвоение студентами элементов иноязычной культуры с опорой на особенности 
национальных культур студентов; развитие эмпатии и рефлексии студентов в процессе их межкультурного 
взаимодействия и сотрудничества; формирование благоприятного психологического климата в группах 
смешанного национального состава и т.д. 

Проблема содержательного обеспечения процесса формирования педагогических условий 
ценностного отношения студентов к иноязычной культуре в вузе заключается в необходимости 
соотнесения личностных и профессиональных качеств будущего педагога, а именно, определение и 
интенсивное развитие такого профессионального качества как коммуникативные и межкультурные, 
коммуникативные способности преподавателя иностранного языка, как проводника в мир другой 
культуры. В содержание обучения иностранному языку необходимо включить знания социокультурного 
фона с целью более эффективного обучения иноязычной культуре общения. Формирование межкультурной 
коммуникативной компетенции становится необходимым в процессе обучения студентов иностранному 
языку, так как помогает овладению адекватной рецепцией и продукцией речи, а также создает условия для 
самообразования и самоусовершенствования [2]. 

Социальный заказ общества по отношению к иноязычному образованию его граждан на протяжении 
всего двадцатого столетия заключался в качественном владении предметом. Целью изучения иностранного 
являлось «практическое овладение иностранным языком. Под практическими целями обучения предмету 
понималось: «овладение речью в определенных рамках»; «формирование умений и навыков понимания 
мыслей других людей (в устной и письменной формах) и выражения своих мыслей (также в устной и 
письменной формах)»; «развитие речевых умений по всем видам речевой деятельности»; «обучение 
общению на иностранном языке в единстве всех его функций: познавательной, регулятивной, ценностно-
ориентационной, этикетной» [3]. 

Процесс обучения - это отдельный, специфический вид общественной деятельности, сущность 
которого состоит в передаче социального опыта (культуры) обучающимся. В качестве цели обучения 
выдвигается иноязычная культура, т.е. все то, что способен принести студентам процесс овладения 
иностранным языком в учебном, познавательном, развивающем и воспитательном аспектах. А культура 
является основным источником, откуда черпается содержание образования. Рассмотрим вопрос 
обучения иностранному языку в трех аспектах: прагматическом или практическом, когнитивном и 
общеобразовательном. Прагматический аспект обучения иностранному языку связан с формированием 
определенного комплекса знаний, навыков и умений, позволяющих успешно осуществлять иноязычное 
речевое общение. 

Практические задачи диктуются определенными социальными отношениями в обществе, и 
затрагивают как область знаний иностранного языка, так и разные типы этих знаний. Многие ученые 
высоко оценивали практическую ценность иностранного языка. Они считали, что именно этот аспект 
отражает специфику иностранного языка как учебного предмета. Современная трактовка практического 
владения иностранным языком связана, прежде всего, с возможностью реального выхода на иную 
культуру и ее представителей. Значимость прагматических аспектов изучения предмета возрастает вместе 
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с потребностью в языке как в средстве общения, поэтому необходимо изучать потребности студентов в 
том, или ином языке, а также находить выход в реальную коммуникацию и возможные реальные языковые 
контакты у себя в стране и за рубежом. 

Именно в этих условиях иностранный язык может приобрести все возможные характеристики 
второго языка и процесс управляемого овладения языком в отрыве от страны изучаемого языка по 
основным параметрам приближается к условиям овладения языком в естественных условиях его 
бытования. Прагматический аспект цели обучения связан с формированием у студентов знаний, навыков и 
умений, владение которыми позволит ему приобщиться к социокультурным ценностям страны изучаемого 
языка и ценностному отношению их к иноязычной культуре. 

Рассматривая понятие «комплекса знаний, навыков и умений», формирующих у студентов 
ценностное отношение к иноязычной культуре, можно понять, что это - знание словарных единиц и 
навыки оперирования правилами, посредством которых эти единицы преобразуются в осмысленные 
высказывания; умение использовать языковые средства адекватно социальному статусу партнера по 
общению; умение понимать высказывания в значимых смысловых блоках и передавать информацию в 
связных, логичных, аргументированных высказываниях; умение анализировать и оценивать ситуации 
общения, пользоваться собственным речевым опытом (вербальными и невербальными элементами) для 
компенсации имеющихся пробелов в знании иностранного языка; знание социокультурной специфики 
страны изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение в соответствии с этой 
спецификой; умение использовать знания иностранного языка в удовлетворении своих познавательных 
интересов, в том числе в самосовершенствовании владением иностранного языка. 

Если рассмотреть некоторый аспект когнитивных целей обучения иностранному языку, то можно 
выделить, прежде всего, формирование у студентов языковых способностей, психических процессов, 
которые лежат в основе успешного овладения иноязычной коммуникативной деятельностью. Как 
утверждают психологи, способности человека в коммуникативной деятельности - понятие динамичное. Это 
значит, что любая способность существует только в движении, в развитии, и развитие это осуществляется 
в процессе той или иной практической и теоретической деятельности. Уточняя компоненты способностей 
к той или иной деятельности, исследователи исходят из того положения, что способности представляют 
собой совокупность психических свойств, имеющих сложную структуру. Когнитивный аспект цели 
обучения иностранному языку также связан с формированием у студентов широкого представления о 
достижениях национальных культур как собственной, так и иноязычной культуры. 

Познание иной культуры осуществляется в процессе восприятия чужой национально-специфической 
«картины мира», ее интерпретации с помощью образов своего национального сознания. Специфические 
фрагменты незнакомой культуры могут восприниматься как странные, чуждые, непривычные и могут 
вызвать социокультурную отчужденность или восхищение. Приобщаясь к иностранному языку, студенты 
должны познать: мировую культуру, национальные культуры и социальные субкультуры народов стран 
изучаемого языка и их отражение в образе и стиле жизни людей; духовное наследие стран и народов, 
их историко-культурную память; способы достижения межкультурного взаимопонимания. Когнитивный 
аспект целей обучения означает также формирование у учащихся умений и навыков использования 
рациональных приемов овладения иностранным языком, т. е. организовать свою учебную деятельность 
(например, работать индивидуально, в парах, в группах и т. д.); активизировать интеллектуальные 
процессы (например, узнавать то или иное явление языка, анализировать его, сравнивать с аналогичным 
в родном языке и др.); подготовиться к учебному процессу и активно участвовать в нем (например, делать 
заметки, составлять план, пользоваться словарем и др.); организовать коммуникативную деятельность 
(например, планировать свое высказывание, формулировать свои мысли с помощью ограниченного 
набора языковых средств, использовать жесты и мимику в устном общении и т.д.). Важно, чтобы 
становление и совершенствование указанных умений осуществлялись в тесной взаимосвязи с развитием 
коммуникативных умений, с работок над различными аспектами языка [3]. 

Таким образом, когнитивный аспект целей тесно связывает обучение иностранному языку как 
средству межкультурного общения с интенсивным использованием его как инструмента познания, 
развития и овладения языком. Общеобразовательный аспект обучения иностранным языкам связан в 
первую очередь с вопросами: 

- каким образом процесс обучения иностранному языку должен и может участвовать в решении 
общих образовательных задач в целом;

- какие качества (свойства) личности студента необходимо формировать, чтобы он был способен 
участвовать в межкультурном общении на иностранном языке.

Формирование ценностного отношения студентов к иноязычной культуре осуществляется в процессе 
творческой самореализации личности в процессе учебной деятельности. Выполняя систему заданий 
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студент, в соответствии с имеющейся у него суммой знаний и сформировавшимися представлениями о 
смысле ценностных отношений, сможет осмыслить своё отношение к иноязычной культуре. С этой целью 
предлагается организовать обучение в ситуации свободного выбора заданий. Оно представляет собой 
совокупность личностно развивающих ситуаций, в которых актуализируются рефлексивная и творческая 
функции личности, в результате чего предметный и личностный опыт усваивается учащимися в органическом 
единстве. Обучение в ситуации свободного выбора заданий развивает способности к самоорганизации. 
Сравнительный анализ, активные, исследовательский и проектный методы получения знаний развивают 
творческое мышление. Интернет, аудио- видео- записи, интерактивные и мультимедийные средства 
развивают способности к творческой самореализации, формирует систему знаний о вечных ценностях 
различных культур. Мотивация к освоению общечеловеческих ценностей, присущих иноязычной 
культуре вызывает устойчивый интерес к культуре страны, изучаемого языка. Демократизация отношений 
создаёт атмосферу доверия и доброжелательности, передача части педагогических функций студентам 
делает востребованной активную жизненную позицию студента. Рейтинг по группе в целом повышают 
объективность контроля усвоения теоретических знаний и практических умений. Для достоверной оценки 
результата используется мониторинг предметной и личностной составляющих.

Предметный мониторинг основан на уровневой дифференциации содержания учебного материала. 
Мониторинг личностной составляющей проводится на основе различных методик (тестирование, 
анкетирование, наблюдение) и включает анализ формирования адекватной самооценки, мониторинг 
изменения психологического восприятия содержания курса, друг друга, преподавателя, а также выявление 
взаимовлияния учебно-педагогической деятельности и мотивации к изучению ценностей иноязычной 
культуры [4]. 

Учебная деятельность в условиях обучения в ситуации свободного выбора заданий в группах 
подразумевает организацию работы самих студентов. Активисты выбираются преподавателем из числа 
наиболее подготовленных студентов. Группа делится на микрогруппы с учетом пожеланий студентов. По 
числу микро-групп определяется количество активистов. Состав и количество активистов и микрогрупп 
может изменяться в течение семестра. Активисты под руководством преподавателя осуществляют 
организационную, творческую, консультативную и проверочную деятельность.

Организационная деятельность активистов заключается в распределении заданий. Все работы 
практического содержания состоят из трех полос, которые содержат задания, соответствующие разному 
уровню сложности. Каждая полоса имеет свой цвет (синий — задания на выяснение информированности 
студентов о ценностях иноязычной культуры, оцениваются тремя баллами, зеленый - задания, 
позволяющие выяснить понимание взаимосвязи общечеловеческих ценностей с ценностями иноязычной 
культуры, оцениваются четырьмя баллами, красный - задания, включающие анализ личностной ситуации 
и позволяющие определить ценностное отношение студентов к иноязычной культуре, оцениваются пятью 
баллами. Выбрав цвет, студент выбирает оценку.

Творческая деятельность активистов включает самостоятельную переработку информации, 
полученной от преподавателя. Отдельно от других студентов группы активисты совместно с преподавателем 
изучают методику анализа ответа, выработки критериев оценки и составления измерительных 
материалов, проведения и проверки всех видов практических работ, совершенствуют навыки контроля и 
взаимоконтроля.

Консультативная работа проводится активистами в режиме учебных занятий. Во время выполнения 
практических работ каждый студент может получить консультацию у своего активиста. Поэтому при 
проверке практических работ активист легко определяет уровень знаний и объективно оценивает работу 
члена микрогруппы. Перед проверочной работой осуществляется дополнительная консультационная 
работа. Консультации проводятся активистами в определённое время, как индивидуально, так и для всей 
микрогруппы. Совместно с активистами анализируются все интересующие студента проблемы, связанные 
с освоением общечеловеческих ценностей. Для консультаций активисты под руководством преподавателя 
разрабатывают специальные тесты по всем темам. 

Проверочная деятельность включает:
- анализ участия членов микрогруппы в выполнении задания, подсчёт баллов по накопительному 

признаку, отражающих знание материала, активность и самостоятельность их применения в конкретной 
ситуации. 

- проверку выполнения зачетной работы. 
После изучения каждой темы студенты выполняют проектные задания. 
Активист определяет общее количество баллов и выставляет оценку, согласованную с оценкой по 

всем предыдущим заданиям. При проверке выявляются основные недочеты в теоретической и практической 
части. После этого, зачетные работы всех студентов в том числе и активистов проверяет преподаватель. 
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При проверке активистов работ могут присутствовать все желающие. Они могут видеть, как формируется 
оценка, критически анализировать и оценивать свою работу на основе определенных требований. 
Это делает процесс выбора заданий более осознанным и мотивированным. Таким образом, студент 
отслеживает свои результаты и может их корректировать. К работе в качестве активиста привлекаются все 
студенты, готовые к активной самообразовательной деятельности. Эта работа полезна как для глубокого 
усвоения общечеловеческих ценностей, так и для успешного профессионального становления будущего 
специалиста. 

Полученные знания и представления будут способствовать духовному развитию студентов, а также 
формированию у студентов ценностного отношения к иноязычной культуре, что в свою очередь, будет 
способствовать укреплению доверия и сотрудничества между людьми разных культур, преодолению 
устаревших стереотипов и негативных представлений о культуре других стран.

Итак, исходя из вышеизложенного мы можем сказать, что возможности иностранного языка как 
учебного предмета в формировании ценностного отношения студентов к иноязычной культуре огромные. 
В процессе овладения студентами новым средством общения - иностранным языком у них формируется 
правильное понимание языка как общественного явления, развиваются их интеллектуальные, речевые и 
эмоциональные способности, а также личностные качества: общечеловеческие ценностные ориентации, 
интересы, воля др. Кроме того, приобщение студентов с помощью иностранного языка к иной культуре 
позволяет им осознать себя как личность, принадлежащую к определенной социокультурной общности 
людей, с одной стороны, а с другой - воспитывает в нем уважение и терпимость к другому образу жизни. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ШЕТЕЛ ТІЛДІ МӘДЕНИЕТКЕ ҚҰНДЫЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНЫҢ 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ПРОЦЕСІН МАЗМҰНДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

Сүлейменова А., магистрант Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ
Алматы, Қазақстан

Бұл мақалада педагогикалық жағдайды қалыптастыру процесін мазмұнды қолдаудың кейбір аспектілері, 
студенттердің шет тілі мәдениетіне деген құнды көзқарасы қарастырылады. Осы мәселе бойынша ғалымдардың 
монографиялық және диссертациялық зерттеулеріне талдау берілген. Оқушылардың шет тілі мәдениетіне құндылық 
қатынасын қалыптастырудағы пән ретінде шет тілінің мүмкіндіктері ашылды. Тірек сөздер: шетел тілі, мәдениеті, 
студенттердің құндылық қатынастары, педагогикалық жағдайлар, педагогикалық жағдайларды қалыптастыру 
процесі.

EUPHEMISMS IN THE CONTEMPORARY ENGLISH LANGUAGE: GENERAL OVERVIEW
Zhunussova U.K. , KazUIRandWL named after Ablai Khan, Almaty, Kazakhstan

In this paper we consider euphemisms in contemporary English in such areas of life as medicine, religion, profession, 
beauty in general. The article describes the processes of euphemization in the English language on the topics of diseases, 
defects of appearance and beauty. Examples of some taboos from medical terminology and euphemisms used in social and 
financial aspects of people’s lives are also considered. Various lexical units of a substitutive nature were analyzed in order 
to clarify the causes of linguistic euphemization. Euphemistic processes are now common, but the purpose of their use has 
changed since ancient times. Euphemism, as a linguocultural phenomenon, is an integral part of language communication used 
in various aspects of social life. With the rapid development of science and the progress of human civilisation, euphemism, 
as one of the most important components in the English language, tends to multiply. This article gives a general description 
of the use of and an overview on euphemisms in contemporary English in various spheres of modern life.

Keywords: euphemisms, general overview, contemporary English.

Language users at all times sidestep using words and vocabularies which are awkward, unacceptable or 
uncomfortable to them or to whom they are communicating. This language repressing basically happens through 
applying indirect expressions. 

Many of us do not know the term “euphemism”, although everyone uses such words on a daily basis. It 
might sound strange, but we all utter and use euphemisms and euphemistic expressions in our everyday life and do 
not even realize how significant they are in linguistic studies and that these words are bright linguistic phenomena 
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that help us make our speech polite and beautiful. In any language there is a rough or obscene vocabulary, which 
we try not to use in our written and oral speeches or in printed materials. The essence of euphemisms is that rude 
or uncomfortable words or expressions are replaced by softer ones. The word is derived from the Greek – eu 
“well” and phenai “to speak” and was first used in the English language in the late 16th century. This article is 
dedicated to the general overview on the use of euphemisms in all spheres of life and activity.

According to I. R. Halperin, “Euphemism is a word or expression used to replace an unpleasant word or 
expression with a more suitable one in the conventional sense” [1]. V. I. Zabotkina defines euphemisms as “tropes 
based on an indirect, polite, mitigating word or phrase used for pragmatic purposes” [2]. According to R.W. Holder 
euphemism is a milder or uncertain term, which is used to replace an unsuitable or impertinent expression [3]. 

V. N. Yartseva gives the following definition: “Euphemisms are emotionally neutral words or expressions, 
used to replace synonymous words or phrases that seem indecent, rude or tactless to the speaker. They also replace 
taboo names, archaic. Euphemisms are also understood as random, individually-contextual substitutions of one 
word for another with the goal of distorting or disguising the true essence of the meant [4]. The most popular 
definition on euphemisms is given by Hugh Rison: “... soft, acceptable allegorical words used instead of rude, 
unpleasant or offensive” [5].

Linguists suggest different groups of euphemisms. Such scholars as A.S.Kurkiev, L.P.Krysin, V.P. Moskvin 
give their classifications of these words. Taking everything into consideration, we believe that euphemisms can be 
divided into several groups according to their spheres of application. The most recognized are the following: 1)     
moral; 2)     religious; 3)     medical ; 4)     superstitious; 5)     political; 6)     professional [6; 1].

Generally, euphemisms are divided into the following groups:
* Euphemisms that reduce the fear of any taboo. People try not to talk about death. The verb “to die” is 

replaced with “to pass away”, “to go west”. The word “dead” is also replaced by the word “deceased”. Common 
variants of the lexeme “devil” are the euphemisms “Harry”, “Old Nick”, “the Old Boy” [8; 2].

* Race and nationality euphemisms. The primary adjusted word in America was “nigger”. “Nigger” comes 
from the Spanish “negro”, which means dark or black. The word itself does not carry a negative implication, but 
still Africans consider it exceptionally hostile, since their predecessors who were slaves were called so. Indians 
ought to be called local Americans - “local Americans”. Africans and Asians can be called “Non-whites” [8].

* Terms, particularly medical terms and euphemisms. Within the healthcare setting, the utilization of 
euphemisms or code words is frequently disheartened, as they may misshape the meaning of touchy issues that 
require discussion. There are clear circumstances, where using euphemisms, such as comparing rest with passing, 
will cause noteworthy disarray or confusion and might not be helpful. However, a euphemism can be used at times 
to communicate with a patient such that their understanding of their condition increases, and their experience is 
less stressful. The latter is more likely to occur in a situation where the patient has a longer time to come to terms 
with the information relating to their diagnosis, and decisions in relation to management [9]. Behind therapeutic 
terms, there are frequently used concepts with not exceptionally positive meaning. For instance, the word “asylum” 
(mental healing center) - mental domestic or mental healing center, lunatic asylums can be replaced by mental 
institutions and “terminal home” (hospice) - hospice, insane. A survey performed in the United Kingdom found 
the public tried to avoid using the words death or dying because they were confronting .Instead the following 
euphemisms were used: Passed away (57%), Deceased (23%), Kicked the bucket (20%), Passed on (18%), gone 
to a better place (17%) [9] [10]. 

* Age – related euphemisms. The word “old” is the most frequently replaced word. Synonyms are 
euphemisms such as “mature”,” senior”.

* Euphemisms related to defects of appearance. One of the major problems in the world is considered to 
be the problem of “overweight”. Slimness of women was not always relevant, on the contrary, in the middle ages, 
the fullness of women was considered the standard of beauty. Hence, there were such euphemisms as:” renoir 
woman”,” of classic proportions”, which remind women that being overweight is synonymous with beauty [8;2].

* Fashion – related euphemisms. The desire to attract a client and commercial motives led to the emergence 
of such a group of euphemisms. There was appearance of euphemisms to mask figure flaws. For example, the 
“mature figure”, “BigGal”, “corpulent”, “crummy”, “woman’s size”[8;3].

* The next group of euphemisms is related to skin imperfections. Examples include words such as “mature 
skin challenged by natural hormonal changes”, “imperfections”, etcetera. 

* Euphemisms related to religion. In some countries, the traditional wish “ Merry Christmas “is replaced 
by” Happy Holidays”, when addressing people of unknown religion.

* Euphemisms associated with social and financial situation. The words “poverty”, “poor”, are almost 
always replaced by “the needy”, “penniless”, “deprived”, “low-income family” [8;2]. 

* Professions – related euphemisms. The person working as a gate controller is often referred to as “security”. 
“Collector” (dustman) – “sanitation man”, “the undertaker” (the undertaker) – “the mortician”, “hairdresser” 
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(Barber) – “hairstylist” [7]. As in America, many jobs are originally of the masculine gender, they try to replace 
neutral words. In this regard, the profession ending in-man, have the ending-person: “chairman “–” chairperson”,” 
congressman “ – “congressperson”. As some linguists do like to replace the traditional final suffix expressing 
gender, on a single asexual suffixes: - ron, waitron, actron [8;3].

The basis of the euphemism are deeply archaic remnants of the linguistic taboos (prohibitions to utter 
directly the names of such objects and phenomena, such as gods, diseases or dead, because the act of naming, 
according to dialogical thinking of primitive man, it may cause the phenomenon); the factors of social dialectology 
[8;3].

Euphemisms are formed in different ways. The most common method of all can be considered the use of 
metonymy. For instance, to glow in the value to sweat; rear instead of lavatory. In the same way, euphemisms 
are formed with the help of metaphors, paraphrasing, and other tools.

There is no newspaper or a printed publication without euphemisms, because according to the laws of 
political correctness, it is necessary to replace inappropriate, rude vocabulary. 

Political vocabulary contains many euphemistic expressions, one of the most popular is the one denoting 
war, e.g. armed struggle, conflict, confrontation, counter-attack, incident, intervention, limited action, operation. 
Nowadays, however, mass media pay a great attention to the, so called, political correctness, which has become 
the way of life in the USA and in many west-European countries. Politically correct means “socially acceptable”, 
so as not to humiliate, insult or offend the representatives of any ethnic or social groups of people. So, political 
correctness isn’t only to alleviate the things as they are, but to correct the real or supposed discrimination. One of 
the main language means to achieve this aim is euphemisms. Euphemisms help people to avoid situations which 
can lead to conflicts.  So, politically correct words or terms are used to show differences between people or groups 
in a non-offensive way. Thus, people who are blind or deaf may be referred to as vision impaired and hearing 
impaired. People who cannot speak are never dumb but mute or without speech. The overall terms handicapped 
and disabled are no longer considered appropriate. Instead,  the term  challenged is used [6; 2]. 

Having examined the material about euphemisms, we have come to the conclusion, that euphemisms help 
us soften uncomfortable, hard or unpleasant things when we speak, especially to children, or people who might be 
offended or disturbed by the circumstances we are talking about. They can be used to shelter children from adult 
subjects, avoid awkward moments of truth with loved ones, and avoid politically incorrect phrasings and speeches 
in public. Euphemistic phrases and euphemisms fill the political correctness and politeness. The frequent usage of 
euphemisms by organisations and individuals in formal reports and documents and everyday conversations shows 
how much we value politeness and correctness. 
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ЗАМАНАУИ АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ ЭВФЕМИЗМДЕР: ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ
Жүнісова Ү.К., Абылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ, Алматы, Казахстан 

Бұл мақалада қазіргі заманауи эвфемизмдер қарастырылады. Ағылшын тілінде медицина, дін, мамандық, 
сұлулық сияқты салаларда заманауи қолданыстағы эвфемизмдер қарастырылған. Мақалада аурудың, сұлулық 
ақауларының тақырыптарына ағылшын тіліндегі эвфемизация процестері сипатталады. Адам өмірінің әлеуметтік 
және қаржылық аспектілерінде қолданылатын, медициналық терминология мен эвфемизмдерден алынған кейбір 
табудың мысалдары да қарастырылады. Тілдік эвфемизация себептерін анықтау мақсатында алмастырушы 
сипаттағы әртүрлі лексикалық бірліктерге кішігірім талдау жүргізілді. Қазіргі уақытта эвфемистік үдерістер кең 
таралған, бірақ оларды пайдалану мақсаты белгісіз заттардан қорқып, осындай заттармен жұмыс істейтін қарапайым 
терминдерді пайдаланған ежелгі адамдардың заманынан бері өзгерді. Эвфемизм лингвомәдени феномен ретінде, әр 
түрлі тіл коммуникациясының ажырамас бөлігі болып табылады. Ғылымның тез дамуымен және адам өркениетінің 
прогресімен, эвфемизм ағылшын тіліндегі ең маңызды компоненттердің бірі ретінде көбею үрдісінде болып 
жатыр. Бұл мақала қазіргі заманғы адам өмірінің түрлі салаларында заманауи ағылшын тілінде эвфемизмдердің 
қолданылуына жалпы сипаттама береді.

Тірек сөздер: эвфемизмдер, жалпы сипаттама, заманауи ағылшын тілі.
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ЭВФЕМИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: ОБЩИЙ ОБЗОР 
Zhunussova U.K. КазУМОиМЯ им. Абылай хана, Алматы, Казахстан

В данной работе рассматриваются эвфемизмы в современном английском языке в таких сферах жизни, 
как медицина, религия, профессия, красота в общих очертаниях. В статье описываются процессы эвфемизации в 
английском языке на темы болезней, дефектов внешности и красоты. Рассматриваются и примеры некоторых табу 
из медицинской терминологии и эвфемизмы, используемые в социальных и финансовых аспектах жизни людей. 
Проведен небольшой анализ различных лексических единиц замещающего характера с целью выяснения причин 
и причин языковой эвфемизации. В настоящее время эвфемистические процессы широко распространены, но цель 
их использования изменилась со времен древних людей. Эвфемизм, как лингвокультурный феномен, является 
неотъемлемой частью языковой коммуникации, используемой в различных аспектах общественной жизни. С быстрым 
развитием науки и прогрессом человеческой цивилизации, эвфемизм, как один из самых важных компонентов в 
английском языке, имеет тенденцию к умножению. Эта статья дает общее описание использования эвфемизмов в 
современном английском языке различных сферах жизни современного человека.

Ключевые слова: эвфемизмы, общее описание, современный английский язык.

FORMATION OF ADMINISTRATIVE COMMUNICATIONS OF THE COURSE IN ANY TYPICAL EVENTS 
(ON THE ENGLISH LANGUAGE)

Abildaeva A.H., Master of Philology, Military Institute of Land Forces
Teacher of Foreign Languages Department

In this article, reveals thefuture officers should not only learn English, but also learn terminology in English.It is also 
important for officers to properly use English terminology. For this reason, this article also outlines the pronunciation and 
pronunciation of words.

Keywords: teaching methodology, cadets, weapons, military terminology.

ӘР ТҮРЛІ ЖАҒДАЙЛАРДА КУРСАНТТАРДЫҢ АДЕКВАТТЫ КОММУНИКАТИВТІЛІГІН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ (АҒЫЛШЫН ТІЛІ НЕГІЗІНДЕ)

Абилдаева А.Н. филология магистры, оқытушы, Құрлық әск. әскери институты 

Бұл мақалада болашақ офицерлер тек ағылшын тілін біліп қоймай сонымен қатар, ағылшын тіліндегі 
терминологиясын да меңгеру қажет екендігі айтылған. Сонымен қатар офицерлер ағылшын тіліндегі терминологияны 
дұрыс қолдана білуі аса маңызды. Сол себептен осы мақалада сөздердің дұрыс жазылуы мен айтылу ережелері де 
көрсетілген.

Тірек сөздер: оқыту әдістемесі, курсанттар, қару-жарақ, әскери терминология        

Тәуелсіз еліміздің болашағы -жарқын, білімді, парасатты, өз ана тілімен бірге шетел тілі «ағылшын 
тілінде» еркін сөйлеп, өз елін, халқын, мәдениетін шетелге таныстыра алатын үш тілде еркін сөйлейтін 
азамат болып шығуы керек деген еді. [1].

Сонымен қатар, ағылшын тілі – халықаралық тіл. Ағылшын тілі қазіргі таңда халықаралық қарым-
қатынас тілі және де дүние жүзіне кең таралған тіл болып танылады. Қазіргі кезде ағылшын тілі  Америка 
Құрама штаттары, Ұлыбритания, Канада, Австралия сияқты көптеген дамыған мемлекеттердің ресми тілі, 
БҰҰ алты тілінің біреуі. Ағылшын тілін білген адамға болашақта мүмкіндігі зор, сондықтан оны көптеген 
елдерде үйретудің маңызы зор. Дамыған елу елдің ішіне кіру үшін бәсекеге қабілетті жан-жақты дамыған 
маман дайындауға көп мән беруде.

Саясаттану ғылымдарының докторы, профессор Марат Биекенов, АҚШ пен Қазақстан арасында 
соңғы кездері әскери салада байланыстардың нығайып келе жатқандығын айтады. Ол, Америка Құрама 
Штаттары соңғы кездері Орталық Азияға, оның ішінде Қазақстанға ықпалын күшейткісі келетіндіктері 
туралы айтып өтті. 

Әскери термин — әскери ұғымдар мен түсініктердің мағыналары көрініс табатын сөздер мен сөз 
тіркестері. Әскери терминдердің жиынтығы ағылшын тілінің әскери аудармасындағы негізгі құралы болып 
табылатын әскери терминологияны құрайды. Сондықтан да терминдерді әскери-техникалық, қарулы 
күштердің белгілі бір түріне қарай немесе ұйымдастырушылық, тактикалық т.б салаға қарай анықтай білген 
жөн. Өздерінің қолданысындағы қару-жарақ әскери терминдері( автомат-аutomatic, пулемет-machine, gun-
шабуылға, арналған мылтық-rifle, снайпер мылтығы-sniper gun, Макаров тапаншасы-Makarov pistol), 

Әскери терминдерді аудару кезінде әскери лексиканың өзіндік жүйелілігі ескерілуі тиіс. Бұл 
жүйелілік терминдердің қолданылу аясын нақты көрсетіп, әскери іс пен әскери терминологияға сүйену 
арқылы терминнің сәйкес нұсқасын табуға жол салады.

№ 1 кесте: тапанша сипаттамасының әскери терминологиясының баламасы
Қазақша Ағылшынша
түрі Type
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шыққан жері Origin
қолданыста in use
Соғыстар Wars
Дизайнер Designer
шығарушы ел country of origin
Салмағы Weight
Ұзындығы Length
ұңғысының ұзындығы length of the well
Ені Width
Калибры Caliber
бастапқы жылдамдығы initial rate
іс әрекет Action
көздеу шегі Threshold
оқтату жүйесі traction system

№ 2 кесте: атақты Макаров тапаншасының сипаттамасы description of the famous Makarov pistol
English Қазақша

Semi-automatic pistol Жартылай автоматты тапанша
Soviet Union, Russia Совет одағы, Ресей
From 1951 until now 1951 ден- қазірге дейін
The Soviet Union’s War in Afghanistan Совет Одағының Ауғанстандағы соғысы
Nikolai Makarov Николай Макаров
Izhevsk mechanic plant. USSR, Russia Ижев механика зауыты. ССРО, Ресей
Weight салмағы
Length ұзындығы
length of the well ұңғысының ұзындығы
Width ені
Calibration калибры
Action действие
initial rate бастапқы жылдамдығы
working range рабочий диапазон
8 pounds of deposit box 8 оқты салымы магазин

Қазіргі таңда көптеген мемлекеттердің Қарлулы Күштері бірлесіп халықаралық деңгейде оқу-
жаттығулар ұйымдастырып, әлемнің қауіпті аймақтарында бірлескен операциларға қатысып жүргеніне куә 
болып жүрміз. Ол жайында БАҚ-да айтылып та жазылып та жүр. Мәселен, жыл сайын ұйымдастырылатын 
«Танк Биатлоны», «СADEX» көрмесі жоғарыда айтылған сөзіміздің бірден-бір дәлелі бола алады. 
Осындай ұйымдасқан іс-шараларға қатысушы сарбаздардың ортақ бір тілде сөйлесіп, қарым-қатынас 
жасайтыны ақиқат. БҰҰ-ның бұйрығымен әлемнің қауіпті аймақтарында бейбіт өмір орнатуға ұйым 
қатарындағы мемлекеттерден әскери қызметшілер жіберуін талап етеді. Осындай қауіпті операцияларда 
түрлі мемлекеттерден келген әскери қызметшілер бір-бірлерін түсінбеуі  ортақ мақсатқа жұмылып, соған 
жетуіне кедергі болатыны анық. Осындай мәселелердің алдын алу үшін халықаралық тіл ағылшын тілін 
білудің маңызы ерекше деп санаймыз.

Демек, ағылшын тілін білу әрбір әскери адамға қажет қару сияқты болғандықтан еліміздің барлық 
әскери жоғары оқу орындарында оқытылуда. Еліміздің әскери жоғары оқу орындарының мақсаты – 
Отанына адал, жоғары білімді және білікті, әскери іс-қимылдар жүргізе алатын болашақ офицерлерді 
дайындау. Ендеше, болашақ  офицер тек әскери бағытта білім алып қоймай, сонымен қатар түсіне білуі 
керек.

Ағылшын тілін оқытудың әскери терминологиясының әдістемесі өзі жеке ғылым бола тұрып басқа 
да ғылымдармен тығыз байланысты. Соның ішінде әдістеме үшін негізгі пәндер: тіл білімі, педагогика, 
психология, әлеуметтану, елтану.

Түйіндей келгенде, әскери мамандар әскери пәндерді біліп қана қоймай, сонымен қатар ағылшын 
тілінің терминологиясын да меңгеру қажет.

Әскери терминологияны оқытудың тиімді жолдарды ұсынғымыз келеді, сонымен қатар әскери 
терминологияны оқыту барысында қолданылатын әдістердің көп қырлы және өзіндік күрделілігі бар 
екенін түсіндіргіміз келеді. 

 Әскери саладағы терминдер, ең алдымен, әскери-тарихи оқиғаларға, әскери-саяси қатынастарға, 
қарулы күштерді қолдану теориясының дамуына, қару-жарақ пен әскери техниканың мүмкіндіктерін 
арттыруға байланысты шығады. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ КУРСА В ЛЮБЫХ ТИПИЧНЫХ 
СОБЫТИЯХ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

Абильдаева А. Н. Магистр филологии, преподаватель, Военный институт сухопутных войск

В этой статье рассказывается как будущие офицеры должны не только изучать английский язык, но и изучать 
терминологию на английском языке. Также для офицеров важно правильно уметь использовать терминологию на 
английском языке.

Ключевые слова: методика обучения, курсанты, оружие, военная терминология.

COMMUNICATIVE STRATEGIES IN A POLITICAL INTERVIEW
Zikhrollayev E.M.  Phd student, KazUIRandWL named after Ablai Khan, Almaty, Kazakhstan. 

The article deals with the analysis of communication strategies and tactics used in a political interview. Communicative 
strategies defined in the categories of linguistic pragmatics as planning by communication partners to achieve their 
communicative goals and verbal implementation of this plan have recently been studied by domestic and foreign linguists, 
only from the 70s of the 20th century. Political interviews have been widely used recently as a kind of information dialogue. 
The article discusses the main communication strategies and tactics of speech behavior of a journalist and an interviewee.

Keywords: political interview, communicative strategy, communicative tactics, speech strategy; interviewer, 
persuasion strategy, manipulation strategy.

The emergence of new directions in linguistics, such as cognitive linguistics, socio-, psycho-, and 
pragmalinguistics, has led to a sharp focus on the manifestation of the personal principle of communicants in 
the process of speech interaction. One of the significant points here is the study of the effective influence of the 
interlocutors on each other in order to maximize the achievement of communicative tasks. 

Communicative strategies are the manifestation of speech behavior. At the same time, speech behavior in 
pragmalinguistics is understood as an automated choice of speech means from all available to the speech producer. 
The term “communicative strategy” appeared in the 80s of the last century and today is interpreted differently in 
various scientific fields.

T. Van Dijk under the strategy understands the nature of the cognitive component of communication, 
which optimally solves in a certain way in conditions of insufficient information about the speech behavior of 
communication participants [1]. G.G. Matveeva defines strategy as a system of actions with the aim of influencing 
the interlocutor [2]. E.A. Belyaeva writes that speech strategy is a type of speech behavior that is associated with 
the author’s self-expression in a certain communicative situation [3]. L.A. Moiseenko formulates speech strategy 
as a special type of speech behavior that implements hidden speech intentions [4]. Ruth Vodak refers to the speech 
strategy as a plan of practical actions aimed at achieving “private social, political, psychological or linguistic 
goals” [5].

In linguistics, it is customary to rely on the following presupposition for an adequate interpretation of the 
functional-substantive essence of strategy and tactics: communicative (goals, intentional vectors and ways to 
achieve them); cognitive, according to which “transformations or the formation of basic cognitive categories” are 
possible; linguistic, based on the fact that the choice of units within a certain strategy is based on a variant that 
guarantees its implementation.

A speech strategy is characterized by the presence of a strategic goal, a planning moment, a system of tactics, 
and a set of speech actions. The paradox of the terminology in this direction is that, with explicit generic relations, 
“strategy” acts as “cognitive formation”, and tactics as “speech formation” and “category” (N. I. Formanovskaya, 
V. S. Tretykova). I.T. Rytnikova considers strategy as a “general intention”, and tactics as a locally-realizing 
technique within the framework of a separate stage of a communicative event.

For all the variety of definitions, the term “tactics” appears in the scientific understanding as a systemic 
formation, since it is a specially constructed set of speech moves that finds verbalization through lexical and 
grammatical means in an integrated system of cognitive mechanisms of speech generation and perception. 
Moreover, the strategy acts as a general, and tactics - as a particular.
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We offer the following definition of a communicative strategy, relevant in the framework of our scientific 
research: a communicative strategy in a political interview is a certain set of speech actions of communicants with 
the aim of a certain impact on the interlocutor or the mass consumer of information.

According to A.D. Samoilova, communicative tactics is as a choice of language tools to achieve a specific 
goal [6], whereas O. Issers defines tactics as an attempt to change the configuration of psychological parameters 
and the picture of the world in a certain direction [7]. Speech strategy and speech tactics solve a single problem 
- the implementation of the strategic plan, and the dynamics of the tactics provide the flexibility of the strategy.

By communicative tactics in a political interview we will understand the choice of optimal verbal and non-
verbal means of influencing communicants within the framework of a specific speech strategy. Communicative 
tactics are implemented through communicative moves that differ in the degree of interpretation, functions and 
leading roles (van Dijk, V.I. Karasik).

Just as speech acts and speech genres” are classified, general and particular strategies are distinguished 
taking into account the “global” intentions. Thus, general strategies are considered as “basic”, determining the 
nature of communication, and particular strategies, taking into account the nature of the components of the 
situation, are considered as auxiliary or pragmatic (E.Ya. Shmeleva, 1990; O.S Issers, 2008).

According to the classification of T.Yu. Mkrtchyan, hidden and open communication strategies in an 
interview are distinguished. At the same time, hidden ones are plans, and open ones are tactics. The researcher 
considers four hidden strategies - two emotionally-oriented and connotative-oriented. The contact-setting illocution 
of polite speech behavior is considered as an open communication strategy. The given classification refers to 
the interviewer. Emotionally-oriented strategies include participation/non-participation, confidence/insecurity, 
and the strategy of probabilistic assessment of a speech event as real/unreal. Connotative-oriented strategies are 
associated with the recipient of the text and are defined as evaluating, emphasizing the elements of the statement, 
satisfaction/dissatisfaction of expectations [8]. 

O.S. Issers believes that communicative strategies can include those that affect the addressee, his worldview, 
value system. The main objective of an interviewee is persuasion. This may be due to the impact on the electorate 
to win the election, strengthening authority, communicating information, creating an emotionally favorable 
background, increasing authority.

According to G.I. Ruzavin, the persuasion process is inherent in nature, which means that the interlocutor 
has a certain will, who can decide whether to commit an act or not. Based on this position, we conclude that the 
persuasion strategy has the goal - in the conditions of a certain freedom of the recipient of mass communication, 
to direct the receiving side of communication to perform an action beneficial to the source of information.

Persuasion is a component of communicative influence, which is understood as a complex, including the 
ability to choose a speech strategy and the use of linguistic tools. Some scholars (I. Dzyaloshinsky, A.V. Olyanich, 
Yu.A. Sherkovich et al.) believe that persuasion is primarily logical, contains both specificity and generalization, 
affects both the mind and feelings, thereby confirming the complex nature of this kind of influence. Nevertheless, 
a number of researchers, (I.A. Sternin, Yu.S. Stepanov) having studied the media discourse, noted the transfer of 
emphasis in it from rationality to emotional centricity. In our opinion, persuasion is a complex communicative 
impact, including both rational and emotional components.

The fulfillment of the goal of persuasion is gained by persuasion strategies, which are divided into 
argumentative and agitational. Persuasion and argumentation, according to G.A. Tumanova, are inextricable 
components of the communication process. The main tool of persuasion is argumentation. Moreover, according to 
G.A. Tumanova, argumentation and persuasion can be in three types of relationships: persuasion can be isolated 
from argumentation, rely entirely on argumentation, and partially use the means of argumentation in persuasion 
[9].

O.N. Parshina states that argumentation is a type of communication the purpose of which is to convince 
the interlocutor of something with the help of arguments. Argumentation is defined as a speech effect based on 
allegations in order to justify or refute a provision. In this case, according to the researcher, there is a restructuring 
of the recipient’s consciousness [10].

In the framework of our research, we offer our definition of argumentation, which is defined as a means of 
persuasion, formalized in speech as a finished thought, aimed at proving a certain position in the process of oral 
or written communication.

Another aspect of persuasion as a communicative strategy is manipulation, which is understood as an 
implicit psychological impact on the addressee. O.S. Issers connects persuasion with logic, and manipulation with 
emotions [8, p. 33]. O.L. Mikhaleva refers manipulation to the psychological impact on the addressee with the 
goal of covert implementation of goals, desires, intentions, attitudes that the addressee has not formed on his own. 
We define manipulation in a communicative act as a third-party psychological impact in order to force to fulfill 
the will of the source of information. Moreover, it is characteristic for manipulation that the recipient perceives 
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the imposed values   as his own due to the manipulation. 
K.E. Kalinin considers the following types of persuasion strategies: this is a presentation strategy inherent 

in a promise, an example of personal experience, and the induction of a positive emotional background; 
appeal strategy, including, in the opinion of the researcher, links, allusions, reiterations, confident presentation, 
speaker sincerity. The scholar also introduces the discrediting strategy, which includes logical argumentation, 
demonstration, selection of information, appeal, creating a negative image, postulating authoritative opinions. 
Self-presentation strategy includes criticism, discrediting opponents, retiration, allusions, creating a positive 
image, using key phrases, concurrency, frame design, appeal. This type of strategy is aimed at creating a positive 
image of a politician, often bordering on idealization.

A.V. Romanenko mentions a provocative strategy for a political interview, which is characterized by 
destructive speech behavior, forcing the interlocutor to play a certain role, apply aggressive tactics, high 
emotionality [11].

The defensive strategy is designed to evade a provocative strategy in order to maintain a positive dialogue 
background or to evade the role imposed by the interviewer, since this strategy is not characteristic of the interview 
organizer.

One of the commonly used communicative strategies in political interviews is a demonstration of tolerance. 
G.Kh. Sunagatullina distinguishes two subtypes in this strategy: the benevolence strategy and the understatement 
strategy, and expands them into tactics of regret, flatness reduction (benevolence strategy), and tactics of vague 
reference, multiple interpretations (strategy of understatement) [12].

M.P. Churikov researches the strategy of amphiboly (evasion) related to avoiding a direct answer to a 
question undertaken by a politician: recognition of incompetence; avoid commenting; evasion through appeal to 
the time factor; evasion through appeal to the factor of complexity; evasion through appeal to a more competent 
source; ignoring the question of the interviewer; statement of the counter question.

In this paper, the evasion of the answer to the question is analyzed from the perspective of a communicative 
approach. This version of the analysis made it possible to distinguish between explicit and implicit evasion of the 
answer to a question. With explicit evasion, the speaker explicitly, in a more or less rigid form, declares his refusal 
to cooperate. In the case of implicit evasion, refusal to cooperate is not declared: trying to hide his unwillingness 
to give a clear answer to the question, the speaker, as a rule, speaks long enough, which gives the impression of 
observing the principle of cooperation.

P. Bull and C. Mayer identified several types of non-replies: when 1) a politician ignores a question; 2) 
does not answer the question, however, considering the question important; 3) considers the issue inappropriate; 
4) not able to answer, incompetent to answer, postpones the answer or does not operate on the legislative basis 
for the answer; 5) the politician is focused on his personality and popularization of his position; 6) the answer is 
incomplete; 7) the politician is repeated in the answers; 8) the interviewee believes that he is not understood by 
the interlocutor [13].

L.B. Golovash lists the following types of evasion: repetition and interrogation, response delay, mitigating 
the categorical response, generalization, implicit refusal, ignoring, irony, hint, advancement of conditions [14].

In addition to all of the above, O.N. Parshina proposed strategies of attack, annihilation (destruction of a once 
positive image), information and interpretation strategy, strategy of forming the emotional mood of the addressee, 
propaganda strategy, appeal, veiling, mystification (including exaggeration, understatement, displacement of 
assets), anonymity, deligitization, juxtaposition, creation of evidence and notoriety of objects and phenomena 
[10, p.23].

Studying a political interview involves examining categories such as communication strategy and tactics. 
The strategy is understood as the focus of the participants of the dialogue on achieving a specific goal, the vector 
of the development of a communicative event. We define the communication strategy as a certain set of speech 
actions of communicants with the aim of a certain impact on the interlocutor or the mass consumer of information. 
Researchers identify general and private strategies. By tactics we mean the choice of optimal verbal and non-
verbal means of influencing communicants within the framework of a specific speech strategy.

The presuppositions for an adequate analysis of the functions and content of strategies and tactics are 
communicative, cognitive and linguistic factors.

As part of the study of communicative strategies and tactics, the phenomenon of illocution as a speech act 
in the context of an extra-linguistic goal and intention as a motive, a goal due to which a speech is constructed, 
deserves attention. Intentionality is also a feature of the interview, as it refers to persuasion, the main factor in 
political discourse. The fulfillment of the goal of persuasion is achieved by persuasion strategy, which is divided 
into argumentative and agitational. Political communication is closely connected with persuasiveness as a verbal 
motivation for activity or refusal about it. The theory of communicative strategies, considered within the political 
dialogue, also examines such strategies as: defensive, manipulative, demonstration of tolerance, evasion, assault, 
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annihilation (destruction of a once positive image), informational and interpretative, shaping the emotional mood of 
the addressee, campaigning, appeal, veiling, mystification (including exaggeration, understatement, displacement 
of assets), anonymity, deligitimization, juxtaposition, creation of evidence and general news items and phenomena, 
etc. A unifying feature of communication strategies is the impact on the addressee, on his worldview, value 
system. Political interviews as a form of discourse are directly related to these goals, and therefore the study of 
strategies and tactics is the main theoretical and practical aspect of its consideration.
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САЯСИ СҰХБАТТАҒЫ КОММУНИКАТИВТІ СТРАТЕГИЯЛАР
Зихроллаев Е.М. докторант, 

Абылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ, Алматы, Қазақстан 

Мақалада саяси сұхбатта қолданылатын коммуникативті стратегиялар мен тактикалар талданады. 
Лингвистикалық прагматиканың категорияларында коммуникативті мақсаттарына жету және осы жоспарды ауызша 
жүзеге асыру ретінде анықталған коммуникативті стратегияларды 20-шы ғасырдың 70-жылдарынан бастап отандық 
және шетелдік лингвистер зерттеуге бастады. Саяси сұхбаттар ақпараттық диалогтың бір түрі ретінде кеңінен 
қолданыла бастады. Мақалада журналист пен сұхбат алушының сөйлесу әрекетінің негізгі стратегиялары мен 
тактикалары талқыланады.

Тірек сөздер: саяси сұхбат, коммуникативті стратегия, коммуникативті тактика, сөйлеу стратегиясы; сұхбат 
беруші, сендіру стратегиясы, айла-шарғы жасау стратегиясы.

КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ИНТЕРВЬЮ
Зихроллаев Э.М. докторант, 

КазУМОиМЯ им. Абылай хана, Алматы, Казахстан
 
Статья посвящена анализу коммуникативных стратегий и тактик, используемых в политическом интервью. 

Коммуникативные стратегии, определяемые в категориях лингвистической прагматики как планирование 
партнерами по коммуникации достижения своих коммуникативных целей и речевая реализация этого плана, стали 
предметом изучения отечественных и зарубежных лингвистов недавно, лишь с 70-х годов XX века. Политическое 
интервью получило широкое распространение в последнее время как разновидность информационного диалога. 
В статье рассматриваются основные коммуникативные стратегии и тактики речевого поведения журналиста и 
интервьюируемого.

Ключевые слова: политическое интервью, коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика, речевая 
стратегия; интервьюер, стратегия убеждения, стратегия манипуляции.
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БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН МОДЕРНИЗАЦИЯЛАУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ОҚЫТУДЫҢ 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕРІ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

INNOVATIVE APPROACHES TO LEARNING IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION OF
THE EDUCATION SYSTEM

_____________________________________________________________________________

MODERN MEANS FOR ASSESSING THE QUALITY OF EDUCATION
Taubayeva Sh.T.1  d.p.sc., professor
Muratbayeva G.A.2  d.p.s., professor

Konyrbayeva S.S 3 c.p.s, associate professor
1Kazakh State Women’s Pedagogical University, Almaty, Kazakhstan

The article describes the problems of assessing the quality of education, where the concepts of functional literacy are 
revealed, the current problems of pedagogical measurements, the goals of measurements are touched upon, the comprehensive 
importance and necessity of using modern tools to assess the quality of education both in our country and in the world space 
are defined. The authors emphasize the importance and necessity of using modern tools in the educational process to assess 
the quality of education and educational institutions of students.

Key words: quality of education, measurement of assessment of quality of education, tools, pedagogical measurements, 
parameter, indicator, criterion.

БІЛІМ САПАСЫН БАҒАЛАУДЫҢ ЗАМАНАУИ ҚҰРАЛДАРЫ
Таубаева Ш.Т.1 п.ғ.д, профессор

Мұратбаева Г.Ә.2 п.ғ.д, профессор м.а.
Қоңырбаева С.С.3 п.ғ.к., қауымд. профессор

ҚазҰҚызПУ, Алматы, Қазақстан

Мақалада авторлар білім беру сапасын бағалау проблемаларын алға тартты, онда функционалдық сауаттылық 
туралы ұғымдар ашылды, педагогикалық өлшемдердің өзекті мәселелері, өлшемдердің мақсаттары қозғалды, елімізде 
де, әлемде де білім сапасын бағалаудың заманауи құралдарын қолданудың жан-жақты маңыздылығы мен қажеттілігі 
айқындалды. Авторлар білім беру процесінде оқушылардың білім сапасы мен оқу жетістіктерін бағалаудың заманауи 
құралдарын қолданудың маңыздылығы мен қажеттілігін атап көрсетеді. 

Тірек сөздер: білім сапасы, білім сапасын бағалау өлшемдері, инструментарийлер, педагогикалық өлшемдер, 
мультиплекс, юнит, параметр, индикатор, критерий.

Қоғам мен мәдениет, білім мен ғылым дамудың жоғары сатысына көтеріліп отырған шақта 
қоғам мүшесі ретінде жеке тұлғаға қойылатын талаптар да өзгеріп, біршама күрделеніп отыр. Олардың 
негізгілері мыналар: білімділік, тәрбиелілік, мәдениеттілік, жоғары бейімделушілік, жаңашылдық, ақпарат 
пен технологияларды меңгере білу дағдысы. Ал, ең маңызды жәйт - адамның алған білімі мен тәрбиесін, 
тәжірибесін, меңгерген дағдылары мен біліктіліктерін күнделікті өмірде қолдана білуіне әкелді. Соның 
нәтижесінде өмірдің қандай да болмасын бір саласында жетістікке жетуіне себепкер болды.

Дамудың кемел келешегіне жетуді көздеген кез келген ел білім беру саласының негізгі нәтижелерінің 
бірі ретінде әрбір білім алушыда функционалдық сауаттылықты қалыптастыруды негізгі мақсат тұтқан. 
Функционалды сауатты тұлға тек қоғамдa барынша оңтайлы орналасып қана қоймай, өз бойындағы 
сараптау, тұжырымдау, өздігінше дәлелдеу, кез келген саладағы білігінің арқасында толықтай ел дамуына 
үлес қосары сөзсіз.

 Осы тұста функционалды сауатты тұлғаны қалыптастыру мен дамыту мәселесі туындайды. 
Функционалды сауатты тұлғаны қалыптастыру үшін алдымен оның алғышарттарын белгілеп алу қажет. 

Функционалдық сауаттылық мәселесі білім берудің философиялық деңгейінде (Б.С. Гершунский, 
В.В. Мацкевич, С.А. Крупник), үздіксіз білім беру аспектісі ретінде (С.А. Тангян, И.А. Колесникова), 
құзыреттілік қатынас контекстінде (А.В. Хуторской, О.Е. Лебедев) ресейлік ғалымдар тарапынан 
қарастырады. Сондай-ақ, В.А. Ермоленко, Р.Л. Перченок, С.Ю. Черноглазкин сынды ғалымдар жалпы, 
кәсіби және қосымша білім беру жүйесінде функционалдық сауаттылықты қалыптастыру технологиясын 
ұсынады. Ал, Н.Н. Сметанникова оқушының  оқу дағдысын қалыптастыруға байланысты функционалдық 
сауаттылықты зерттеген. Қазақстандық ғалымдар А.А. Жайтапова, Г.А. Рудик, Ж.Ж Ордабаевалар да осы 
мәселеге байланысты зерттеу жұмыстарын жүргізуде.

Функционалды сауаттылық - тұлганың өмір тіршілігінің әр түрлі саласындағы міндеттерді шешу 
нәтижесі және негізі. Білім мазмұнын жаңарту аясында мектеп білім алушыларының функционалдық 
сауаттылығын дамыту білім берудің басым максаттарының бірі ретінде айқындалып отыр. Функционалдык 



321

сауаттылық әр мектеп пәнінің негізінде қалыптасады. Білім алушылардың функционапдық сауаттылығын 
дамыту жэне оның калыптасуын тексеру кұралы шығармашылык сипаттағы тапсырмалар (зерттеу 
жұмыстарына бейімделген тапсырмалар; экономикалық, тарихи мазмұндағы тапсырмалар; тәжірибеге 
бағытталған тапсырмалар т.б.) болып табылады. Білім алушылардың оқу жетістігін сырттай багалау (ОЖСБ) 
аясында білім алушылардыц функционалдық сауаттылығы бағаланады. Функционалдық сауаттылықты 
тексеруге арналган тест тапсырма лары алгаш рет 2014 жылы ОЖСБ тапсырмаларына қосылды. 2002 
жылы БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы «Сауаттылықтың он жылдығы» туралы резолюция қабылдап, 
сауаттылықты «адам кұкыктарын негіздеуші» жэне адамның өзіне барлык «өмірлік дағдыларды» сіңіруінде 
маңызды мәнге ие деп көрсетті. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012-
2016 жылдарға арналған ұлттык жоспардың міндеттерінің бірі - мектеп окушыларының білім сапасын 
бағалау және мониторинг жүргізу жүйесін дамыту. Функционалдык сауаттылықты қалыптастыру үшін 
оқушылардың өзін-өзі бағалауы өзін-өзі ұйымдастыру жэне өзін-өзі жетілдіру үшін жеке жетістіктерін 
бағалау аркылы жүзеге асырылады. Олар:

- функционалдык сауаттылық;
- оқу және жазудағы сауаттылық;
- жаратылыстану ғылымдарындағы сауаттылық;
- математикалық сауаттылық;
- компьютерлік сауаттылық; 
- отбасылық өмірі мәселеріндегі сауаттылық; 
- денсаулық мәселесіндегі сауаттылық; 
- заң сауаттылығы.
2018-2019 оқу жылында мектеп бітірушілерді қорытынды аттестаттау және ұлттық бірыңғай 

тестілеуді тапсыру форматы өзгерді. Мектеп бітірушілер жоғары оқу орнына түсу үшін міндетті үш пәннін 
қатарында «Математикалық сауаттылык», «Оқу сауатгылығынан» емтихан тапсырды. Оқу сауаттылыгы 
- білім алушылардың мәтін мазмұнын түсіне білу жэне оларға ой жүгірте білу, мәтін мазмұнын өз 
мақсаттарына жету үшін пайдалана білу, қоғам өмірінде белсенділік таныту мақсатында білімдері мен 
мүмкіндіктерін дамыту қабілеттері. Оқу жылдамдығы мен мәтінді дәлме-дәл түсіну бағаланбайды, 
мәтінге арналған рефлексия мен ұғым, оқылғанды өмірлік мақсаттарды жүзеге асыруы үшін пайдалануы 
бағаланады. Математикалық сауаттылық - әлемдегі математиканың рөлін айқындау және түсіне білу, 
математикалық тұжырымдарды дәлелді негіздей білу жэне қызығушылығы бар, ойлы азаматқа тән 
қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін математиканы қолдана білу қабілеттері. Ғылыми-жаратылыстану 
сауаттылыгы - жаратылыстану ғылымындагы білімін қолдана білу, қоршаған ортаны жэне адамзат енгізген 
өзгерістерді түсіну үшін, табиғи-ғылыми мәселелерге қатысты жэне ғылыми дэлелдермен негізделген 
сұрақтарды анықтап тану және негізделген қорытынды жасай білу қабілеттері бағаланады.

Педагогикалық өлшемдер мәселесінің өзектендірілуі Қазақстан Республикасында оқушылардың 
функционалдық сауаттылығын қамтамасыз ету, олардың оқу жетістіктерін шынайы бағалау өлшемдер 
жүйесін жасау болашақта білім алушылардың оқу, математикалық, ғылыми-жаратылыстанушылық 
сауаттылық  деңгейін көтеру күн тәртібіне үнемі қойылып тікелей байланысты. Сонымен қатар елімізде 
білім беру саятының негізіне алынған нәтижеге бағытталған білім беруді құзыреттілік тұғыр негізінде 
жүзеге асырыла бастады. Бұндай оқу үдерісінде пәндік білім, білік, дағдыларды  меңгеру емес, құзыреттерді 
дамытуға басты назарға алынды.

Оның үстіне, Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарлама мазмұнында  жоспарға алынған міндеттердің бірі – мектеп оқушыларының білім 
сапасын бағалау және мониторинг жүйесін дамыту [1]. Өзгермелі әлем жағдайында, бүгінгі күннің талабына 
орай, мақсат-міндеттерді шешу үшін, болашақ ұрпақ қоғам дамуына сәйкес болуы қажет. Қазақстан 
Республикасының білім беру жүйесінің барлық сатысында түгел дерлік пәндерден оқушылардың білім 
деңгейін  объективті бағалау жүйесін зерттеу және сол жүйені енгізу қажеттілігі туындап отыр.

Тұлғаның сапасын, білімінің әртүрлі деңгейін сипаттайтын санды тағайындау үдерісі де 
педагогикалық өлшеулерге жатады.

Психолого-педагогикалық болжауда зерттеліп отырған объектінің сандық және сапалық 
параметрлерін анықтауды белгілі әдістердің көмегімен қабылданған өлшемдер мен көрсеткіштерді 
(сонымен қатар стандартталған), сондай-ақ жаңаша бағалау өлшем құралдарын зерделеу және  жобалау 
негізге алынады. 

Өлшеулер екі мақсатты көздейді:
- зерттеу нысаны жөнінде ақпар жинау;
- оқу-тәрбие үдерісінде жиналған ақпаратты  зерттеу.
Осыған байланысты, келесі педагогикалық болжау иерархиясының кілті тізбектеледі, атап айтсақ,  
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«параметр», «индикатор», «критерий», «көрсеткіш», «құралдар өлшеуіші». Олай болса, осы аталған 
ұғымдарға тоқталайық. Параметр – көлем, нақты құбылыстар қасиетін, іс-әрекеті немесе қызметін 
анықтайтын баға; индикатор құрушы элемент.  Параметр педагогикалық қызметтің тиімділігін; критерий 
педагогикалық қызметтің нәтижелілігін; көрсеткіштер мен индикаторлар алынған нәтиженің сандық 
белгілерін анықтайды. Индикатор – көлем, бірнеше параметрлерді тарату және осы немесе басқа 
құбылыстың өзіндік өлшемдері бойынша бағалауға мүмкіндік беретін іс-әрекет немесе қызмет.  Баға – 
белгілі бір феноменнен көрініс табады, сандық және сапалық, таратылған түрде болады.  Критерий – 
белгі, сол бойынша жіктеледі, бағаланады (және бағасын алады) белгілі бір құбылысқа сәйкес келетін 
индикатор, әрекет немесе қызмет. Критерий-ғылыми негізделген эталон, осыған байланысты оқушыларға 
білім беру мен тәрбиелеудегі жеткен жетістіктер мен дамулар деңгейі белгіленеді [2].

Педагогиканың өлшемдік аппараты (диагностикалық-өлшемдік) - құралдар жүйесі, көрсеткіштер, 
оларды жаңарту жолдары және дамудың деңгейін анықтау білім алушыларды қалыптастыру, білім беру 
мен тәрбиелеу жұмысының сапалық көрсеткіштерін анықтауға мүмкіндік береді. 

 Көрсеткіштерді алатын болсақ, тұлғаның қалыптасу үдерісіндегі өзгермелі жағдаяттарды 
сипаттайтыны анық. Нақты белгіленген көрсеткіштер арқылы оқушының  біліктілігі мен дағдысын, 
меңгерген тәжірибесі мен нәтижелі білімін бағалау. Осы орайда өлшеу құралы ретінде педагогикалық 
диагностиканы қолдану және педагогикалық объектінің сапалық әдісін сандық әдіспен анықтау мәселелері 
қарастырылады.

Педагогикадағы өлшеудің мәні – зерттелуші нысанның, үдерістің сипаттамалары мен жеке 
белгілерін нақты сандық жүйе келтіру, бір немесе бірнеше белгілерді салыстырудың бастапқы нүктесін, 
салыстыру шәкілсын табу.  Осыған байланысты, педагогикалық өлшем мен диагностика маңызды ғылыми 
бағыт ретінде  әдіснамалық семинар, республикалық  конференциялар өткізу, диссертациялық зерттеулер 
сапасын көтеру, педагогикалық өлшем мен диагностика банкін құру аса қажет.

Педагогикалық өлшемдер педагогика, психология, математика,  статистика, логика, өлшем 
теориялары түйіскен жерінде  қалыптасқан қолданбалы ғылыми теория.

Педагогикалық өлшем (ағылшын тілінен аударғанда «Educational measurement») ХХ ғасырдың 
басындағы ғылыми бағыт ретінде пайда болды. Дәл осы жылдары педагогтардың бағалаушы іс-
әрекетінің жеткіліксіздігі саналы түсіндірілді. Тестілер Еуропада Я.А. Коменскийдің, К.Д. Ушинскийдің, 
Д. Дистервегтің, Г. Песталоццидің және т.б. алғашқы педагогикалық жүйелері қалыптасқан кезеңінен 
кейін пайда болды. Аталған жүйелерде тестілеу деген болмады. ХХ ғасырдың 30-жылдарында тест, яғни, 
тестілеу болды, алайда КСРО-да осы кезеңде танымал идеология мен танымал қайреткерлерге берілу 
рухында тәрбиелеу мақсаты негізгі пәні болған педагогикалық жүйе қалыптасты. Білім беру мен оқыту 
аталған идеология рухында тәрбиелік сипатқа ие болды. 

Педагогикалық өлшемдердің дамуы көптеген ғалымдардың үлесі арқылы біршама жетістіктерге 
жетті. Educational Measurement – Педагогикалық өлшемнің дамуына үлес қосқан шетелдік ғалымдар – 
A.Anastasi, A.Birnbaum, W.Brown, L.J.Cronbach, R.L.Ebel, R. Fisher, R.Glezer, J.P.Guilford, H. Gulliksen, 
L.L.Guttman, R.Hambltone, P.Horst, G.F.Kuder, R.Linn, J. Loevinger, F.M.Lord, W. Masters, J.Nitko J.Nunnally, 
G.Rasch, M.W.Richardson, G.Sax, C.Spearman, M.Stone, E.L.Thorndike, R.L. Thorndike, D.Weiss, W. Wiersma 
и S. G.Jurs, B.D.Wright және көптеген басқа ғалымдар. Батыс елдерінде, әсіресе АҚШ-да қазіргі кезде кең 
ауқымды теориялық және дәйекті материал жинақталған. Педагогикалық өлшемдер саласында жыл сайын 
монографиялар, арнайы ғылыми журналдар, оқу құралдары жарияланып тұрады.  

Бүгінгі таңда білім беру мекемелерінде білім сапасын  бағалау өлшемдерін тиімді қолдану мәселесі 
кеңінен  қарастырылып келеді. Сондықтан да білім беру жүйесінде объективті өлшенетін бағалауды 
беретін білім берудің сапасын бағалау үшін инструментарийлерді қолдану тәжірибесін таратуды  талап 
етеді. Мұндай өлшеу тәжірибесі білім беру мекемесінің  тәуелсіз немесе кешенді болуын қарастырады.  
Яғни, білім сапасын бақылау мен бағалау көрсеткіштері пәнаралық  тұстарын  ескеруі  керек. 

Тест тәжірибесін тиімді қолдану бойынша алға дамып кеткен елдердің қатарына Нидерланды, АҚШ, 
Англия, Жапония, Дания, Израиль, Канада, Австралия жатады. Бұл елдердің тізіміне тұрғындарының өмір 
сүруінің жоғары деңгейі анықталған елдер енгізілген. Тестілерді қолдану білім берудің сапасына жағымды 
әсер етеді: білім берудің сапасы басқарудың сапасымен байланысты, сапалы басқару тұрғындардың 
өмірінің сапасын арттырудың алғышарттарын құрады. Қазір тестілердің көмегі арқылы миллиондаған 
оқушылар мен студенттердің, әскери қызметкерлердің, мемлекеттік әкімшілік, басшы қызметкерлердің 
даярлығы тексеріледі.  

Тест анықтамасына келесі терминдер енгізілді: тапсырма, мазмұн, форма, қиындық, деңгей, жүйе, 
құрылым, сапа. Дәл осы кезеңде аса перспективалы бағыттарда тестілерді дамытуға ықпал ететін өзара 
байланысқан, негізгі, бастапқы және қайта жаңғыртушы ұғымдардың жиынтығын құрастыру маңызды: 
бұл педагогикалық өлшем теориясының дамуы, атап айтсақ, педагогикадағы құрылымдық-құрылымдық 
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талдау, тест теориясында жүйелі ұғымдарды қолдану, тестілердің сапасын негіздеудің критерийлерін құру.  
Тестілерді құрастыру бойынша қоғамдық ассоциациялардың арнайы ондаған журналдарды 

шығарудың шетелдік тәжірибесі пайдалы, атап айтсақ, Journal of Educational Measurement, Educational 
and Psychological Measurement, Psychometrika және т.б., сонымен бірге жүздеген монографиялар, оқу 
құралдарын, тест және педагогикалық өлшемдер бойынша диссертациялардың жазылу тәжірибесі 
пайдалы. 

Бұл жерде ресейлік көрнекті ғалым В.Аванесовтің  тестология саласына арналған теориялық 
ілімдері мен тәжірибелік зерттеу нәтижелерін жатқызуға  болады. Бір мәселеден екінші мәселеге табиғи 
ғылыми өту, педагогика ғылымында талап етілмеген немесе қажет болмаған тестілерді зерттеуге әкелді. 
Жарияланған зерттеу нәтижелері тест проблематикасының маңыздылығын ашып берді. Автор «Вопросы 
психологии» журналында «Проблема психологических тестов» атты мақаласында психологиялық және 
педагогикалық тестілеуді ұйымдастыру мәселелеріне тоқталды.  

Соңғы жылдары тестті тиімді қолдану тәжірибесі біршама жетістіктермен ерекшеленгенмен, 
көптеген мәселелердің шешімдері табылмай келеді. Тестті құрастырудағы қарапайымдылық пен 
оған деген артып келе жатқан сұраныс, көптеген сапасыз материалдардың пайда болуына ықпал етті. 
Қалыптасқан жағдаяттар емтихан, сынақ және білімді тексерудің басқа дәстүрлі формаларына жұмсалатын 
шығындармен байланысты оқу үдерісіндегі қиындықтар да орын алады. 

Көптеген педагогикалық және психологиялық еңбектерге жүргізілген  талдау өлшем теориясында 
«нені өлшейді» және «қалай өлшейді» деген түсініктер қалыптасқандығы байқалады. Бұл негізінен оқу-
тәрбие үдерінің алға тартылған міндеттерін шешуге бағыт-бағдар береді [3]. Білім сапасын арттыруда 
қолданылған өлшемдер оқушының немесе білім алушының білім деңгейін анықтауда өлшенетін 
құралдарды тиімді пайдалануға үйретеді. Бұл орайда бірнеше кешенді тапсырмалар орындау арқылы 
білім алушының оқу жетістіктерін бағалаудың тиімді жолдарын анықтауға мүмкіндік береді. Яғни, өлшем 
мазмұнын толық анықтап, оның құралдарын тиімді қолдану арқылы кешенді міндеттер шешімдерін 
іздестіруге мүмкіндіктерге жол ашатыны сөзсіз. Ол педагогикалық тест қатары мен ғылыми дәлелденген 
бақылау жұмыс тапсырмалары.

Өлшемнің математикалық теориясының (ӨМТ) өте қарапайым шынайылықтан басталады: тест 
тапсырмасына жауап беруде жақсы дайындығы бар сыналушылардың жетістікке жетудегі ұмтылысын 
көрсетеді.  Өлшем теориясының ұғымдары мен  аксиомалары, формулалары мен ӨМТ-нің әдістері, 
нәтижелері мен шынайы тапсырмалардың графиктері құрылатын қызметтерге негізделеді. 

Қызықтыратын тапсырмаларды эмпирикалық апробациядан өткізу  жағдайында  сыналушылардың 
көпшілік бөлігіне жүргізген нәтижелердің матрицасын алуға болады.  Сонда ғана  сыналушылардың 
дайындық деңгейіне қарай дұрыс жауаптың мүмкін болар тәуелділігі графигін алуға болады. Бірақ, 
графикалық бейнелеу әдісін тест тапсырмаларының нәтижелерге бағыттаған тиімді. 

Педагогикалық өлшеу сенімділік, валидтілік, объективтілік және тиімділік критерийлеріне 
жауап беретін, педагогикалық нәтижелер алуға мүмкіндік беретін, қиындық деңгейі бойынша теңдеу 
тапсырмалар жүйесінен құралатын, сапалы тестінің көмегі арқылы құрылымдық интервалдық шәкілда 
сыналушылардың тұлғасының қызықтыратын қасиеттерін анықтау үдерісі ретінде айқындалған. Бұл 
анықтамада педагогикалық өлшемнің белгілерін басқа ғылым салаларыменбайланысын айқын көрсетеді.. 

Педагогикалық өлшем үдерісінде өлшенетін жеке тұлғаның ең басты қызықтыратын қасиеті – 
бұл құрылымдық қасиет ретінде қарастырылатын сыналушылардың дайындық деңгейі. Бұл қасиеттің 
анықтамасына оқу пәнін білу, біліктер, дағдылар, бейнелер мен құзыреттіліктер енгізіледі. Қасиет – бұл 
жеке тұлғаның тікелей бақыланбайтын, құрылымдық сапасының сыртқы көрінісі. Аталғандардың бәрі 
дайындық деңгейін құрайды. 

Педагогикалық тапсырмалар теориясында тест тапсырмаларына қойылатын мазмұнды және 
формальды талаптар айқындалады. Сонымен қатар тест тапсырмаларының эмпирикалық түрде бекітілетін 
мазмұнды және формальды талаптарға жауап беретіні көрсетіледі. Эмпирикалық тексеруден өткізілмеген 
тапсырмалар тек қана тест формасындағы тапсырмалар бола алады. 

Кез келген шынайылылық тәжірибе жүзінде бекітілуі қажет болса да, қарапайым идея мен қазіргі 
тәжірибенің арақатынасы біржақты емес. Тәжірибе көрсеткендей, қарапайым идея бекітілмейді, мәселе 
идеяда емес. Сыналушылардың дайындық деңгейін алдын-ала бағалау, тапсырманың өзі, немесе білімді 
тексерудің өзіндік тәжірибесі, бұрын білім беру жүйесінде болмаған ауқымды әрекеттер қате болуы 
мүмкін.  

Өлшеудің математикалық теориясында график дәл және аз көлемді диапазонда қарастырылып, 
сыналушылардың тапсырмасы олардың дайындық деңгейіне қарай ерекшеленеді. Бұл қисында идеал ретінде 
Л. Гутманның шәкілдеу талаптарына жауап беретін тапсырмалар алынуы мүмкін. Онда сыналушылар 
қиын тапсырмаларға дұрыс жауап бере отырып, міндетті түрде алдыңғы жеңіл тапсырмаларға да дұрыс 
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жауап берулері мүмкін. Бірақ тәжірибеде мұндай сызба идеалды тапсырмалардың талап етілген саны мен 
идеалды білім құрылымы бар сыналушылардың болмауынан тұрақты бола алмайды. 

Өлшеудің статистикалық теориясында келесі мәселелер қамтылған: тапсырмаларды анықтау, көп 
жағдайда жобаланатын тест жауаптарын ексеруден өткізу,  сыналушылардың жауаптарын корреляциялау 
коэффицентін есептеу әдісін қолдану, тапсырмаларға берілген балл жиынтығын өңдеу арқылы 
қолдану. Сонымен бірге, қазіргі тестілеуде бастапқы нәтижелердің сенімділігі мен валидтілігі, тест 
тапсырмаларының тест құрастыру типтері,  қасиеттері түгел тексеріледі, тестілеу барысындағы тиімді 
бақылау құрылдары тексеріледі. 

Білім сапасын бағалаудың заманауи құралдары ретінде тестілеудің атқаратын қызметтері:
- оқушылардың жаңа білімді меңгерудегі нәтижелерін көрсететін білім және білік деңгейлерін  

анықтау;
- тест жұмыстарының нәтижелерін көрсететін  оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетінің барлық 

нәтижелері бағалануы; 
- бақылау және бағалау оқытудың шынайы процесінің сақталуы;
- дұрыс жауаптардың саны бойынша оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетінің тиімділігі 

бағаланбайды, мұнда оқушылардың кейде дұрыс емес, өзіндік ой тұжырымдары бағаланады; таныс емес 
жағдаяттарда мәселелерді шешу, күнделікті өмірдің міндеттерін шешуде, мектепте алған білім, білік және 
дағдыларын  өз тәжірибесінде саналы  түрде қолдану, өзіндік пікірін айта білу және оны дәлелдей білу 
шеберлігінің бағалануы; 

- пәнаралық сипаттағы міндеттерді қоюда және шешуде топтық жұмыста жүргізілуі; 
- ал пәндік білімдер мен біліктер оқытудың дара траекториясындағы өсумен бағалануы; 
- жаңа білімді өз бетімен алуға оқушыларды баулуға сүйенеді, ал бағалаудың инструментарийінде 

оқушыларға көрсету формасы әртүрлі тақырыптағы ақпарат беріледі, осы ақпаратпен оқушылар өз 
беттерімен жұмыс істейді және өзіндік ой-пікірлерін білдіреді, сондықтан, инструментарийде оқулық 
және басқа материалдар бойынша тест тапсырмалары біріктіріледі.  

Аталған құралдарды  қолдануда педагогикалық өлшем теориясының тарихи дамуы өлшеу әдістерінің 
мүмүндіктерін кеңінен қарастыру қажет. Өлщеудің мүмкіндігінің белгілі дәрежесіне қарай, олардың 
сенімділігі мен валидтілігіне қарай, олардың әлеуметтік ғылымдар саласында қолданылуына қарай 
қолданылса, онда білім сапасының белгілі дәрежеде шыңайлығын көрсететін нәтижелерге жетуге болады. 

Алайда, кез келген жағдайда бағалаудың нәтижесі өлшеудің инструментарийіне, бақылау-өлшеу 
материалының (КИМ) сапасына байланысты болады. Инструментарийдің типі өзінің жұмсалуы бойынша 
анықталады: халықаралық, ұлттық, барлық ұлттарды қамтитын (мультиплекс бойынша өлшеудің ұлтттық 
технологиялары немесе халықаралық технологияларын қолдану арқылы ұлттық инструментарий, 
сондықтан тапсырмалардың мәтіні халықаралық талаптарға сәйкес шетелдік мәтіндердің бейімделген 
аудармасын немесе модификацияланған орысша мәтін ретінде болады). 

Сонымен, баға қою кезінде әдетте ұлттық КИМ қолданылады, бағалау барысында – ұлттық және 
барлық ұлттарды қамтитын КИМ, эвалюация барысында – ұлттық, барлық ұлттарды қамтитынжәне 
халықаралық КИМ қолданылады. Тек қана кросс-бағалар бағалау барысындағы жоғары дәлдікке қол 
жеткізуге мүмкіндік береді. Сондықтан, білім берудің сапасын бағалауда мультиплекс бағалаудың ең 
сенімді тәсілі болып табылады. Мультиплекс алуан түрлі инструментарий арқылы квалиметриялық 
процедуралардың нәтижесінде алынатын кросс-бағаларды қамтамасыз етеді: халықаралық, ұлттық және 
барлық ұлттарды қамтитын.

Оқытудың алуан түрлі сатыларына арналған мұндай барлық ұлттарды қамтитын инструментарий, 
қазіргі кезде Ресейдегі мектептер, мектепке дейінгі мекемелер мен жоғары оқу орындарында қажет 
етіледі. Қазіргі кезде барлық ұлттарды қамтитын инструментарий ғалым Н.Найденованың 2002 жылы 
құрастырған және оқытудың әртүрлі сатысында сегіз жыл бойына апробациядан өткізілген, мултиплексті 
өлшеу әдісі арқылы білім берудің сапасын бағалауды жүзеге асырылды. 

Барлық ұлттарды қамтитын инструментарий: қазіргі қоғамның талаптарына сәйкес білім берудің 
сапасын бағалауды интеграциялық әдістерді қолдану; оқытудың алуан түрлі сатылары мен әртүрлі оқу 
мекемелерінің әлеуметтік-педагогикалық мүмкіндік аясында, оқушылардың құқықтарын жүзеге асыруды 
есепке алып, басқарушы шешімдерді қабылдаудың әртүрлі деңгейлерінде білім берудің сапасын бағалау; 
білім берудің сапасын басқарудың әртүрлі деңгейлерінде, бейіндік оқытудың типі бойынша оқушыларды 
оқыту мен тәрбиелеудің нәтижелерін рейтингілік шкалалау; бейіндік дифференицациялауды есепке 
алу арқылы тест материалдары; білім берудің бірнеше сатыларында оқытудың тиімділігін бағалауға 
байланысты, тест материалдарының мазмұнды сабақтастық модельдері (мектепалды, бастауыш, негізгі, 
орта, жоғары); ЕГЭ; ГИА; мектеп портфолиосы, мультиплекс, PISA; TIMSS және т.б., нәтижелерін 
калибровкалаудың тұрақты әмбебаптығы мақсатында, тестілердің әртүрлі спецификасы бойынша пәндік 



325

мазмұнды репрезентативті таңдау; басқарушы шешімдерді қабылдаудың әртүрлі деңгейлерінде білім беру 
саясатын өзгертуге қатысты мониторингілік зерттеу нәтижелерін есепке алу; білім беру мекемелерінің іс-
әрекетінің тиімділігі мен сапасын бағалаудың әлемдік тенденцияларына сәйкес, лицензиялау, аттестациялау 
және аккредитациялау процедураларын анықтайтын, білім беру мекемелерінің іс-әрекетін бағалаудың 
көрсеткіштері; білім алудағы теңдікке қол жеткізу арқылы оқушылардың әлеуметтік бағдарларын 
жақсартудың модельдерін құрастыру және осы құқықтарды кез келген инструментарий арқылы білім 
берудің сапасын бағалаудың нәтижелерін шкалалап көрсету. 

- Зерттеулердің нәтижелері дәйекті материалдармен бекітілген, ғылыми тұрғыда негізделген 
білім беруді модернизациялау тұжырымдамасын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Ал барлық ұлттарды 
қамтитын инструментарийді мектептегі білім берудің сапасын бағалауда қолдану, оқушылардың білім 
нәтижесін кешенді бағалауға мүмкіндік береді және олардың ГИА; ЕГЭ тапсырудағы жетістікке жетуін, 
ЖОО-да оқуын, білім берудің сапасын халықаралық салыстырмалы зерттеулерге қатысуға салыстыруға 
және болжам жасауға мүмкіндік береді [білім берудің сапасын мультиплексті өлшеудің негізі болып 
саналатын отандық мәтіндер негізіндегі халықаралық технология қолданылады. Айталық, А.Чехов 
шығармашылығы бойынша ЕГЭ-дегі мәтінді аламыз және оны мультипәндік режимде құзырылылықты 
өлшеуге бейімдейміз. 

- білім берудің сапасы халықаралық зерттеулерде қолданылмаған шетелдік мәтін алынады және 
орыс тіліне аударылады, бағалаудың ресейлік жағдайларына бейімделеді (көп жағдайда америкалық, 
австралиялық, ағылшындық тәжірибе қолданылады). 

Ресейде білім берудің сапасын мультиплексті өлшеу әдісін Н.Н.Найденова [5] құрастырды және 
ол әдіс ең алғаш рет 2005 жылы жарық көрді. Бұл әдіс оқытудың әртүрлі сатыларында практикалық 
апробациядан өткізілді: мектепке дейінгі кезеңнен жоғары оқу орнына дейінгі кезең. Ең алғаш тест 
алдындағы апробация 2002 жылы Ресей Федерациясының бірнеше аймақтарындағы мектептерді 
репрезентативті таңдауда жүргізілді. Мектептегі білім берудің сапасын бағалаудағы мультиплексті 
апробациялауды, осындай өлшеуге қатысқан мектептердің педагогикалық ұжымы сәтті деп таныды. 2007 
жылдан бастап, мультиплекс орта мектептің келесі сыныптарында білім берудің сапасын интеграциялық 
өлшеуде қызмет етеді: II-VIII, Х сыныптар. Мұнда бірінші сынып қозғалмайды, ол мектепке дейінгі білім 
берудің деңгейін бір мезгілде бағалаумен мультиплекске енеді. Оған сонымен бірге, тоғызыншы және он 
бірінші сыныптар енгізілмейді, себебі бұл сыныптарда мемлекеттік қорытынды аттестация (ГИА) және 
ЕГЭ жүргізіледі. 

Бұдан шығатыны, барлық ұлттарды қамтитын инструментарийдің құрылымы әдеби немесе ғылыми-
танымал мәтін негізіне алынатын құзырлылық тестіне сүйенеді. Тестінің мұндай құрылымы юнитті деп 
аталады. 

Юнит – бұл ашық формадағы (яғни, еркін-құрастырылған жауабы бар тапсырма) және жабық 
формадағы (яғни, жауапты таңдау мүмкіндігі бар) әртүрлі тапсырмалардың мәтіндік тұрғыда байланысқан 
жиынтығы. Әдетте, осы жиынтыққа әртүрлі пәндік бағыттағы тапсырмалар енгізіледі, оның негізінде 
ақпараттық құзыреттілікті бағалау, яғни ақпаратпен жұмыс істеу біліктілігін бағалау негізге  алынады. 
Осылайша, қарапайым шығарма немесе мазмұндама ресейлік түсіндіруде, оқудағы сауаттылықты тексеру 
бойынша толыққанды ашық формадағы тапсырма болып енгізіледі. 

Ашық формадағы тапсырмалар қысқа және толық болады. Ресейде осындай тапсырмалардың үлгісі 
ретінде ЕГЭ-дегі В және С тапсырмасының бөлігі алынады. Оқылған мәтінге деген қатынас және өзіндік 
тәжірибені көрсететін, толық ашық тапсырмалар эссе формасындағы тапсырмалар деп аталады. Мысалы, 
ЕГЭ-дегі орыс тіліндегі оқылған мәтінге берілген рецензия (С бөлігі). Тек қана барлық ұлттарды қамтиты 
нинструментарийде мұндай тапсырма пәндік бағыттылығы бойынша орыс тіліндегі сауаттылыққа емес, 
оқудағы сауаттылыққа бағытталады. 

Бұдан басқа, барлық ұлттарды қамтитын инструментарийдің құрылымына міндетті түрде алуан 
түрлі әлеуметтік-педагогикалық ақпарат енгізіледі, яғни оқушылар, олардың ата-аналары, мектеп, сынып, 
тұратын елді мекені, ауданы, елі, оқушылардың тұлғалық мінездемесі және т.б. туралы кең ауқымды 
анкеталық ақпарат енгізіледі. 

Сонымен, білім берудің сапасын бақылау және бағалау бойынша барлық ұлттарды қамтиты 
нинструментарийді құрастыру барысында тапсырмаларды қолдану бойынша резюмені, кестеде берілген 
мәліметтердің негізінде екі түрде беруге болады: 

- жабық және сауалнама түріндегі тапсырмалар үшін;
- ашық тапсырмалар үшін. 
Кез келген жағдайда ашық тапсырмаларды кодтау күрделі, субъективті, сенімсіз және дайындалған 

сарапшылардың штаттық қызметкерін және уақыттың кең көлемін талап етеді. Мысалы, Тодд Фарли 
өзінің тапсырмаларды эссе түрінде бағалаудың он бес жылдық тәжірибесін «Выставление оценок» деген 
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еңбегінде  сарапшылардың тренингтері мен бағалаудың детальді сызбаларын ескере отырып,  әлем 
деңгейіндегі сарапшылар тәжірибесін негізге алып,  бағалау процедурасын  өзгертуге тура келетінін атап 
өтеді. 

Білім берудің сапасын бақылау және  бағалау үдерісі тұлғаның психологиялық сипаттамаларын 
бақылау және бағалау мақсатындағы тестілерді құрастыруды қамтып алады. Себебі, ол аталған процесс 
басталу кезінде тест мақсаттарын анықтау процесін, мақсатты репрезентативті аудиторияны, тестілеудің 
объектілері мен субъектілерін анықтау процесін қамтиды. Құрастырудың екінші қадамы ретінде тестінің 
спецификациясын құрастыру алынады. Содан кейін құрастыру циклі жүреді және ол бес немесе алты 
жыл уақытты алады. Көп жағдайда тестіге оны апробациялау сатысында сыртқы тапсырмалар енгізіледі, 
яғни тестінің орындалуын бағалауға енгізілмейтін тапсырмалар енгізіледі. Ал, олар бойынша статистика 
болашақ бағалаушы процедуралар үшін және оларды тестінің келесі формаларына енгізу үшін есептеледі. 
Емтихан тапсырушы үшін тест бойынша жауаптың валидтілігі, циклдің ішіндегі қадамдар арасындағы 
байланыстарға күшті тәуелді болады. Емтихан бағасының сенімділігі көп жағдайда циклдің алуан түрлі 
қадамдары арасындағы байланыстың күші арқылы қолданады.  

Н.Найденованың білім сапасын өлшеудің әлемдік инструментарийлері жөніндегі ғылыми 
пайымдаулары біздің еліміздегі ғалымдар мен арнайы мамандар тарапынан зерттеліп,  білім беру сапасын 
бақылау және бағалаудың мүмкіндіктерін арттыруы – алдағы уақыттың еншісінде.

Біздің елімізде соңғы жылдарда білім берудің сапасы және оны бағалаудың тестілеу арқылы 
қорытындылануы жөнінде көп айтылып, осы мәселеде жақсы ұсыныстар мен жаңа көзқарастар 
қарастырылып, оны іске асырудың алғашқы жаңалықтары қуантуда. Алдағы уақытта мектеп түлектерінің 
білімін бағалаудың жаңа инструментарийлері кеңінен қолданылып, өз нәтижесін беретіні айғақ. Білім 
сапасын жақсарту және оны өлшеудің жаңа инструментарийлері осылайша көпшілікке мейлінше түсінікті 
бола түсетіні сөзсіз. 
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В статье авторами изложены проблемы оценивания качества образования, где  раскрыты понятия 
функциональной грамотности, затронуты актуальные проблемы педагогических измерений, цели измерений,  
определены всесторонняя значимость  и необходимость  применения современных  инструментариев оценки 
качества образования как в нашей стране, так и в  мировом пространстве. Авторами подчеркивается важность и 
необходимость использования в учебном процесс современных инструментариев оценивания  качества образования 
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The article considers the possibilities of formation of research abilities of the future teacher of vocational training on 
the basis of educational technologies. Research abilities of future specialists - is the ability to apply their knowledge, skills, 
skills in connection with a certain scientific community, as well as the degree of readiness for self-socialization. It was also 
noted that knowledge, skills in the framework of the formation of research abilities are the basis for the training of future 
teachers and occupy an important place in the development of personality. Ways of formation of research abilities of future 
specialists of professional training on the basis of project technology of training are considered.
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Мақалада болашақ педаготың ғылыми зерттеушілік қабілеттерін білім беру технологиялары негізінде 
қалыптастыру мүмкіндіктері қарастырылған. Болашақ мамандардың ғылыми зерттеушілік қабілеті – оның қабылдаған 
білім, білік, дағдыларын белгілі бір ғылыми айналымға байланысты қолдана алуы, өзін-өзі әлеуметтендіруге 
дайындық деңгейіне де қысқаша мағлұмат берілген. Сонымен қатар ғылыми зерттеушілік қабілетті қалыптастыру 
жұмыстары аясындағы білім, білік, дағды болашақ педагогтарды дайындаудың негізі жобалық оқыту технологиясы 
болып табылатындығы және жеке тұлғаның дамуында маңызды орын алатындығы да көрсетілген. 

Тірек сөздер: болашақ кәсіптік оқыту педагогы, ғылыми зерттеушілік қабілет, білім, білік, дағды, білім беру 
технологиясы, жобалық оқыту технологиясы. 

Қазіргі заманғы қоғамның дамуы барлық өсу серпінділігімен, табиғатты танудың жаңа деңгейіне 
енумен, әлеуметтік құрылғының өзгеруімен және бұрын белгісіз салаларда сапалы жаңа қызмет 
түрлерінің пайда болуымен сипатталады. Сондықтан білім мен Ғылым «Қазақстан-2030» ұзақ мерзімді 
стратегиясының маңызды басымдықтарының бірі деп танылды [1].

Еліміздің әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдени дамуының жоғары қарқынын 
қамтамасыз ету мақсатында жоғары кәсіби білім беруді дамытудың заманауи кезеңі кәсіби-тұлғалық өзін-
өзі іске асыруға дайын білікті педагогтарды даярлауды көздейді. Болашақ кәсіптік оқыту педагогының 
кәсіби дайындығындағы өзгерістер кәсіби білім беруді реформалаумен байланысты болып отыр.

Қазақстан Республикасында білім берудің мемлекеттік стандартына сәйкес жоғарғы оқу 
орындарындағы білімге  қойылып отырған талап түбегейлі өзгеріп, бірінші кезекке  студентті пәндік 
білім, білік және дағдылардың белгілі бір жиынтығымен қаруландыру емес, олардың  оқу-танымдық, 
зерттеушілік  іс-әрекетін қалыптастыру мақсатын жүзеге асыру.  

Жаңа енгізулердің ұлғайып келе жатқан көлемі; білім беру нәтижелеріне қойылатын жаңа талаптар; 
оқыту нәтижелерін бағалаудың өзге де жүйесі; пәндерді интеграциялау мәселелері; жаңа пәндерді 
енгізу («Кәсіби білім беру жүйесіндегі ғылыми зерттеу негіздері», «ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар» және т. б.) кәсіптік оқыту педагогының қызметінің мазмұнын жаңартуды, зияткерлік 
ресурстарды шоғырландыруды, жүзеге асыратын кәсіптік қызметінде жаңа мінез-құлық стратегиясын 
сыни, шығармашылық игеру үшін қажетті ақпаратты өз бетінше іздеуге ұмтылуды талап етеді.

Кәсіптік оқыту педагогының кәсіби қызметінде жаңа сапаға қол жеткізу педагогикалық үдерісті 
жобалау мен басқаруды қайта пайымдаумен байланысты [2-3], онда ол енді педагог ретінде ғана емес, 
сонымен қатар: нұсқаушы (оқыту жұмысын орындау барысы мен нәтижелерін әзірлеу, келісу, бағалау 
бойынша студенттермен жеке-топтық жұмысты жүйелі түрде жүргізетін адам); тәлімгер (оқушыға атаулы 
көмек көрсете алатын адам, оны проблемалық жағдайды тез шешуге көмектесе отырып).); консультанттың 
(оқу міндетін талқылауға, әр түрлі мәселелер бойынша кеңес беруге қабілетті маманның); куратордың 
(басты мақсаты балалардың өмірлік тәжірибе (жинақтау, таңдау, жауапты мінез-құлық) және өмірлік 
құндылықтарды алуы үшін жағдай жасау болып табылатын білім беру процесіне қатысушының); басқарушы 
(ресурстарды педагогикалық талдау, мақсаттарды жобалау, нәтижелерді жоспарлау, ұйымдастыру, түзету 
және талдау сияқты басқарушылық технологияларды меңгерген адам) және жай көмекші болып табылады 
[4].

Тәжірибе көрсеткендей, бүгінгі күні мұғалімдердің кәсіби қиындықтармен бетпе-бет келуде, 
өзінің білім беру үдерісінде болып жатқан өзгерістерге дайын еместігі туралы мәлімдейді. Бұл жағдайда 
педагогикалық үдерістің мәндік сипаттарын қозғайтын, оның бағытын, сапасын, нәтижелілігін анықтайтын 
өзгерістерді түсіну, ғылыми ұғыну проблемасы туындайды.

Болашақ кәсіптік оқыту педагогының қызметінің негізі болып табылатын педагогикалық процесс 
кәсіби құзыреттілік саласындағы жаңа көзқарастар аясында нормативтік дәрежеден өз қатарына ауысады.

Болашақ кәсіптік оқыту педагогыныңпедагогикалық іс-әрекеті жеке болып келеді, яғни ғылыми 
негізде педагогикалық үдерісті жобалау мен жүзеге асыруға бағытталған жаңа білімдерді жинақтауды 
талап етеді, сондықтан зерттеуде болашақ кәсіптік оқыту педагогының кәсіби іс-әрекетінде жаңа сапаға 
қол жеткізуді біз зерттеушілік қабілеттерін қалыптастырумен байланыстырамыз.

Зерттеушілік қабілет арқылы болашақ мамандардың ғылыми дүниетанымы дамиды. Ғылыми 
дүниетаным тек теориялық білім алу  арқылы емес, сонымен қоса, дәйекті дәлелдер және зерттеушілік іс-
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әрекет нәтижесінде қалыптасады. Студенттер өздігінен жүргізген зерттеушілік қабілет нәтижесінде нақты 
шындыққа көз жеткізеді. Бұл педагогикалық жоғары оқу орындарының алдына болашақ мұғалімдерді 
дайындауда зерттеушілік қабілетінқалыптастыруәдістерін меңгеріп шығу мiндeтiн қoяды. 

Білімді зерттеушілік тұрғысынан меңгерту мәселесі көптеген ғалымдардың зерттеу нысаны 
болғаны анық. Мәселен, болашақ мұғалімдердің оқу үдерісінің белсенділігі мен зерттеушілік қабілеттерін 
қалыптастырудың ғылыми - әдістемелік ұстанымдарын көрсетуге: Г.А.Бордовский, М.А.Белялова, 
В.П.Беспалько, В.И.Загвязинский, Г.П.Скамницкая, D. Berlyne, S.Eugene, Т.С.Садықов, А.П.Сейтешов, 
Г.А.Уманов, Н.Д.Хмель, А.Е.Әбілқасымова, Ш.Т.Таубаева,  З.А. Исаева, А.Ш.Байтоқаева, М.А.Утешова, 
Г.К. Баймукашеваның ғылыми еңбектері арналған [5 - 8].

Демек, қазіргі уақытта болашақ мамандардың ғылыми зерттеушілік қабілеттерін қалыптастырудың 
басты мақсаты олардың зерттеу позициясын, аналитикалық ойлау дағдыларын дамыту болып табылады. 
Осыдан, зерттеудің әрбір кезеңінде қазіргі заманғы білім беру технологияларын кеңінен қолдану керек деп 
есептейміз. 

Соңғы жылдардағы дидактикалық зерттеулерді талдау қазіргі заманғы білім беру технологияларының 
ішіндегі ең танымал болып шетелдік және отандық ғалымдар әзірлейтін жобалық оқыту технологиясы 
болып табылады, олар жобалық оқытуды білім алушылардың әдіснамалық білімдерді, іскерліктерді, 
дағдыларды меңгеруіне ықпал ететін оқытудың тұтас технологиясы ретінде қарастырады; одан әрі өзін-
өзі білім берудің негізі ретінде; білім алушылардың қабілеттерін, зерттеу іскерліктерін және дербестігін 
дамыту құралы ретінде қарастырады. 

Жобалық оқыту технологиясын біз өнімді білім беру жүйесінің құрамдас бөлігі ретінде қарастырамыз, 
ол білім алушылардың түрлі проблемаларға қызығушылығын ынталандыруға және бір немесе бір қатар 
проблемаларды шешуді көздейтін жобалық қызмет арқылы, білім беру немесе әлеуметтік-мәдени өнім 
түрінде нақты нәтиже алуды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін тәсілдер жиынтығын қамтиды. Бұл 
технология жаңа білімді, іскерлікті, құндылықты бағдарларды, қарым-қатынасты өз бетімен алуға және 
қолдануға бағытталған. Ол шығармашылық ойлау мен кәсіби-педагогикалық құзыреттілікті дамытуға 
ықпал ететін зерттеу, іздеу, проблемалық, коммуникативтік әдістердің жиынтығын қамтиды [9].

Жобалық оқыту технологиясы-теориялық білім мен практикаға бағытталған іскерліктерді меңгеру 
процесінде интеллектуалдық және физикалық мүмкіндіктерін, ерік сапалары мен шығармашылық 
қабілеттерін дамыту арқылы білім алушының жеке тұлғасын шығармашылық тұрғыдан өзін-өзі танытуға 
бағытталған оқу үрдісін ұйымдастырудың икемді үлгісі болып табылады. 

Жобалық оқыту технологиясы бірқатар ерекшеліктері бар. Атап айтсақ:
−	аудиторияда және аудиториядан тыс уақытта білімгерлердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру;  
−	 болашақ мұғалімдерді кәсіби-педагогикалық даярлаудың нәтижесі ретінде педагогикалық және 

шығармашылық ойлауды дамыту; 
−	 оқытудың белсенді әдістерін қолдану; 
−	 өзінің жеке жұмыс тәжірибесін құру.
Кәсіби білім беру үдерісінде жобалық оқыту технологиясын пайдалану оқытудың репродуктивті, 

көбінесе абстрактілі сипаты мен білімгердің нақты қызметі мен білімі және прагматикалық іскерліктері 
арасындағы шекараны реттейді.

Сонымен қатар, жобалық қызметте студенттер білімді меңгерудің жеке тәсілдерін меңгеріп қана 
қоймай, өзіндік жұмысты орындаудың өзіндік қарқынын таңдауға, сонымен қатар пәнаралық немесе 
ұжымдық жобаларды орындауға бағытталған бірлескен шығармашылық қызметке қосылуға мүмкіндік 
туады.

Білімгерлерді жобамен дербес жұмысқа қосу сыни ойлауды, танымдық дағдыларды, тұлғалық мәнге 
ие болатын өз білімдерін өздігінен құрастыра білуді, ақпараттық кеңістіктегі бағдарлауды, педагогикалық 
қызметтің әлеуметтік қажеттілігін, болашақ педагогтың жобалық құзыреттілігін қалыптастыруға ықпал 
ететінін атап өткен жөн.

Педагогикалық ғылымда біз қарастырып отырған технологияны анықтаудың бірнеше тәсілдерін 
кездестіруге болады: «жобалар әдісі» (В.Х.Килпатрик), «жобалық әдіс» (Карл Фрей), «жобалық оқыту 
технологиясы» (Т.И.Шамова).

Жобалы оқыту әдісінің ерекшеліктерін қарастыра отырып, ғалымдар оның жалпы сипаттарын 
атайды, олар: жобаға білімгерлердің белсенді қатысуы; жобаға қатысушылардың бірлескен қызмет 
түрлерін анықтауы, жобалық қызметті ұйымдастыру және жүзеге асыруы, жобаның орындалу барысы 
туралы ақпараттандыру, пікірталастармен сөз сөйлеу және т.бҒалымдар білімгерлердің осы оқу түрінің 
әр түрлі атауларын пайдаланғанына қарамастан, олардың әрқайсысы жобаға қатысушылардың өзара 
байланысты жүйелі іс-қимыл жүйесін білдіреді, бұл оқыту әдісінің шегінен шығады.

Біз Т.И.Шамованың, Т.М.Давыденконың [10] пікірлерін басшылыққа ала отырып, және жоба әдісін 
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жобалық оқыту технологиясымен атау дұрыс деп есептейміз.  
Кәсіби білім беру процесіне қатысты жобалық оқыту технологиясының мәні оқушылардың белгілі 

бір, нақты бар мәселелерге, дербес шешімдер іздеуге қызығушылығын ынталандыру болып табылады. 
Мұғалім қызметінде үнемі пайда болатын әртүрлі мәселелерді шешуге бағытталған жеке немесе 
бірлескен қызмет арқылы ғана білімгерлер теориялық білімді практикада қолдануды үйренеді. Осыған 
орай, жобалық оқыту технологиясы деп біз оқытудың проблемалық, эвристикалық және зерттеу әдістерін 
интеграциялайтын педагогикалық технологияны түсінетін боламыз.

Біздің ойымызша, жобалық оқыту технологиясы болашақ педагогтардың дербестігін дамыту, кәсіби 
құзыреттілігі мен жеке қасиеттерін қалыптастыру үшін жоғары ішкі әлеуетке ие. 

Жобалық оқыту технологиясын пайдалану кезінде білім беру үрдісіне қатысушылардың рөлі 
айтарлықтай өзгереді: оқытушы білімгерлердің танымдық өзіндік қызметінің демократиялық жетекшісі, 
оның кеңесшісі, көмекшісі рөлінде болады; сәйкесінше білімгер жобалау процесінің белсенді қатысушысы 
рөлін атқарады. Білімгердің субъективтілігін дамыту өз бетінше танымдық іс-әрекетті жоспарлауда, оны 
ұйымдастыруда және дидактикалық қамтамасыз етуде көрінеді. Жобамен жұмыс істеу міндетті рефлексивті 
қызметті көздейді: оқу тапсырмасын орындау барысында әркім не алды, не болды, не жоқ, не сәтсіздіктің 
себептері қандай болды және болашақта оларды қалай болдырмауға болады деген баға беру маңызды. 

Жобалық оқыту технологиясын пайдалануға қойылатын негізгі дидактикалық талаптар төмендегідей:
−	пәнаралық білімді, оны шешу үшін шығармашылық ізденісті талап ететін жобаның кәсіби 

маңыздылығы; 
−	теориялық және қолданбалы маңыздылығы анықталған проблеманы шешудің нақты нәтижесін 

талқылау, түсіну және нақты практикалық қызметіне енгізуге болады
−	 жобамен жұмысты ұйымдастырудың жеке және топтық формаларын үйлестіру; 
−	 жобаны іске асыру кезең-кезеңмен жүзеге асырылуы тиіс;
−	 білімгерлердің проблеманы анықтау, зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдау, 

гипотезаны ұсыну, зерттеу әдістерін талқылау, соңғы нәтижелерді рәсімдеу, алынған мәліметтерді талдау, 
қорытынды жасау, түзету, қорытындылар (бірлескен зерттеу барысында «ми шабуылы», «дөңгелек 
үстел» әдісін, шығармашылық есептерді, көрулерді, жобаны қорғау) дағдыларын дамытуға бағытталған 
эвристикалық және зерттеу әдістерін қолдану арқылы жобалық-зерттеу қызметінің құрылымын, 
функцияларын, нәтижелерін анықтауға мүмкіндік береді. Кесте – 1,2.

Сурет - 1. Жобалау-зерттеу қызметінің құрылымы

Сурет - 2.  Жобалау-зерттеу қызметінің функциялары мен нәтижелері
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Қорыта айтқанда, жобалау-зерттеу құзыреті-бұл белгілі бір саладағы кәсіптік білімнің, жобалау 
және зерттеу қызметінің құрылымы туралы білімнің жиынтығы, жобалық және зерттеу біліктерінің 
болуы (гипотезаларды ұсыну және негіздеу негізінде проблемаларды шешу, қызмет мақсатын қою, 
қызметті жоспарлау, қажетті ақпаратты жинау және талдауды жүзеге асыру, эксперимент орындау, зерттеу 
нәтижелерін ұсыну), осы білімдерді арнайы қызметте қолдану қабілетінің болуы деп тұжырымдаймыз. 

Демек жобалық оқыту технологиясы негізінде болашақ кәсіптік оқыту педагогтарының ғылыми 
зерттеушілік қабілеттерін қалыптастыру тиімді болып табылады. Жоғарыда аталған көрсеткіштердің 
қалыптасу дәрежесіне ғылыми зерттеу қабілетін қалыптастыру деңгейі және оның әрі қарай өзін-өзі 
дамыту траекториясы байланысты. Сондықтан кәсіби дайындық барысында болашақ кәсіптік оқыту 
педагогының ғылыми зерттеушілік қабілеттерін  қалыптастырудың қажеттілігі кезек күттірмес мәселе 
екендігін дәлелдейді. 
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В статье рассматриваются возможности формирования научно-исследовательских способностей будущего 
педагога профессионального обучения на основе образовательных технологий. Научно – исследовательские 
способности будущих специалистов-это умение применять полученные им знания, умения, навыки в связи с 
определенным научным кругом, а также степень готовности к само социализации. Также было отмечено, что знания, 
умения, навыки в рамках работы по формированию научно-исследовательских способностей являются основой 
подготовки будущих педагогов и занимают важное место в развитии личности. Рассмотрены пути формирования 
научно-исследовательских способностей будущих специалистов профессионального обучения на основе проектной 
технологии обучения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ-НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ В
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
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В статье рассматриваются  новые направления в использовании цифровых технологий в образовании, 
формирование цифровой компетентности будущих учителей в условиях современного информационного общества, 
как необходимое условие подготовки современных кадров. 

Ключевые слова: глобализация, цифровая компетентность, цифровые технологии, электронное обучение, 
открытое образование, массовые открытые онлайн курсы.

Современное общество сегодня претерпевает значительные изменения в связи с  процессами 
глобализации и цифровизации экономики страны. Сегодня  рынок труда становится все более 
конкурентным, что приводит к новым требованиям не только к молодому специалисту, но и к системе 
его подготовки. Не случайно в последнее время все чаще исследователи говорят о  необходимости 
модернизации образования. Модернизация образования должна в первую очередь учитывать требования 
современного социума. По-настоящему конкурентоспособным будет такой работник, который не только 
хорошо знает особенности своей профессии, но и общителен, умеет работать в команде, устойчив в 
стрессовой ситуации, способен выполнять поставленные задачи, свободно владеет рядом необходимых 
для профессиональной деятельности компетенциями и что очень важно цифровыми компетенциями. 
Образование становится средством для наиболее адекватного отражения требований рыночной 
экономики и нового общества. Изменение основ образования сопровождается глобальным процессом 
переориентации результата образования. Сегодня помимо традиционного обучения, все чаще используется 
различные виды обучения с использованием цифровых технологий. К ним относятся дистанционное 
обучение, электронное обучение, массовые открытые онлайн курсы и многие другие виды обучения с 
использованием интернета и цифровых технологий. Безусловно, что владение цифровыми технологиями 
в своей профессиональной деятельности это уже не дань моде, а объективная необходимость, требование 
рынка труда иинформационного общества.

Организуя  современныйобразовательный процесс, педагоги и администрация вузов порой не 
учитывают тех изменений, которые произошли и происходят в личностных характеристиках обучаемых.

Мы привыкли слышать утверждение о том, что «молодежь сейчас совсем другая» - это можно 
услышать практически от каждого педагога. Так почему эта молодежь другая? Что и как влияет на них? 
Извечный вопрос «Что делать?». 

Сейчас в Казахстане живут и работают представители разных поколений: 
−	Поколение GI (1900–1923 г. р.);
−	Молчаливое поколение (1923–1943 г. р.);
−	Поколение Беби-Бумеров (1943–1963 г. р.);
−	Поколение Х (1963–1984 г. р.);
−	Поколение Миллениум или Y (1984–2000 г. р.);
−	Поколение Z (c 2000 г. р.), которое и будет обучаться в ближайшие 10–20 лет.
К сожалению, мы, современные педагоги, зачастую мало обращаем внимание на один из факторов, 

существенно влияющих на отбор и формирование содержания образования в современном университете 
– с ориентацией на так называемое  поколение «Z».  Это поколение уже начинает обучаться в высшей 
школе. Учет новых факторов в смене поколений  позволит преподавателям  университета выйти на 
новый уровень взаимодействия со студентами, решая тем самым проблему формирования содержания 
образования, его постоянного обновления и вовлечения в этот процесс самих студентов, посредством 
новых информационных  и цифровых технологий.

Так что из себя представляет молодое поколение – поколение «Z»? О поколении современных детей 
говорят, что они родились с компьютерной мышью в руке. Поколение Z (Generation Z, Generation M, 
NetGeneration, InternetGeneration) – это своеобразное переходное поколение из ХХ века в век XXI, на кото-
рое ещё оказывает влияние поколение Миллениум (Y), но в то же время у него формируются собственные 
черты. 

Развитие цифровых технологий сделало их поколением, выросшим в цифровой среде – почти всю 
информацию они получают из Сети. Неограни ченный доступ к информации придает им уверен ности в 
своих взглядах, правильность которых часто вызывает сомнение. Они могут сутками сидеть в сети: играть 
в онлайновые игры, общаться друг с другом по ICQ или в Skypе, рассказывать о своей жизни в блогах, 
смотреть передачи и фильмы. Они больше предпочитают общаться виртуальной среде, чем при личной 
встрече. Ценят честность и откровенность, порой их откровенность, высказываемая в Сети, шокирует 
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людей старшего возраста. Поэтому подготовка педагогов к будущей работе в школе должна учитывать все  
сказанные выше факторы. Будет очень стыдно, если учитель на своих занятиях не сможет использовать   
современные цифровые технологии для лучшего разъяснения изучаемого материала,  а ученики в 
отличие от учителя могут быстро найти необходимую для них информацию. Все это должно учитываться 
при подготовке будущих учителей в процессе обучения в вузе. В связи с этим, чтобы соответствовать 
цифровому миру, цифровой экономике и  потребностям  рыночной экономики, к современным студентам,  
предъявляются новые требования – быть гибким, новатором, цифровым компетентным специалистом.

    Не случайно Европейским Союзом в 2006 году  понятия «цифровая грамотность» и «цифровая 
компетентность»  были признаны  одними из 8 компетентностей непрерывного обучения.  Под понятием 
«цифровая компетентность» Европейский Союз определил «критическое и уверенное использование 
информационных технологий для работы, свободного времени и коммуникации»[1]. Понятие «цифровая 
компетентность» подразумевает также такие первоначальные навыки как, применение компьютера в своей 
профессиональной деятельности,  хранение информации, обмен информации, участие в совместных сетях 
через интернет и т.д. Анализируя ряд зарубежных исследований в  отношении данного заключения, было 
выявлено, что исследователи для определения концепции цифровой компетенции применяют разные 
термины.  Ряд исследователей для определения понятия используют термин «цифровая грамотность» 
[Gilster ,1997, Lankshear, C., & Knobel, M., 2006, Brečko B.N.,et.al., 2014, Ozden, M. ,2018],  а некоторые 
– термин «цифровая компетентность» [CalvaniA.,et.al.,2009,KrumsvikR.A.,2011,Soldatova G. et.al., 2013, 
HatlevikO.E.,et.al., 2015, Tsankov N., & Damyanov I. 2017, Gaisina S.  , 2018,Yachina N., et.al., 2018].

Так что же такое цифровая компетентность?
Если проанализировать  существующие определения «цифровой компетентности»,  то видно,  

насколько  концепция цифровой компетентности относится к числу активно развивающихся,в нее 
постоянно вносятся изменения в соответствиис развитием современных  инфокоммуникационных и 
цифровых технологий.Большинствоавторов включает в понятие цифровой компетентностиспособность 
и навыки эффективноиспользовать цифровые технологии в повседневнойжизни, способность и 
навыки критическогооценивания технологий, мотивациюк участию в цифровой культуре, а также 
техническиенавыки, связанные чаще всего с компьютернойграмотностью [2].

Термин цифровая грамотность впервые применил Пол Гилстер в 1997 году в своей книге «Цифровая 
грамотность» и цифровую грамотность определил, как способность понять, оценить информацию в 
разном формате через компьютер.    Он считал, что одной из важных функций цифровой грамотности 
- уметь  находить и объяснять информацию. Самое главное, по его определению является то,  что через 
цифровую грамотность развиваются навыки мышления и основные компетенции, то есть без них человек 
в интерактивной среде остается без ориентации и не сможет выполнить данные ему задания [3].В отличии 
от него  Феррари А., считает, что термин цифровая грамотность является синонимом к термину «цифровая 
компетентность». Такого же мнения поддерживаются и англо-саксонские ученые, которыесчитают более 
уместным использовать вместо  термина «цифровая грамотность», термин «цифровая компетентность»[4]. 
Норвежский ученый  Крумсвик Р. в своем исследовании отмечает, что термин цифровая грамотность часто 
применяется на международном уровне, в скандинавских странах и в их системе образования приоритетом 
пользуется термин цифровая компетентность [5]. По рассуждению данного ученого, главная причина этого 
кроется в том, что понятие «компетентность» в скандинавском английском языке имеет более широкий 
единый смысл, чем в традиционном английском языке.

В России исследованиями цифровой компетентности, занимаются ряд ученых. Так , под 
руководством Г.Солдатовой, российские ученые дали свое определение цифровой компетентности, 
применяя девиз финских исследователей «от цифровой грамотности к цифровой компетентности»[2,6]. 
По их мнению, под цифровой компетентностью понимается непрерывное овладение компетенциями 
(системой соответствующих знаний, умений, мотивации и ответственности); способность индивида 
уверенно, эффективно, критично и безопасно выбирать и применять инфокоммуникационные технологии 
в разных сферах жизнедеятельности (работа с контентом, коммуникации, потребление, техносфера), 
а также его готовность к такой деятельности. Принципиально новым в данном подходе Г. Солдатовой 
является учет мотивационной и ценностнойсфер личности. Мотивационная сфера  -потребностьи 
желание человека, к развитию, ценностная сфера -  определение его отношения к интернету,степени его 
понимания и принятия норм,правил и ценностей цифрового мира и готовности им следовать. Все это 
позволяет не только диагностировать«статичное» состояние цифровой компетентности на данный момент, 
но и выявитьперспективы ее развития, определить особенности деятельности человекав интернете, в том 
числе при столкновениис новыми возможностями и опаснымиситуациями.Другими словами, цифровая 
компетентностьэто - ответственность, основанная на создание эффективных действий[2]. По их мнению, 
имеется четыре вида цифровой компетенции:
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−	Информационная и медиакомпетентность
−	Коммуникативная компетентность
−	Техническая компетентность
−	Потребительская компетентность
Под информационной и медиакомпетентностью  подразумеваютсязнания, умения, мотивация и 

ответственность, связанные с поиском, пониманием, организацией, архивированием цифровой информации 
и ее критическим осмыслением, а также с созданием информационных объектов с использованием 
цифровых ресурсов (текст,  аудио и видео).

Коммуникативная компетентность это -различные формы коммуникации, необходимые для  
получения знаний, умений, мотивации и ответственности (электронная почта, чаты, блоги, форумы, 
социальные сети и др.).

Техническая компетентность подразумевает знания, умения, мотивацию и ответственность, 
позволяющие эффективно и безопасно использовать технические и программные средства для решения 
различных задач, в том числе с использованием компьютерных сетей, облачных сервисов и т.п..

Потребительская компетентность это -знания, умения, мотивация и ответственность, позволяющие 
решать с помощью цифровых устройств и интернета различные повседневные задачи, связанные с 
конкретными жизненными ситуациями, предполагающими удовлетворение различных потребностей.

Говоря о цифровой компетентности  (ЦК) будущих учителей следует сказать, что этим вопросом 
занимаются  в основном зарубежные исследователи. Так, по мнению норвежского ученого Крумсвика Р.  
цифровая компетентность учителей это его мастерство грамотно  использовать ИКТ в  педагогических и 
дидактическихцелях на профессиональном уровне, уметь использовать ИКТ для постороения  стратегии  
преподавания и  формирование устойчивых знаний у учеников» [5]. С точки зрения данного определения, 
учителя, в отличие от других пользователей цифровых технологий, основное внимание уделяют  процессу 
обучения и  усвоения полученных знаний.  Другие исследователи,  Киршнер и Дэвис, в своих трудах 
останавливаются на важности совершенствования программ подготовки учителей и  рациональному 
использованию ИКТ в  процессе их образования.Авторы  считают, что учителя должны адаптировать свои 
знания на использовании  ИКТ, а в обучении, наоборот, ИКТ адаптировать для себя [7]. 

По мнению Ж.Фрома, цифровизация для педагогического мастерства и компетенции учителей 
приносит новые измерения и трудности. Он, введя понятие «педагогической цифровой компетентности», 
далее дает следующее определение:  «Педагогическая цифровая компетентность (ПЦК ) дает возможность 
последовательно получать необходимые позиции, знания и навыки для планирования, ведения и 
управления, а также это понятие, направленное на максимально лучшее использование знаний студентов 
и постоянную оценку знаний, основанных на информационных и коммуникационных  средствах, 
теорию, текущие исследования  и доказанный опыт».Ж.Фрома считает, что педагогическая цифровая 
компетентность составляют практические и концептуальные знания, а с эпистемологической точки 
зрения, это неврожденная компетентность, это то, что может развить в себе каждый человек [8].  ПЦК 
ставит своей целью постоянно улучшать знания студента  в ходе образовательного процесса. Российские 
исследователи Цанков и Дамьянов (2017 г.)  в своих исследовательских работах так определяют цифровую 
компетентность: «Цифровая компетентность связана с навыками цифрового применения, позволяющие 
специалистам работать с современными информационно-коммуникационными технологиями, 
компьютерами, программными приложениями и базой данных и  помогающие  им реализовать свои идеи 
и обязанности в рамках своей работы» [9]. 

Проанализировав определения российских и зарубежных исследователей, мы даем следующее 
определение цифровой компетентности (ЦК): «ЦК – совокупность знаний, навыков, мнений, творческих 
способностей, стратегий, ответственности, основанной  на гибком использовании непрерывно 
развивающихся цифровых технологий, на освоение и умении управлять цифровыми технологиями, 
соблюдении мер безопасности в мире интернета и сети, соблюдении этических, правовых  норм и 
правил, управлении, анализе и выборе информации, правильном использовании информации  для 
своих потребностей, то есть уметь обрабатывать информацию, иметь критический взгляд, свое мнение, 
совместное изучение и обучение, умение творчески создавать цифровое пространство, информационные 
объекты и умение управлять имии совместно использовать с эффективной ответственностью».

Таким образом, живя в информационном обществе, в котором активно происходит цифровизация 
всей экономики страны невозможно  устраниться от требования социума. Цифровая компетентность  
являетсвя необходимым условием формирования специалиста нового поколения. 
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Мақалада білім беруде цифрлы технологияларды қолданудың жаңа бағыттары, заманауи ақпараттық қоғамда 
болашақ мұғалімдердің цифрлық құзыреттілігін қалыптастыру қазіргі мамандарды даярлауда шартты жағдай ретінде 
қарастырылады.

Тірек сөздер: жаһандану, цифрлық құзыреттілік, цифрлы технология, электронды оқыту, ашық білім, жаппай 
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The paper considers the possibility of integrating mobile devices into the educational process. The advantages and the 
didactic potential of using wireless devices are identifited. Existing mobile applications are analyzed on the purpose of using 
them in the teaching of mathematics.
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БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНДЕ МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ
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1.2.3Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ, Түркістан, Қазақстан

Мақалада мобильді құрылғыларды оқу үдерісіне кіріктіру мүмкіндігі қарастырылады. Мобильді оқытудың 
артықшылықтары мен ерекшеліктері, сымсыз құрылғыларды қолданудың дидактикалық әлеуеті анықталды. 
Математиканы оқыту әдістемесінде қолдану мақсатында қолданыстағы мобильдік қосымшалар талданды.

Тірек сөздер: мобильді оқулықтар, ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялар, мобильді оқыту, 
мобильді құрылғылар, Сандық білім беру ресурстары.

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы 
талаптарына сәйкес, оқу бағдарламаларын қайта қарау және оқытудың инновациялық құралдары мен технологияларын 
кіргізу қажеттілігі туындайды.

Қазақстан Республикасының  «Білім туралы» Заңында оқыту формасын, әдістерін, технологияларын таңдауда 
көп нұсқалық қағидасы бекітілген. Бұл білім мекемелерінің мұғалімдеріне, педагогтарына өзіне оңтайлы нұсқаны 
қолдануға мүмкіндік береді. 

Элeктpoникaлaндыpудaн бacтaу aлғaн қoғaм aқпapaттaнуы қaзipгi кeздe aқпapaттық қoғaмнaн Smart қoғaмғa 
өту кeзeңiн бacтaн кeшудe (cуpeт 1). 



335

 

КOМПЬЮТEPЛEНДIPУ 

AҚПAPAТТЫҚ ҚOҒAМ 

SMART ҚOҒAМ 

Cуpeт 1 - Aқпapaттық үдepicтepгe қaтыcты қoғaм дaмуы эвoлюцияcы

Қaзipгi қoғaм нaнo, кибep жәнe бacқa дa иннoвaциялық тexнoлoгиялapдың жaңa тexнoлoгиялық 
тoлқынындa тұp. Ocы тoлқынды құpaушылapдың бipi Smart –жүйeлepдe бipiгeтiн Smart-тexнoлoгиялap, 
Smart-құpылғылap, Smart-қopлap. Бұл өзiндiк жacaнды интeллeкткe иe мeдиaкeңicтiктe өзapa әpeкeттecудi 
түpлeндipe aлaтын «aқылды» құpылғылap. 

Сoңғы жылдapы әлемдік білім беpуде aқпapaттaндыpу aясындa мoбильді oқыту бaғытындa едәуіp 
зеpттеулеp жүpіп жaтқaны белгілі. Aлғaш pет 2000-2001 жылдapы ғылыми-педaгoгикaлық әдебиеттеpде 
«мoбильді oқыту» («m-learning») туpaлы aқпapaт беpілді. 

Мobile – aғылшын сөзі, қoзғaлмaлы, икемді деген мaғынaны беpеді. Мәселен, бұл сөз aвтoмoбиль, 
мoбильді телефoн деген сөздеpде жиі кездеседі. Сoнымен, мoбиль – aдaм әpекетін жеделдететін, қaндaй 
дa біp зaтқa шaпшaң қoл жеткізуге мүмкіндік беpетін құpылғы. Қaзіp біз өміpімізді oсы мoбильдік 
құpaлдapсыз мүлдем елестете aлмaймыз. Aқпapaттың мoбильдік құpaлдap apқылы дaмуы aқпapaттық 
opтaның қapқынды дaмуынa, сoл apқылы мoбильдік құpылғыны пaйдaлaнушылap сaнының біpнеше 
есе apтуынa aлып келді. Сoғaн бaйлaнысты Интеpнет дaмыды, сымсыз интеpнет пaйдa бoлды, әpине, 
oсығaн opaй мoбильдік құpылғының қoсымшaлapын үлкен қapқынмен дaмытып oтыpғaн әлемдік нapық 
қaлыптaсты. 

Бұл өзгерістер алдымен, білім саласына тікелей байланысты. Соған орай білім берудің жаңа 
философиясы қалыптасып, модернизация қарқынды жүріп келеді. Білім беру саласында дәстүрлі оқыту 
электрондық оқытуға, электрондық оқыту мобильді оқытуға ауысып жатыр. Қазіргі білім беру саласындағы 
«Оқуды қалай оқытуымыз керек?» деген сұраққа сәйкес  өзекті «Халықтың қолындағы заманауи мобильді 
құрылғыларды қалай оқыту құралы ретінде тиімді қолдануға болады?» - деген мәселе туындайды.

Орта білім беруде оқушылардың өздігінен дербес білім алуына басымдық берілсе, біліктілік арттыру 
жүйесінде қашықтықтан оқыту, сандық оқыту кеңінен қанат жайды. Жинақы мобильді құрылғыларды 
(смартфондар, планшеттер және т.с.с.) пайдалану стационарлық компьютерлерді пайдалануға қарағанда 
неғұрлым ыңғайлы және танымал бола түсуде. Заманауи студенттер ұялы телефонсыз өз өмірлерін 
елестете де алмайды: үнемі Интернет бойынша «жүру», әлеуметтік желілерде тілдесу, музыка тыңдау, 
электронды кітаптарды оқу және қажетті ақпараттарды іздеу. Қалыптасқан жағдай қазіргі педагогтан оқу 
үдерісін оңтайландыру мақсатында оны құру кезінде мобильді құрылғылардың әлеуетін барынша іске 
қосу жолдарын іздестіруді талап етеді. Дегенмен, мұғалімдер мен оқытушылардың басым бөлігі мобильді 
қосымшалардың оқыту үдерісін мейлінше тиімді ете алатынына ертеден-ақ көз жеткізген. Мобильді 
оқытудың (mLearning) ежелден-ақ біркелкі тарихы бар екені анық. Өткен жүзжылдықтың 90-жылдарының 
басында-ақ алғашқы мобильді телефондар пайда болды десек, шет елдік педагогтар олардың дидактикалық 
мүмкіндіктері туралы бұрыннан-ақ айтқан болатын. «Мобильді оқыту» - білім беруде педагогтердің 
жұмысын жеңілдетуші, мүмкіндіктерін кеңейтуші, білім тереңдігін күшейтуші технология және негізгі 
оқыту формасына қосымша көмекші құрал деп те қарастырылады. Сонымен, «Мобильді оқыту» деп – 
мобильді құрылғылардың көмегімен кез келген уақытта, кез келген жерден білім алуды айтамыз». Біздің 
елімізде қазір «мобильді оқыту» электронды оқытудың қосымша формасы ретінде қолданылуда.  Қазіргі 
даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту үдерісін технологияландыру мәселесін қойып отыр. Білім 
берудің нәтижелі технологияларын сараптап, әлемдік іс – тәжірибелерді зерттеп, мектеп өміріне енгізу 
- басты мақсат. Мобильді оқытудың дидактикалық принциптері: мультимедиялығы, құрылымдылығы, 
модульдылығы, интерактивтілігі, қолжетімділігі. Дегенмен де мобильді оқытудың белсенді жақтаушылары 
болып табылатын  педагогтардың барлығы дерлік mLearning-нің бірегей белгісі оның қашықтықтан 
және аралас оқытуды жаңғыртып қана қоймай, сонымен бірге барлық базалық принциптерді сақтай 
отырып, дәстүрлі оқытуды оңтайландыратыны деген пікірмен келіседі. Осылайша, бүгінде біз білім беру 
мақсаттарында мобильді қондырғыларды қолданудың бірнеше бағыттары туралы айта аламыз. Біріншіден, 
бұл өзіне-өзі білім беру, бұған біз автономды жұмыстарды ұйымдастыруды кіргіземіз. Бұл мобильді оқыту 
технологияларының негізіне материалды пайдаланудың қол жетімділігі және жеңілділігі, интерактивтілігі 
секілді жалпы педагогикалық принциптер жатқандығының, сондай-ақ арнайы қосымшалардың, өзін-өзі 
бақылау және өзін-өзі бағалау мүмкіндіктерінің арқасында мүмкін бола түседі. Екіншіден, mLearning 
идеялары мектептердегі де, ЖОО-дағы да дәстүрлі білім беру үдерісінде пайдаланылуы мүмкін. Үшіншіден, 



336

оқытылатын курс мобильді оқытудың қашықтықтан немесе корпоративтік толықтыруларымен тиімді 
бола түседі. Мобильді оқытудың басымдықтарын анықтау үшін жоғары мектептің көптеген білім беру 
мекемелеріндегі оқыту үдерісіне оны белсенді түрде енгізуге дейінгі қалыптасқан жағдайға талдау жасап 
көреміз. Педагогтар дәстүрлі оқытумен қатар Web 2.0, LMS Moodle, SMRT және т.б. секілді ақпараттық-
коммуникативтік технологияларды жеткілікті түрде кеңінен пайдаланған. Блогтар, Wiki, Wordle, бұлтты 
технологиялар сияқты құралдар бұрын ғана емес қазіргі кезде де білім беру үдерісін барынша тиімді етіп 
қана қоймайды, сонымен бірге студенттердің оқытылатын материалға деген мотивациясын да айтарлықтай 
жоғарылатады. Сымсыз Интернеттің пайда болуы оқытуды жаңа жолға қойды. Ыңғайлы орында  кез келген 
уақытта барлық қызметтер мен сервистерді пайдалану мүмкіндіктері пайда болды. Статистикаға сәйкес 
қолданушылардың 67%-ы мобильді Интернетті іске қоса отырып, әр түрлі желілік қызметтерге (пошта, 
іздестіру сауалнамалары, тілдесу, оқу және т.с.с.) шығу үшін Интернетті пайдаланды және тек 19%-ы 
ғана сымды интернет, яғни стационар компьютер басымдықтары мақсаттарына мән бере отырып, басқа 
қызметтерді (музыкаларды көшіру, фильмдерді көру) пайдаланады. Сервистердің 4G/LTE жаңа ұрпағының 
пайда болуы ұқсас кабельді қосылымының мына мүмкіндіктерін береді: жылдамдықтың айтарлықтай 
арттырылуы, Skype-пен тілдесу, жоғары сапалы бейнені қарау, мәліметтердің жылдам синхрондалуы және 
т.с.с. Мұның барлығы педагогтардың өзінің оқу курсындағы сымсыз мобильді құрылғыны пайдалануға 
деген  қызығушылығын оятуға ықпал етпей қоймайтыны анық. Бұл жерде бағдарламаны жасаушылар, 
оның ішінде білімгерлер де жағдайды шапшаң бағалап, смартфондар мен планшеттер үшін компьютерлік 
қосымшаларды жасай бастайтындығын атап өткеніміз орынды. Google мобилді телефондар үшін бірінші 
болып виджеттер шығарды, бұл оқу үдерісін (Google карталар, дискілер, аудармашы, Blogger және т.с.с.) 
ұйымдастыру кезінде бұрыннан белсенді түрде пайдаланылатын барлық қызметтер мен сервистерді 
қайталайды (қосарлайды).

Енді мобильді құрылғыларды оқу үдерісінде қалай қолдануға болатынын қарастырайық. Оқыту 
ақпараттардың үлкен көлемімен танысуды тұспалдайды, ал желіде мобильді қондырғыны қолдану 
жолыменен ақпаратты жинауға болады. Оқыту үдерісінде электрондық форматтағы барлық қажетті 
ақпараттарды табуға болатын білім беру порталдарын, сондай-ақ виртуалды кітапханаларды пайдалануға 
болады. Ақпараттардың барлық дереккөздері барлық уақытта өзіңізбен бірге болса, онда ол өте ыңғайлы 
және тиімді. Оқыту үдерісінде кітаптан басқа бейнесабақтар да қолданылады. Мобильді құрылғылар, 
планшеттер, мысалы, бейнематериалды өте жақсы жаңғыртады, сондықтан оқыту үдерісінде бейне 
форматындағы сабақтарды пайдалануға болады. Өзіңізбен бірге үнемі алып жүретін және сіздің еңбегіңізді 
айтарлықтай жеңілдететін планшет кішкентай компьютер секілді. Бұдан басқа да оқыту үдерісінде қолдануға 
болатын және оқыту үдерісін айтарлықтай жеңілдететін қосымшалар бар. Технологиялық тұрғыдан алып 
қарағанда, планшеттің көмегімен оқыту – бұл Интернеттің көмегімен одан шығуға, материалдарды алуға 
және табуға, форумда сұрақтарға жауап беруге, тест жасауға және т.с.с. болатын кез келген портативті 
мобильді құрылғыда WAP немесе GPRS технологияларын пайдалану арқылы оқу ақпараттарын беру және 
алу тәсілі. Бұл оқыту және оқып-үйрену үдерістерін жеңілдету, қолдау, оңтайландыру және кеңейту үшін 
барлық уақытта қол жетімді технологияларды, ыңғайлы портативті мобильді және сымсыз құрылғыларды 
пайдалану. Бұл анықтаманың түйінді сөзі барлық уақытта Интернетке шығуға қол жетімділік болып 
табылады. Дж.Тракслер мобильді оқыту оқыту үдерісін толығымен өзгертетіндігін дәлелдейді, өйткені 
мобильді құрылғылар материалды беру және оған қолжетімділік формасын жаңғыртып қана қоймайды, 
сонымен бірге танымымыздың және менталитетіміздің жаңа формаларын жасауға мүмкіндік береді. 
Мобильді технологиялар оқыту үдерісі мен оқуға қатысушылар арасындағы тепе-теңдікті өзгертеді. Нақ 
сондықтан да мобильді оқыту – бұл адамзаттық қоғамды ақпараттандыруды дамытудың жаңа айналымын 
сипаттайтын оқытудың жаңа формасы. Ақпараттандырудың қарқынды ғасырында білімгерлерде планшетке 
оқу материалын жүктеу және синхрондау үдерісі техникалық проблеманы (түйткілді) тудырған жоқ. Білім 
беру үдерісінде планшетті пайдалану барлық уақытта қолда тұратын жинақы экранға оқу материалдарын 
қаншалықты алып барғандығымен және ыңғайлы құрылғыны қаншалықты қолданылғандығымен емес, 
сонымен қатар ол инновациялық тәсілдерді пайдалану арқылы жаңа мобильді оқу материалдарының 
қаншалықты жасалғандығымен қорытындыланады. Планшет төмендегі жұмыс түрлерін қамтамасыз етеді: 
дауыстық, SMS, электрондық пошта, бейнебайланыс, әлеуметтік желілер (Twitter, Facebook және т.с.с.), 
интернет. Яғни олар жазу, көрсету, айтып беру, тыңдау, шешу, табу мүмкіндіктерін ұсынады. Планшет 
әсіресе, егер оны жеке және топтық жұмыстар үшін қосымша пайдалансаң, өте ыңғайлы құрылғы. 
Мысалы, мобильді қосымшалардың мүмкіндіктерін пайдалана отырып, планшетке жүктеуге және оларды 
математика сабағында пайдалануға болады. Практикалық сабақтар кезінде планшетке сабақ мазмұнын, 
сондай-ақ анықтағыштарды, картинкаларды, фотосуреттерді және т.с.с. жүктей отырып, оны пайдалануға 
болады.
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Математика бойынша мобильді қосымшалардың атаулары мен сипаттамалары
Атаулары Сипаттамалары
Algebrion Math Helper Algebrion Math Helper (Android ОС үшін) – мектеп және университет курсындағы 

математикалық есептерді шешу үшін қадамдық шешімдерінің, сондай-ақ, орнықты 
теориялық базамен толықтырылған графикалық интерфейс тектес бірегей қосымшаның 
тегін нұсқасы.
Algebrion Math Helper – бұл Сіздің смартфоныңыздағы алгебра бойынша графикалық 
калькулятор. Қолайсыз және қымбат портативті калькуляторларды алмастырады. 
Қосымшаны емтихан, сессиялар тапсыру, үй және бақылау жұмыстарын орындау кезінде 
ештеңе алмастыра алмайды. 
Algebrion Math Helper өзіне 7 тақырыптық тарауды кіріктіреді: 1.Теңдеу. 2.Функциялар 
графигі. 3. Прогрессиялар. 4. Статистика. 5. Матрицалар. 6. Векторлар. 7.Айырбастау 
(конвентирлеу). 

Геометрия Қосымшаны жасаушылар геометрия туралы әр түрлі тақырыпты оқып-үйрену кезінде 
айтарлықтай жиі кездесетін барлық фигуралар үшін калькулятор жасауға күш салды. 
Интерфейс Сіздің қажетті тарауға тез түсуіңіз, бірталай артық әрекеттерді жасамауыңыз 
үшін жеңіл бейімделуіңізге арналған. Сіз фигуралардың бірін тез таңдап, сосын оны 
ауыстыра, таба аласыз. Содан кейін сіз берілген есепте қажетті мәліметтер алаңын 
толтырып немесе жылдам тауып үлгересіз, сол сәтте қосымша сізге дұрыс нәтижесін 
бірден береді.

Бұл қосымшалардан басқа және көптеген қосымшалар бар. Оларды қолданылып жүрген 
құрылғылардың түріне және өзінің қажеттіліктеріне байланысты іске асыруға және таңдауға болады.

      
Сурет 2 Algebrion Math Helper мобильд мобильді қосымшасымен жумыс

         
Сурет 3   Геометрия мобильді қосымшасымен жұмыс

Жоғарыда келтірілген барлық мобильді қосымшалар оның барлық қатысушылары үшін оқу 
үдерісін тиімді ұйымдастыруға барынша мүмкіндік жасайды. Сондай-ақ, оқу үдерісінің өзінде белсенді 
түрде қолданылуы мүмкін бірқатар мобильді виджеттерді атап өтуге болады. Бұрын айтып өткеніміздей, 
мобильді оқыту дәстүрлі оқытуды оңтайландыруға мүмкіндік береді.

Осылайша, визуалды және дыбыстық ақпараттарды қолдану өткізіліп жатқан материалға барынша 
назар аудартуға көмектеседі және оқу ақпараттарын жақсы меңгертуге мүмкіндік береді. Әрине, бағыт тек 
таяу уақытта ғана емес, сонымен бірге алыстағы болашақта да кеңінен дамитын болады. Қазірдің өзінде 
көптеген оқу орталықтары электрондық контентке көшіп отыр, бейнекурстар мен интерактивтік оқулықтар 
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жасап жатыр. Мұның барлығы да – мобильды құрылғылар көмегімен өзін-өзі оқытуды құрайтындарға 
барынша қол жетімді бола түсуде екендігін көрсетеді. Жалпы алғанда, оқуға байланысты қосымшалар өте 
көп деп айтуға болады. Қалай болғанда да заманауи тенденциялармен бәстесу де күрделі – смартфондар 
мен планшеттерді пайдаланатын студенттер мен оқушылар саны да арта түсуде,  соған сәйкес оқуға 
байланысты мобильді қосымшаларға деген сұраныс та жоғарылап отыр. Әрине, бұл өте қисынды жағдай. 
Ең бастысы, мұндай қосымшалардың саны ғана емес сапасы да өсіп отырғаны абзал. Ал оқушылардың 
өздері оқу ептіліктерінде өздерінің жеке бастарымен көбірек жұмыс істеп, оны мобильді бағдарламаларға 
ауыстырмаса екен дейміз. Бұл қосымшалардың уақыт пен кеңістік шектеуінсіз білімгерлердің өзін-өзі 
оқытуы үшін кең мүмкіндіктерді беріп қана қоймай, сонымен бірге оқу қоғамдастығы шеңберінде де 
маңызды болып табылатындығын атап өткеніміз орынды.

Осыған орай, орта мектептің негізгі міндеті оқушыны тек қана біліммен қаруландырып қана 
қоймай, сонымен қатар олардың жеке басының жан-жақты қалыптасуына, дамуына, шығармашылық 
қабілеттерінің жетілуіне, кәсіби мәдениетінің қалыптасуына өз дәрежесінде көңіл бөлу, мүмкіндік жасау, 
оның өз қоғамының азаматы, шығармашыл тұлға, келешектің иесі, тірегі ретінде тану, соған мүмкіндік 
жасау іс-әрекеті. 

Біздің пікірімізше, мобильді оқытуды ендіру жетістіктері көбінесе білім беруді ақпараттандыру 
саласындағы әлемдік тенденциялар бағытында болуға ұмтылған оқытушылардың өздерінің ынта-
ықыласына байланысты деп санаймыз. Ендеше, мобильді оқытуды дамыту кері айналмайтын үдеріс 
екендігі, сондай-ақ болашақта дамытылуы және тереңдетілуі тиіс маңызды құрал екендігін атап айтуымыз 
керек.
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В статье рассматривается возможность интеграции мобильных устройств в учебный процесс. Определены 
преимущества и особенности мобильного обучения, дидактический потенциал применения беспроводных устройств. 
Проанализированы существующие мобильные приложения с целью их использования в методике преподавания 
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В статье рассказывается о том, что на сегодняшний день в педагогический процесс начали активно внедрять 
цифровые образовательные ресурсы,  с помощью которых идет развитие современных методов обучения и 
воспитания, что немаловажно для начальной школы.  Также о том, что  информационные компьютерные технологий 
позволяют расширить возможности педагогов, повышая их уровень мастерства и компетентности. 

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы; цифровые носители; информатизация образования; 
цифровой формат; нормативные акты; здоровьесберегающие технологий.

Система образования в ВУЗах ставит задачу в подготовке будущих учителей эффективно сочетать 
новые методики и технологии с традиционной деятельностью педагога.

Вслед за компьютерами в школу начали поступать цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для 
совершенствования учебного процесса. 

Информационные технологии, которые столь стремительно проникают в нашу жизнь и в сферу 
образования требуют у учителей особенной подготовки. 

Внедрение цифровых образовательных ресурсов в учебный процесс влечет за собой применение 
новых методов учебно-воспитательного процесса, повышения педагогической компетентности учителя.

ЦОР помогают внедрять ИКТ в учебный процесс и наносят ощутимый удар по «меловым» 
технологиям. У электронных учебных материалов огромные потенциальные возможности, создающие 
условия для успешного решения дидактических задач.

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – совокупность данных в цифровом виде: 
информационные источники, содержащие графическую, текстовую, речевую, музыкальную, видео-фото и 
другую информацию, применимые для использования в учебном процессе и направленные на реализацию 
целей и задач современного образования [1]. 

Внедрение цифровых образовательных ресурсов позволяет разнообразить формы обучения, изучать 
предметы в соответствии с возможностями и образовательными потребностями учащихся. 

Изучая разные источники обратили внимание, что понятия цифровых образовательных ресурсов 
множество, приведем некоторые из них:

№ Определение Источник
1 любая информация образовательного характера, сохранен-

ная на цифровых носителях
1. Определение и критерии ЦОР. http://wiki.kspu.
karelia.ru/index.php/ЦОР

2 некий содержательно обособленный объект, предназна-
ченный для образовательных целей и представленный в 
цифровой, электронной, «компьютерной» форме

2. Вопросы информатизации образования. http://
www.npstoik.ru/vio/inside.php?ind=articles&article_
key=214

3 совокупность данных в цифровом виде, применимая для 
использования в учебном процессе

3. ЦОР в современной системе средств обуче-
ния. http://www.universitys.ru/j/images/stories/nir/4/
chydinsky2.pdf

4 подмножество электронных образовательных ресурсов 4. Сайт учителя Антипиной Марины Витальевны 
http://marina.rusedu.net/post/203/1951

5 представленные в цифровой форме фотографии, видеоф-
рагменты, статические и динамические модели, объекты 
виртуальной реальности и интерактивного моделирова-
ния, картографические материалы, звукозаписи, символь-
ные объекты и деловая графика, текстовые документы и 
иные учебные материалы, необходимые для организации 
учебного процесса

5. Методическое объединение учителей биологии 
Ленинского района города Челябинска -> Цифро-
вые образовательные ресурсы http://mmc74212.
narod.ru/Biology/p11aa1.html

6 информационный образовательный ресурс, хранимый и 
передаваемый в цифровой форме, наиболее общее поня-
тие, относящееся к цифровому информационному объек-
ту, предназначенному для использования в образовании

http://babylon.wiki-wiki.ru/b/index.php/Цифровыео-
бразовательные ресурсы,ихтипология, требования 
кразработке

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – необходимые для организации учебного процесса и 
представленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, модели, ролевые игры, картографические 
материалы, отобранные в соответствии с содержанием конкретного учебника, «привязанных» к поурочному 
планированию и снабженные необходимыми методическими рекомендациями. В одном цифровом 
образовательном ресурсе могут быть выделены информационные (или информационно-справочные) 
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источники, инструменты создания и обработки информации, управляющие элементы.
С помощью цифровых образовательных ресурсов, информацию можно сделать более насыщенным 

и удобным для восприятия, т.к. используются различные виды графики и анимации, видеоматериалы, а 
различного рода тексты могут озвучиваться. 

Образовательные ресурсы – это материалы которые предоставлены в цифровом формате. Есть также 
понятие облачные технологии-это когда обучение может идти вне школы, в любом месте и в любое время. 
Используются разные виды способы обучения, такие как игры, симуляторы, электронные учебники, 
виртуальные туры и тренажеры, аудио и видео материалы.

Как известно в электронное образовательное пространство учителя входят программные среды, 
электронные журналы, словари, справочники, цифровые электронные ресурсы, базы данных. Поэтому 
учебные кабинеты должны быть оснащены современной оргтехникой – компьютеры и интерактивными 
досками.

Также практикуется учителями задавать домашнее задание через цифровые образовательные ресурсы 
и получить обратную связь в виде результатов прохождения назначенного цифрового образовательного 
ресурса.

Можно делиться интересными цифровыми образовательными ресурсами со своими друзьями и 
учащимися.

По данной ссылке собраны самые полезные и интересные образовательные ресурсы http://play.nis.
edu.kz/application/registration

Для того чтобы использовать на уроках разные виды цифровых образовательных ресурсов учителю 
необходима владеть навыками управления учебной деятельностью учащихся. Например, объяснить 
смысл и цели учебной деятельности, с применением цифровых образовательных ресурсов, т.е. это 
ученики начальных классов, то необходимо напомнить о технике безопасности работы за компьютерами, 
организовать  коммуникативную деятельность учеников, правильно распределить внимание школьников, 
осуществить индивидуальный подход к учащимся и т.п.

По методическому назначению цифровые образовательные ресурсы можно классифицировать 
на обучающие, тренажеры, контролирующие, информационно-поисковые и информационно-
справочные, демонстрационные, лабораторные, моделирующие, расчетные, учебно-игровые, игровые, 
коммуникационные и интегрированные (ЦОР, сочетающие в себе комплекс интегрированных средств, 
удовлетворяющих широкому спектру потребностей системы образования).

А.Г. Галеева по типу информации выделяет следующую классификацию цифровых образовательных 
ресурсов:

−	ЦОР с текстовой информацией: к которым относятся учебники и учебные пособия; первоисточники 
и хрестоматии; книги для чтения; задачники; энциклопедии; словари; периодические издания.

−	ЦОР с аудио информацией: звукозаписи выступлений, музыкальных произведений, живой 
природы, неживой природы; синхронизированные аудио объекты.

−	ЦОР с аудио и видео информацией: аудио – видео объекты живой и неживой природы; предметные 
экскурсии; энциклопедии. 

−	ЦОР со сложной структурой: учебники; учебные пособия; первоисточники и хрестоматии; 
энциклопедии [2].

В своей профессиональной деятельности учителю необходимо знать содержания цифровых 
ресурсов, которые он будет использовать, и владеть разными режимами работы с ним. Выбрав необходимый 
цифровой ресурс учить производит его анализ, т.е. насколько он соответствует поставленной им задаче. 
Далее рассматриваются его достоинства и недостатки. На основе проведенного цифрового анализа, 
учитель,  если его устраивает данный ресурс может работать по нему, или же скорректировать, но также 
может найти создать свой цифровой образовательный ресурс на основе данного.  

Электронные пособия на уроках можно использовать для объяснения нового материала, повторения 
пройденного, при организации самостоятельных работ.  

Например, при изучении нового материала можно использовать видео, слайд-шоу, различные 
анимации, что очень привлекает детей младшего возраста.

Справочники используются на уроках при творческой работе, при поиске информации, также при 
изучении нового материала.

Интерактивные задания используются во время закрепления изученного материала, различные 
тренажеры по математике, русскому языку, познанию мира, при выполнений домашнего задания.

Ученики начальных классов требуют постоянного внимания к результатам  своей деятельности, он 
нуждается в похвале за успешные действия и в ободрении в случае  при  неудач. Функция отслеживания и 
одобрения успешных действий ученика реализуется  в цифровых ресурсах за счет возможности накапливать 
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и анализировать статистические  данные о достижениях школьника, вырабатывая запрограммированную 
реакцию на  положительные сдвиги. 

При этом отмеченным может быть не только улучшение результата в целом, но и маленькие 
достижения по отдельным показателям, например, увеличение количества правильно  решенных  задач  
в  единицу  времени, правильных ответов на контрольные вопросы, уменьшение количества  неудачных  
попыток выполнить задание, допущенных ошибок, обращений за подсказкой и т.д.

Нужно отметить, что некоторые ученики сами могут составлять презентации по темам исследования.
Также хорошая возможность дается учителям для распечатывания заданий, данных в электронном 

пособий (самостоятельные и контрольные работы). 
Работая с цифровыми образовательными ресурсами, заметили, что учащиеся становятся более 

заинтересованными процессом обучения. Появился интерес со стороны детей. Облегчается и труд учителя 
в том смысле, что не нужно готовить столько наглядностей как было раньше. Весь дидактический материал 
дается в электронных пособиях. Также можно организовывать дифференцированное и индивидуальное 
обучение. Ну, а для учащихся открывается большое поле деятельности для самостоятельного изучения и 
проведения исследовательской деятельности.

В цифровых образовательных ресурсах функция развития мотивов школьника к  выполнению  
учебных  действий  реализуется  за  счет:  ненавязчивого  вовлечения ученика  в  учебно-познавательную  
деятельность,  которое  происходит  не  по  прямому указанию  учителя,  а  по  собственному  желанию  
ученика  разрешить  ситуацию, возникающую на экране компьютера; вариативности  учебных  задач,  
разнообразия способов  их  представления  и оформления,  что  делает  привлекательным  обычный  процесс  
отработки  навыков; возможности  «авторизации»  ресурса  школьником.  Эта  возможность  заложена  
в ресурсах,  открытых  для  модификации,  что  позволяет  учащемуся  дополнить  их материалами, 
отражающими его личностный опыт [3]. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что цифровые образовательные ресурсы экономят 
время учителя; мотивируют учащихся; можно одновременно использовать на уроке аудио-видео, 
мультимедийные материалы. Для учащихся есть возможность проявить себя в какой-то новой роли; идет 
формирования навыков самостоятельности; также учащиеся становятся более уверенными в себе. 

При подготовке к уроку в школе студенты используют доступные цифровые образовательные 
ресурсы, подбирают соответствующий ряд необходимых материалов, так как отбирается и состовляется 
не только слайд-шоу, но и различные игры, мультфильмы, фрагменты фильмов. 

Возьмем к примеру 3 класс  предмет «Познание мира» тема «Полезные ископаемые». В классе 
конечно висит географическая карта. Но компьютер помогает в показе слайдов, проведений тестов, 
видеоролики о богатстве земных недров, об охране полезных ископаемых, также создание групповых 
презентации по различным направлениям выбранным темам исследования.

Предмет «Литературное чтение» в разделе «Биографии писателей» с помощью цифровых 
образовательных ресурсов можно познакомиться и изучить произведения выдающихся писателей. В рамках 
исследования также провести работу по занимательным историям произошедших в жизни писателей, это 
работа очень увлекает детей. Во время этого процесса учащиеся находят очень много архивных видео 
материалов.

Предмет «Математика» тема «Задачи и математическая модель». Использовался презентационный 
материал, различные анимации, демонстировались слайды со станциями, где учащиеся «останавливаются» 
во время путешествия, также задания по теме урока. Звучала аудиозапись при проведении физминутки.

При использовании цифровых ресурсов в начальной школе необходимо  учитывать и здоровье детей. 
Нужно использовать цифровые образовательные ресурсы на основе здоровьесберегающих технологий. 
Учитель должен при распределении учебной нагрузки учитывать сохранность физического и психического 
здоровья детей. Значит нужно соблюдать определенные гигиенические требования, санитарные нормы и 
правила. 

Нужно заметить, что при использовании цифровых образовательных ресурсов учитель является 
организатором всего урока и консультантом. Цифровые образовательные ресурсы не заменят учителей 
или учебник, а являются только  помощником в педагогической деятельности. С помощью цифровых 
образовательных ресурсов в учебный процесс могут расшириться возможности учителя, потому что такие 
средства, позволят решать не решавшиеся ранее проблемы.

Важнейшими дидактическими возможностями ЦОР являются: открытостъ возможность 
неограниченного использования, изменения и создания собственных ЦОР, адаптивность-
приспособляемость ЦОР к индивидуальным возможностям обучающегося, интерактивность-возможность 
диалога, обратной связи, позволяет осуществлять многократное обращение к изучаемому материалу, 
формам контроля, что обеспечивает активное участие обучающегося в учебном процессе, более прочное 
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усвоение знаний и закрепление их в умениях; мультимедийность -сочетание в одном продукте нескольких 
типов информации, таких как текст, анимация, графика звук, что даёт возможность одновременного 
воздействия сразу на несколько каналов восприятия человека; обеспечение полноты (целостности) и 
непрерывности цикла обучения-означает, что ЦОР должны предоставлять возможность выполнения всех 
звеньев дидактического цикла в пределах одного сеанса работы с информационной техникой (на это 
нацелены электронные учебники, комплексно реализующие сразу несколько дидактических функций); 
контролируемость тренировочных действий – с целью поэтапного повышения уровня знаний [4].

Цифровые  образовательные  ресурсы являются полезным и эффективным инструментом  
модернизации  учебного  процесса  в  организации образования в целом – начиная от управления до 
воспитания, и заканчивая обеспечением доступности образования.  Использование ЦОР в учебном 
процессе является необходимым инструментом, способствующим формирование у учащихся ключевых, 
специальных и предметных компетенций и позволяющим создать условия для самостоятельного 
приобретения  учащимся знаний, умений и навыков  за  счет таких методов и технологии, как   наглядность,  
реализация методики  проблемного обучения, автоматизация контроля знаний.
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Мақалада бүгінгі күні педагогикалық үдеріске сандық білім беру ресурстарын белсенді түрде енгізіле 
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The article is devoted to the formation of information retrieval competence of students of language specialties of the 
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Статья посвящена вопросу формированию информационно-поисковой компетенции студентов языковых 
специальностей вуза. В ней автор освещает актуальность проблемы, уточняет определение информационной 
компетенции преподавателей иностранного языка, разрабатывают номенклатуру умений, развиваемых на основе 
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учебных интернет-ресурсов, описывают проведение и результаты экспериментального обучения.
Ключевые слова: информационно-поисковая компетенция, интернет технологии, информационно-

коммуникационные технологии.

Исторический опыт развития образования в той или иной стране и вмировом сообществе в 
целом свидетельствует о том, что его характерные особенности в значительной мере определяются 
процессами, происходящими в государственно-политическом обустройстве стран, уровнем их научного 
и технического потенциала, особенностями социального и экономического развития. Именно эти 
процессы формируют те движущиеся силы, которые приводят либо к позитивным, либо к негативным 
последствиям в системе образования, и определяют те изменения, которые становятся необходимыми 
для того, чтобы люди могли адаптироваться к новым условиям жизни и профессиональной деятельности.
Информационные и коммуникационные технологии, основанные на Интернет, телекоммуникационных 
сетях и интеллектуальных компьютерных системах, открывают перед новым поколением захватывающие, 
доселе не существовавшие возможности свободного распространения знаний и информации во всем мире.

Поиск новых технологии обучения иностранному языку обусловлен рядом обстоятельств. Во-
первых, эффективность обучения иностранному языку по традиционной системе в значительной степени 
не соответствует требованиям, предъявляемымсовременным обществомк уровню знания языка. Вместе с 
тем, нельзя отрицать и тот факт, что применение новых, инновационных  методик обучения  иностранному 
языку, без использования традиционных методов создает ряд трудностей в его изучении. Отсутствие 
необходимого объема автоматизации навыков лишает учащихся той учебной базы, которую они должны 
применить для продуктивной творческой и что немаловажно, самостоятельной работы. Во-вторых,  еще 
недостаточно  полно разработана теория и практика обучения иностранным языкам с использованием 
современных информационных технологий.  Сегодня, в современном информационном обществе, 
очень важно правильно использовать информационные технологии в процессе обучения, поскольку они 
дают возможность не только лучше изучить необходимый материал, но и использовать разнообразные  
интерактивные методы  обучения для закрепления полученных знаний . Использование интернет-
технологии для обучения иностранным языкам   оказалось достаточно результативным  и перспективным, 
поскольку  процесс обучения становится более привлекательным для учащихся, так как они получают 
неограниченный доступ к интересным страноведческим материалам, выгодно отличающимся от статичных 
устаревших текстов в учебнике. Наконец, благодаря Интернету, мы имеем доступ к неограниченному 
количеству аутентичной информации на иностранном языке, чего раньше явно не хватало, так как не 
у всех был доступ даже к зарубежным газетам и журналам. Кроме того, Интернет - это разнообразные 
коммуникации: электронная почта, всевозможные конференции, форумы, чаты, аудио-чаты и прочее. Все 
это можно и необходимо использовать в процессе обучения, так как Интернет создает сильную мотивацию 
к изучению  любого предмета, и в том числе,иностранных языков.

Компьютер, обеспечивая индивидуальный подход к учащимся, одновременно является стимулом 
для коллективного творчества. Участие в совместных проектах по созданию тематических публикаций, 
баз данных, веб-сайтов на изучаемом языке учит принятию совместных решений, консолидирует учебный 
коллектив. Кроме того, компьютерные технологии эффективны в создании межпредметных связей, что 
особенно важно для студентов, готовящихся использовать иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации.Путь внедрения интернет-технологиив процесс обучения иностранному языку - это 
«путь создания новых методов обучения на базе синтеза основополагающих методик и реализации 
компьютерной грамотности преподавателя. С помощью интернет-технологии можно решить такие 
учебные задачи как: овладение студентами лексико-грамматических компетенций, благодаря наглядному 
представлению закономерности построения высказывания, чтения и письма». Владение будущего педагога  
методикой применения информационно-коммуникационных технологии в преподавании конкретных 
дисциплин является одним из ключевых факторов успешности информатизации образования.Сегодня уже 
можно говорить о формировании новой «экономики знаний». Г. Клейнер дает следующее определение: 
«Экономикой знаний мы называем такое состояние экономики данной страны, при котором: а) знания 
становятся полноценным товаром; б) любой товар несет в себе уникальные знания; в) знание становится 
одним из основных факторов производства. При этом под знаниями мы понимаем не просто сведения, но 
концентрированную, обобщенную, систематизированную и общественно апробированную информацию» 
[2, с. 32].

Компетентностный подход в образовании, с одной стороны, определён изменением целей обучения, 
а с другой - требует совершенствования учебного процесса и средств обучения. Действительно, цели 
современного образования, обусловленные стремительным развитием информационных технологий, 
не могут быть реализованылишь  с помощью традиционных средств обучения. Информационные 
технологии, обладающие большим педагогическим потенциалом, напротив, являются перспективной 
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средой формирования компетенций обучаемых. Поэтому применение мультимедиа как средства обучения 
является одним из приоритетных направлений в области образования [3, с.9, 5].

Я. А. Коменский в своё время сформулировал «золотое правило»: в процессе обучения всё необходимо 
представлять наглядно, поскольку наглядное восприятие всегда приводит к прочным знаниям [6].

Характерной особенностью информационного общества является обеспечение доступа 
пользователей к мировым информационным ресурсам. Это предполагает наличие многообразных средств, 
с помощью которых любой пользователь может получить любую нужную ему информацию в любой 
момент времени. С другой стороны, чтобы воспользоваться такими средствами, сам пользователь должен 
быть готов и способен осуществлять эффективную информационно-поисковую деятельность, то есть 
владеть соответствующими информационно-поисковыми компетенциями. Последние, в свою очередь, 
составляют важный компонент информационной компетенции.

Для овладения ИТ в качестве профессионального инструмента студент должен обладать двумя 
важными компетенциями – технологической (умение пользоваться специализированными программами) 
и информационно-поисковой(уметь найти в интернете нужную ему информацию). К технологическому 
аспекту, как нам кажется, недостаточное внимание уделяется сегодня формированию и развитию 
информационно - поисковой компетенции. Многим кажется, что сегодня все умеют пользоваться 
Интернетом, и нет необходимости дополнительно развивать данную компетенцию. Однако, как мы 
помним из определения экономики знаний, сейчас главенствующее положение занимает интеллектуально 
переработанная информация, которая имеет вполне конкретную материальную ценность. Вместе с тем, 
информация не всегда лежит на поверхности. Навыки эффективного поиска и переработки информации 
в знания становится жизненно необходимыми как для судента, так и для профессионала в любой области 
знаний.

Информационно-поисковая компетенция включает в себя следующие умения: умение определять 
требования к информации и документации; умение разрабатывать стратегии для документальных и 
терминологических исследований; умение извлекать и обрабатывать значимую информацию для конкретных 
целей (документальная, терминологическая, фразеологическая информация); умение разрабатывать 
критерии оценки достоверность информации, полученной из неофициальных источников; умение 
эффективно использовать программное обеспечение и поисковые системы; умение создаватьсобственный  
архив документов .

В последние десятилетия, в связи с появлением и развитием интернета, а также с расширением 
и совершенствованием интернет-технологий существенно изменилась информационная среда, в которой 
осуществляется информационно поисковая деятельность. Для нее характерны следующие особенности, 
которые условно можно разделить на группы/ https://elibrary.ru/item.asp?id =15268270 /:

Ресурсные 
1.Значительное увеличение объема и видов электронных информационных ресурсов (текстовые и 

графические документы, электронные таблицы, видеофайлы, программные средства, презентации и др.); 
2.Стремительный рост и разнообразие информации, публикуемой на серверах интернета, доступ к 

которым обеспечивается дистанционно с использованием поисковых систем; 
3.Формирование единого информационного пространства;
Поисковые
1. Расширение видовой структуры информационных систем, обеспечивающих доступ к мировым 

информационным ресурсам (базы данных, электронные каталоги и библиотеки, географические 
информационные системы и др.); 

2. Расширение возможностей поиска фактографической информации багодаря электронным 
справочникам, словарям, энциклопедиям, в т. ч. интернет-энциклопедии Википедии; 

3. Снижение роли ручных информационных систем (библиотечных карточных каталогов, 
библиографических картотек, справочных изданий в книжной форме);

4. адаптированность поисковых систем интернета к пользователю;
Пользовательские 
1.Существенное расширение круга потребителей (пользователей) информации – ими стала 

значительная часть членов общества; 
2. Преувеличение пользователями роли поисковых систем интернета при осуществлении 

информационно-поисковой деятельности.
Информационно-поисковая деятельность занимает значительное место в образовательном процессе 

студентов высших учебных заведений. В зависимости от характера учебного предмета, форм и методов 
обучения и с учетом поставленных в связи с этим целей у студентов формируются информационные 
запросы, в каждом из которых содержатся характеристика того, что нужно найти пользователю (объекта 
поиска), и те признаки, по которым следует отбирать информацию (аспект поиска или критерии отбора).
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Попытаемся дать понятия  таким терминам как «объект поиска» и «аспект поиска». Объект и 
аспект поиска, отражаемые в запросе, диктуют необходимость проведения того или иного вида поиска. В 
литературе предлагаются различные типологии запросов или поисковых задач. /acionno-poiskovyhsistem // 
Informacionnoeobshchestvo. 2013. №1–2. S. 69–79. http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf.Так, библиографы 
традиционно выделяют четыре вида запросов (справок): адресный, тематический, фактографический 
и уточняющий; в цитируемом учебном пособии авторы выделяют три вида поисковых задач (поиска): 
предметный, тематический и проблемный. На основе анализа и обобщения опыта собственной 
педагогической деятельности мы детализируем виды поиска, которые приходится осуществлять студентам 
вузов: 

1. поиск конкретного первичного документа (книги, научной статьи) по заданным признакам 
(фамилии автора, заглавию, выходным данным) для последующего с ним ознакомления; 

2. поиск конкретного первичного документа (статьи по автору и/или названию), но без указания 
(педагогом) его выходных данных;

3. поиск (выявление) вторичных документов по определенной теме и составление списка документов; 
4. поиск вторичного документа (библиографической записи или отдельного ее элемента, аннотации, 

шифра) по заданным признакам для отложенного обращения к первичному документу; 
5. поиск библиографических записей (описаний) специальных видов документов (компьютерных 

программ, нот, аудиозаписей, видеороликов, электронных образовательных ресурсов) по теме или 
предмету и составление списка документов; 

6. поиск документов определенных видов (компьютерных программ, нот, аудиозаписей, 
видеороликов, электронных образовательных ресурсов) по названию или фамилии автора (произведений); 

7. поиск фактографической информации с учетом профиля обучения или учебного предмета; 
8. поиск дефиниций, перевода слов, трактовок предмета; 
9. поиск графических документов (изображений, фотографий) по определенным теме или предмету.

Особо строгие требования к информационно-поисковым компетенциям предъявляются к специалистам и 
студентам – будущим специалистам. Так, в американских стандартах информационной грамотности для 
подготовки учителей сказано, что студенты – будущие учителя – должны уметь определять и формулировать 
информационную потребность и выбирать стратегии и средства для поиска релевантной информации [7,c. 
2]. Специалисты обращают внимание на важность развития информационно поисковых компетенций у 
студентов вузов. Так, С.А. Стариков подчеркивает, что в информационном обществе на достижение успеха 
смогут рассчитывать только те выпускники вуза, у которых будут сформированы умения самостоятельной 
работы с информацией, которые умеют непрерывно пополнять свои знания [8,с. 119].

Таким образом, вполне очевидно, что необходима целенаправленная  работапо формированию 
информационно-поисковых компетенций студентов.  Формирование умений в области поиска информации 
осуществляется в процессе изучения всех предметов, где учащиеся работают со справочной литературой, 
выполняют задания, требующие поиска информации в разных источниках. Большую роль в развитии 
умений в области поиска информации играет библиотека, в которой учащиеся знакомятся с системой 
библиотечных каталогов и библиографических картотек.
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ТІЛДІК МАМАНДЫҚТАР СТУДЕНТТЕРІНІҢ АҚПАРАТТЫҚ-ІЗДЕУ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҮШІН ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ

Джусубалиева Д.М.1  п. ғ.д, профессор
Таубай Д.М.2  магистрант

Абылай хан атындағы Қаз ХҚ және ӘТУ, Алматы, Қазақстан

Мақала ЖОО-ның тіл мамандықтары студенттерінің ақпараттық-іздеу құзыреттілігін қалыптастыру 
мәселелеріне арналған. Онда автор проблеманың өзектілігін баяндайды, шет тілі оқытушыларының ақпараттық 
құзыреттілігін анықтайды, интернет-ресурстар негізінде дамытылатын іскерліктер номенклатурасын әзірлейді, 
эксперименталды оқытудың өткізілуі мен нәтижелерін сипаттайды.

Тірек сөздер : ақпараттық-іздеу құзыреттілік, шет тілін оқыту, оқытудағы ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар.

FEATURES OF CRITERION ASSESSMENT
EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS OF STUDENTS IN CLASSES IN CHOIR CLASS

Kulmanova Sh.B.1  d,p,s., professor
Zhussipova A.O.2 master, Kazakh state women`s  teacher training university

Almaty, Kazakhstan

Objectivity of assessment of educational achievements of bachelors on choral occupations quite difficult process as it 
is necessary to estimate not only their vocal and choral knowledge and abilities, but also conductor’s and choral preparation. 
In comparison with the traditional system of estimation the system of criteria estimation has a number of advantages. Criteria 
estimation is guided by identity of the student, motivates on the conscious relation to training, promotes independence in 
achievement of positive results of training. Collectively elaborated criteria in advance known to all participants of process, 
allow to realize the opportunities in the open mode. The making elements in structure of criteria estimation of educational 
achievements, as a heading, criteria, descriptors.

Keywords: criteria estimation, educational achievements, the studying motivation, interest, a choral class, a reflection, 
independence.

ХОР КЛАСЫНДА СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН КРИТЕРИАЛДЫ 
БАҒАЛАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ  

Кульманова Ш.Б.1 п.ғ.д.,профессор
Жусипова А.О. 2 магистрант, ҚазақҰҚызПУ

Алматы, Қазақстан 

Хор сабақтарында студенттердің оқу жетістіктерін бағалаудың объективтілігі айтарлықтай өте күрделі процесс, 
өйткені олардың вокалдық хор білімі мен білігін ғана емес, дирижерлік хор дайындығын да бағалауға тура келеді. 
Дәстүрлі бағалау жүйесімен салыстырғанда критерийлік бағалау жүйесі бірқатар артықшылықтарға ие. Критерийлік 
бағалау білім алушының жеке тұлғасына бағдарланады, оқуға саналы көзқарасқа ынталандырады, оқытудың оң 
нәтижелеріне қол жеткізудегі дербестікке ықпал етеді. Ұжымдық дайындалған процестің барлық қатысушыларына 
алдын ала белгілі өлшемдер ашық режимде өз мүмкіндіктерін іске асыруға мүмкіндік береді. Оқу жетістіктерін 
критерийлік бағалау құрылымындағы құрамдас элементтері: рубрика, критерий, дескрипторлар.

Тірек сөздер: критерийлік бағалау, оқу жетістіктері, білім алушылар, уәждеме, қызығушылық, хор сыныбы, 
рефлексия, дербестік.

Біздің педагогикалық қызметіміздің өзекті мәселелерінің бірі - хор сыныбы бойынша болашақ музы-
ка мұғалімдерінің оқу жетістіктерін бағалаудың объективтілігі. Олардың дирижерлік хор дайындығында 
тек қана маңызды рөл атқарып коймай, сонымен қатар табысқа жетудегі уәждеме мен олардың тұтас 
музыкалық-педагогикалық қызметінде саналы қарым-қатынасты дамытуға ықпал ететін бұл өте күрделі 
процесс екеніне іс жүзінде көз жеткіздік. Сондықтан бағалаудың ең оңтайлы жүйесін анықтау мақсатында, 
біз осы мақалада «Музыкалық білім беру» мамандығы бойынша оқитын студенттердің вокалдық хор білімі 
мен іскерлігін теориялық талдау жасау және бағалаудың неғұрлым тиімді әдістемесін негіздеу қажет деп 
есептейміз.

Зерттеулер көрсеткендей, бүгінгі таңда Қазақстанның көптеген оқу орындарында дәстүрлі бағалау 
жүйесіндегі негізгі мәселе оқушылардың жетістіктерін бағалаудың субъективизмі болып табылады. 
Оқушыларға, ата-аналарға және педагогтарға түсінікті оқытудың жоспарланған нәтижелеріне қол жеткізуді 
бағалаудың нақты критерийлерінің болмауы мұғалімнің әр оқушының нәтижелілігіне емес, жалпы 
сынып білімінің орташа деңгейіне бағдарлануына әкеп соғады. Дәстүрлі бағалау жүйесі әр оқушының 
даралығын анықтауға мүмкіндік бермейді. Оқу процесінде оқушы мен мұғалім арасында кері байланыс 
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жоқ, сондықтан бұл оқушылардың оқуға деген ынтасын арттыруға ықпал етпейді. Бұл тұрғыда, соңғы 
жылдары біздің республикамызда «білім алушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау жүйесі» 
танымалдыққа ие бола бастады. Критериалды бағалау жүйесінің әдістемесін зерттеу оқушының оқу 
материалын қаншалықты табысты игергенін және практикалық дағдыларды қалыптастырғанын анықтауға 
мүмкіндік береді [1].

Сонымен, «оқу жетістіктерін критериалды бағалау» ұғымының мәнін түсіну үшін бізге «ба ғалау» 
ұғымының нені білдіретінін түсіну қажет. 

Философиядағы «бағалау» - әрекет етуші және саналы субъект үшін қандай да бір нәрсенің 
маңыздылығын анықтау тәсілі» ретінде анықталады. Педагогикада «бағалау»- бұл «оқытушының (басқа 
тексеруші тұлғаның) оқушы жайында білім деңгейі туралы пікірі» [2]. 

Еліміздің инновациялық мектептері шет елдердің тәжірибесін зерделеп, білім алушылардың оқу 
жетістіктерін бағалаудың критериалды жүйесін белсенді енгізуде. Ал енді, осы жүйенің мәніне түсінік 
беруге тоқтала кетейік.

Критериалды бағалау - бұл оқу жетістіктерін жинақтауға бағытталған бағалау жүйесі. Бұл 
бағалаудың түрін алынған нәтижелерді белгілі бір критерийлермен салыстыру ретінде қарастыруға 
болады. Критериалды бағалау - «оқушылардың оқу жетістіктерін білім беру мақсаттары мен мазмұнына 
сәйкес келетін, нақты айқындалған, ұжымдық әзірленген, процестің барлық қатысушыларына алдын 
ала белгілі критерийлермен салыстыруға негізделген процесс» деп көрсетуге болады [6].   Критериалды 
бағалау білім алушылардың білім сапасының көрсеткіштеріне да оң әсер береді. 

Н.Ф.Ефремова монографиясында білім алушылардың құзыреттілігін қалыптастыру және бағалау 
мәселесі зерттелді. Ол ұсынған нәтижелерді критериалды және дәстүрлі бағалаудың салыстырмалы 
сипаттамасы кестесінде көруге болады (1 кестені қараңыз) [3, 191 б]. 

Бағалау
Критериалды Дәстүрлі
Оқытушыларға мүмкіндік береді:  
- Сапалы нәтиже алуға ықпал ететін критерийлерді әзірлеу;
- оқыту мен оқытудың сапасын жақсарту;
- жеке қабілеттері мен ерекшеліктерін ескере отырып, әрбір 
тұлғаның жеке оқу траекториясын құру;
- әр түрлі тәсілдер мен бағалау құралдарын пайдалану;
- оқу бағдарламасының мазмұнын жетілдіру бойынша ұсыныстар 
енгізу.
Білім алушыларға: 
- оқытудың әр түрлілігін, ойлау қызметінің түрлерін пайдалануға;
- жеке оқу нәтижесін және жетістігін болжау үшін бағалау 
өлшемдерін білу және түсінуге; 
- өзін және өз құрдастарын бағалай отырып рефлексияга қатысуға;
- нақты тапсырмаларды шешу үшін білімді пайдалану, әртүрлі 
көзқарастарды білдіру, сыни ойлауға мүмкіндік береді
Жұмыс берушілерге береді:
- түлектердің оқу деңгейінің объективті дәлелдерін алу;
- білім беру бағдарламаларын меңгерген түлектердің нақты 
мүмкіндіктері туралы білу;
- кәсіби маман үшін жайлы  және сенімді болу.

- білім алушыларға, ата-аналарға және 
педагогтарға түсінікті оқу нәтижелеріне қол 
жеткізуді бағалаудың нақты критерийлері 
жоқ;
- педагогтар жалпы сынып/аудитория 
білімінің орташа деңгейіне бағдарлана 
отырып, баға қояды;
- қойылған бағалар оқу бағдарламасының 
жеке бөлімдері бойынша нақты білімді, 
іскерлікті, дағдыларды меңгерудің нақты 
көрінісін бермейді;
- қойылған бағалар әр тұлғаның жеке 
оқу траекториясын анықтауға мүмкіндік 
бермейді;
- қорытынды бағаны қою кезінде 
ағымдағы бағалар ескеріледі, бұл оқытудың 
соңғы нәтижесін объективті бағалау болып 
табылмайды;
- оқу процесінде білім алушы мен 
оқытушы арасында жедел байланыс жоқ, бұл 
оқушылардың оқуға ынтасын туғызбайды

1 кесте - Критериалды және дәстүрлі бағалаудың салыстырмалы сипаттамасы

Критериалды бағалау екі құрамдас бөліктен тұрады: жиынтық (оқытуды бағалау) және формативті 
(оқыту үшін бағалау) бағалау түрлері.

Формативті бағалау - оқушының прогресін бақылау, оқыту және оқыту процесінде үнемі педагогпен 
жүргізіледі. Формативті бағалау кезінде білім алушы қателік жіберуге және оны түзетуге құқығы бар. Бұл 
білім алушының мүмкіндіктерін анықтауға, қиындықтарды анықтауға, ең жақсы нәтижелерге қол жеткізуге 
көмектесуге, оқу үдерісін дер кезінде түзетуге мүмкіндік береді. Формативті бағалау сабақта бағалаудың 
әртүрлі тәсілдері мен әдістерін қолдана отырып жүзеге асырылады. Нәтижелері білім алушылар мен 
олардың ата-аналарына кез келген нысанда жеткізіледі.

Оқу жетістіктерін жиынтық бағалау - білім беру процесінің барлық мүдделі субъектілеріне 
оқушылардың қойылған оқу мақсаттарына қол жеткізу деңгейі туралы ақпаратты ұсына отырып, белгілі 
бір оқу кезеңінде қол жеткізілген және күтілетін нәтижелердің сәйкестілік дәрежесін белгілеу процесі. 
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Онын нәтижелері: педагогтармен оқу процесін жоспарлау, рефлексия және жеке оқыту тәжірибесін 
жақсарту үшін қолданылады [8].

Критериалды бағалау оқытушының білім алушылармен жұмысын қолдауға бағытталған және 
олардың қызметіне оң ықпал етуге арналған.  Оның нәтижелері оқытушыға өз оқыту барысына рефлексия 
жүргізуге мүмкіндік береді және одан әрі қызметті жоспарлауға көмектеседі. Бағалау критерийлері тек 
мақсатта көрсетілгендерге ғана баға береді және Блум таксономиясы бойынша ойлау дағдыларының алты 
деңгейін көрсетеді: білім және түсіну, қолдану, талдау, синтез, бағалау [5].

Сонымен, егер біз жоғарыда айтылғанды «хор сыныбы» пәні шарттарына ауыстырсақ, келесі 
тужырымдарды алуға болады. Біріншіден, хор сыныбының оқытушысы студенттердің дайындық деңгейі 
мен мүмкіндіктерін ескере отырып, тапсырмаларды әзірлейді және таңдайды.

Екіншіден, студенттердің хор сабақтарына дайындық сапасын критериалды бағалауға мумкіндік 
береді:

- жеке қасиеттері емес, хордағы жұмыс нәтижелерін ғана бағалау;
- вокалдық-хор білімі мен орындаушылық шеберлігі барлық хор ұжымына алдын ала белгілі бағалау 

критерийлері бойынша бағаланады;
- сабақ барысында оқылғандарды ғана бағалау;
- студенттерге бағаны шығарудың белгілі нақты алгоритмі бойынша, өзінің, хор ұжымының, сондай-

ақ хордың әрбір қатысушысының жетістігінің деңгейін саналы және өз бетінше анықтау;
- хор ұжымының әрбір мүшесінің өзін-өзі бағалауға, вокалдық-хор орындаушылығында сапалы 

білім мен шеберлікті алуға ынтасын арттыру;
Оқу жетістіктерін критериалды бағалау құрылымындағы айдар, критерийлер, дескрипторлар 

сияқты осындай құрамдас элементтер, хор жетекшісіне студенттермен бірге, қолжетімді түрде келесідей 
нусқаулықтарды әзірлеуге:

- хор сыныбында орындалған тапсырмалар мен жұмыстарды бағалау бойынша нұсқаулықтар, ягни 
онда әрбір критерий бойынша не үшін балл қойылатынын;

- хор сыныбындағы студенттердің вокалдық-хор іс-әрекетінің әр түрлі түрлерінің тізімін 
(критерийлері);

- дескрипторлар әр критерий бойынша ең жақсы нәтижеге қол жеткізу және оларды белгілі бір балл 
санымен бағалау бойынша студенттердің барлық қадамдарын жүйелі түрде көрсетуге мүмкіндік береді.

Жалпы білім беретін мектеп оқушыларының критериалды бағалауын қолдану тәжірибесі 
көрсеткендей «рубрика баланың не үшін оқығанын көрсетеді, критерийлер оның нені үйренуі керектігін 
көрсетеді, ал дескрипторлар оны қалай жасай алатынын» көрсетеді [10].

Жоғарыда айтылғандарды түйіндей келе, хор класында студенттердің  вокалдық хор жетістіктерін 
критериалды бағалауды қолдану хормейстерге болашақ музыка мұғалімдерін хор сыныбында оқытудың 
стратегиялық мақсаттары мен тактикалық міндеттерін анық көрсетуге мүмкіндік беретінін атап өткім 
келеді.

Әрбір хор қатысушысы мен тұтас ұжымның оқу жетістіктерін критериалды бағалаудың мақсаты:
- хоровиктердің танымдық және орындаушылық белсенділігін, олардың шығармашылық және 

орындаушылық қызметін қалыптастыру және дамыту үшін оңтайлы жағдайлар мен мүмкіндіктер жасау;
- хор жетекшісінің әдістемелік талаптарындағы, жүйелі ұжымдық және жеке рефлексия бойынша 

оқу дербестігі мен бағдарлануы;
- вокалдық-хор орындаушылығын үнемі жетілдіру.
Критериалды бағалау болашақ музыка мұғалімдеріне өзінің вокалдық-хордық қызметінің сапасын 

объективті бағалауға көмектеседі, сондай -ақ қалай және не себептен оқуға, ең бастысы, хормен ән айтуды 
не себептен үйренуді ұғынуға көмектеседі.

Тұжырымдай келе, хорға қатысушыларды критериалды бағалау олардың вокалдық-хор жетістіктерін 
объективті бағалау механизмі, пән құралы, ішкі өзін-өзі ұйымдастыру, шығармашылық белсенділік, хормен 
ән айтуға саналы көзқарас, сонымен қатар, оқу қызметіне ынталандырудың маңызды факторларының бірі 
болып табылатынын атап өткім келеді.
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ОСОБЕННОСТИ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 
УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ В ХОРОВОМ КЛАССЕ

Кульманова Ш.Б.1 д.п.н., профессор
Жусипова А.О.2  магистрант

КазНацЖенПУ, Алматы, Казахстан 

Объективность  оценки учебных достижений бакалавров на хоровых занятиях довольно сложный процесс, так 
как приходится оценивать не только их вокально-хоровые знания и умения, но и дирижерско-хоровую подготовку. 
В сравнении с традиционной системой оценивания система критериального оценивания имеет ряд преимуществ. 
Критериальное оценивание  ориентируется на индивидуальность обучающегося, мотивирует на осознанное 
отношение к к обучению,  способствует самостоятельности в достижении положительных результатов обучения. 
Коллективно выработанные заранее известные всем участникам процесса критерии,  позволяют в открытом режиме 
реализовать свои возможности. Составляющими элементами в структуре критериального оценивания учебных 
достижений, как рубрика, критерии, дескрипторы.

Ключевые слова: критериальное оценивание, учебные достижения, обучающиеся мотивация, интерес,  
хоровой класс, рефлексия, самостоятельность.
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Naubayeva H.N.1  d.ps.s., professor

Mamеkova A.T. 2 doctorate
Mukasheva M.B. 3  master

1,2,3Zhetisu SU I.Zhansugurov, Taldykorgan, Kazakhstan

The article considers the influence of educational motivation in the process of professional training of a student. 
Theoretical aspects of educational  material in professional  training are studied. The classification and types of motives 
related to the educational process of the student are presented.
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Мақалада студенттің кәсіби даярлану үрдісіндегі оқу мотивацияның тигізетін әсері қарасытырылған. Кәсіби 
даярлаудағы оқу мативтің теориялық аспектілері зерделенген. Студенттің оқу үрдісіне қатысты мотивтердің 
жіктелімдері мен түрлері көрсетілген.

Тірек сөздер: мотивация, оқу мотивациясы, танымдық мотивтер, әлеуметтік мотивтер, тұлға, студент, 
психология,  педагогика, оқу үрдісі.

Оқу мотивациясының қызметтілігін талдауда міндетті түрде басымырақ қозғаушысын анықтай 
келе, мотивациялық саладағы адамның барлық құрылымын ескеру керек. Оқу қызметі әртүрлі қайнар 
көздеріне ие болуына қарай полимотивтік болып табылады. Оқу мотивациясында ішкі, сыртқы және 
жекешелік көздерінің әрекеттесуі, оқыту қызметі мен оның нәтижесіне ықпал етеді. Бір қайнар көзінің 
болмауы, оқу мотивіне немесе оның өзгеруіне алып келеді.

Мотивацияның атқару тәртібі келесідей психикалық процестерден тұрады: түрткіні қабылдау, оның 
эмоционалдық бағасының мағынасы, мәнін түсіну және түрткі бағасы, түрткіге көз жеткізу. Мотивтің 
мазмұны мотив түріне тәуелді. Ішкі мотив мазмұны оқып жатқан материалдың дүниетанымдылығы, 
сол объектіні практикалық қызметте тану болып табылады. Осы білімді игеру сана-сезімнің туындауын 
көрсетеді. Сөйтіп, мотив мазмұны - оның әділетті негізі. Субъектілік мотив негізі – тұлғаның дара 
ерекшелігіне байланысты оқу материалының маңызы. Субъектілік мағынаның қалыптасуы оның 
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объектілік мағынасы субъектілік жүйе құндылығын салыстыруда және эмоционалдық күйзелістерінің 
нақтылылығында болып табылады [1].

Эмоционалдық бағалаудың білімде орны - оның мазмұндылығымен және объектілік мағынасымен, 
сонымен қатар ішкі жалғаспалы факторлармен, ең алдымен оның жеке оқытушысымен сипатталады. 
Оқытушының негізгі оң эмоционалдық бағасы мынадай болу керек: тартымды, өзінің пәніне деген ішкі 
терең талап қоя алушылық және оқушыларға өз білімін жеткізе алушылық. Жасандылық пен жалған әрекет 
жасау тез байқалады және оқушылардың пәнге деген қызығушылығын жоғалтады. Егер оқу процесінің 
нәтижесі болмаса, тартымдылық жоғалады.

В.Д. Шадриков кәсіби әрекеттің мотивациясы схемасын көрсетіп, еңбек іс-әрекетіндегі мотивтердің 
пайда болуын сол кәсіптің қажеттіліктерін қанағаттандырумен байланысты деп түсіндірген. Белгілі бір 
салада кәсіби қызмет атқаратын қызметкер, кәсіпке деген қажеттіліктерін қанағаттандыру барысында 
тұлға іс-әрекет саласында өзінің орнын табады, осымен байланысты кәсіби мотивтердің құрылымы 
қалыптасады

А.К. Маркованың пайымдауынша, мотивациялық және операционалдық жүйелердің қосындысы 
ретінде кәсіпкерлікті қарастырған. Кәсіпкерлік – кәсіби ерекше психикалық қасиеттердің керекті 
жиынтығы. Әрбір маманның мотивациялық, эмоциялық, еріктік аумағына  жататын мынадай ерекшеліктері 
бар: мотивтер, мақсаттар, міндеттер, қажеттіліктер, қызығушылықтар, қарым-қатынастары, бағыттар; 
кәсіби тырысушылықтары, өзін-өзі кәсіби тұрғыдан бағалауы, өзін белгілі бір кәсіптің өкілі ретінде сезіне 
алуы; психологиялық қалыптары мен күйлері, кәсіби әрекет кезіндегі тұлғаның еңбек үдерісінен және 
нәтижесінен қанағат алуы, эмоциялық ерекшеліктері, кәсібі туралы білімдері, әрекеттері мен тәсілдері, 
психотехникалары, іскерліктері; кәсіптік қабілеттері, кәсіби біліктілік деңгейін жоғарылатуға талпынуы; 
кәсіби тәжірибе мен кәсіби ойлауын жоғарылатуы, шығармашылық деңгейін арттырауы; кәсіппен жұмыс 
атқарудағы кәсіпке сәйкес келмейтін психикалық қасиеттердің кедергілері, маман тұлғасының кәсіби 
өсуі және маманның кәсіби әрекеттері мен маман тұлғасының арасындағы қарама-қайшылықтар, оларды 
орнына келтіру жолдары [2].

Кәсіби әрекет субъектісінің кәсіпқойлығына байланысты, сондықтан, кәсіби әрекеттің тиімділігін 
арттыруды қамтамасыз ететін психологиялық механизм ретінде мотивация мәселесі өзекті болып отыр. 
Ал, осы мотивация мәселесі туралы айтқанда В.Г. Асеев, Н.К. Маркова, А.С. Мельничук, Е.А. Климова, 
Н.В. Кузьмина, Е.А. Скриптунова және т.б. ғалымдардың еңбектеріне сүйенеміз.

Сонымен, кәсіби қызмет атқарушы тұлғаның кәсіпкерлік құрылымындағы мотивациялық 
аймағының бірнеше маңызды және ерекше қызметтерін айтып өтсек: ең алдымен, әрбір адамның өмірінің 
ерекше бөлігін қамтитын мамандығын таңдауына мүмкіншілік береді, белгілі бір кәсіптік салаға тұрақты 
түрдегі қызығушылықты қалыптастырады; екіншіден, кәсіби тұлғаның ерекше маңызды қасиеттерінің 
динамикалық түрде дамуына мүмкіндік береді және қамтамасыз етеді; үшіншіден, кәсіби тұлғаның өз 
кәсібі саласында кәсіпқойлық деңгейінде өсуіне байланысты ынталандырушы қызмет атқарады.

Жас мамандар кәсіби әрекетін бастау жолында ерекше және өзгешелігін қамтамасыз ететін оның 
кәсіби мотивациялық мағынасы үлкен әсерін тигізеді. Сонымен қатар, кәсіби өмір жолын бастаған жас 
мамандарда мотивтердің белгілі бір жиынтығы бар адам ғана кәсіби әрекетін тиімді жүзеге асыра алады 
және әрбір маман алдында тұрған кәсіби мәселелерін шешіп, функционалдық міндеттерін ойдағыдай 
орындай алады.

М.И. Бобневаның көрсетуі бойынша, «кәсіби қызмет атқаратын тұлғаның белгілі әлеуметтік 
дәрежесі, іс-әрекетті туғызатын қажеттілігі тек мотивациялық жүйе арқылы жүзеге асады» деп түсіндірді. 
Осыдан түйін шығаратын болсақ, қызметкер қандай да бір әрекеттерге кірісуден бұрын, өзінің мотивтерін 
зерттеуге салады, басқаша айтқанда, мақсаты бар әрекеттің орындалуына алып келетін үдерістің негізгі 
бөлімдерін анықтайды.

Кәсіби әрекетінің өмірлік жолын бастауға кіріскен жас мамандардың кәсіби мотивтерінің құрылымына 
мінездеме беру үшін Б.И. Додоновтың ұсыныстарын қолдануымызға болады. Белгілі бір кәсіби әрекеттің 
факторлар жиынтығын оның себептері деп көрсетуге болады, ал, олар: а) Кәсіби әрекеттің орындалу 
барысынан рахат алу мен қанағаттану; б) Кәсіби әрекеттен нәтиже және қорытынды алу (мысалы, білім, 
дағдылар, тәжірибе алу және т.б.); в) кәсіби қызметінен табыстар мен марапатталу (сыйақы, қызметақы, 
табысқа жету, үстеме ақы, жалақының жоғарылауы және т.б.); г) Кәсіби әрекетті атқаруға кедергі жасайтын 
тыс нәрселермен  айналысуы және жұмыстың атқарылуы кезіндегі қателердің туындауында болатын 
жағдайлардан өзін алшақ ұстауға ұмтылу, жауапқа тартылуға тура келетін шараларды болдырмау [3].

Кәсіби өмір жолын бастаған жас мамандардың кәсіби мотивациялық жағдайын айтқанда, қызмет 
етуіне қанағаттану мен жұмысының нәтижелілігі мотивтері арқылы қарасақ тұрақты қорытынды 
шығаруымызға қиындық тудырмайды. Ал келесі, сыртқы дұрыс әсерлі мотивация туралы айтуға болады. 
Бірақ, сыртқы дұрыс және бұрыс мотивациялардан ішкі мотивациялардың тұрақтылығы жоғары болып 
келеді. Сыртқы дұрыс және кері мотивация өзінің жоспарлаған күшін тұрақты ұстай алмауы көп кездеседі. 
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Сондай-ақ, қаржылай немесе материалдық марапаттау мөлшері бірдей дәрежеде болса да бірнеше уақыттан 
соң өзінің мотивациялық күшін сақтап  қала алмайды. Міне, осы себептен дамыған елдерде біздің елдегідей 
белгілі ұзақ мерзімдік уақытта емес, қысқа уақытта жалақы мөлшерін арттырып отырады, бұл іс-шараның 
тағы бір тиімділігі, сыртқы кері әсерлі мотивациялардың да өз күшінен айрылуына әкеледі. Еңбек ету 
барысында мотивация кәсіби қызметке кіріскен адамның еңбек тиімділігіне ғана емес, тұлғаның өзіне де 
әсерін тигізеді. К. Замфирдің түсіндіруіндегі мотивацияның үш құрылымын салыстыра қарастырғанда 
тұлғаның жоғары жетістіктеріне жетуіне ықпал жасайтын ішкі мотивациялардың жүзеге асырылуының 
орны ерекше. Кәсіби қызмет жолын бастаған жас маманның ішкі мотивациясының күші басымырақ 
болатын болса, онда қызметкердің алдына қойылған мақсат-міндеттер, алғышарттар, ұйымдастырылған 
жоспарлардың нәтижелі атқарылуына мүмкіндік береді. Және де тұлғаның іштей өзіне қойылған 
талаптарынының, ішкі міндеттерінің және әлеуметтік қоғамына қажетті іс-шаралардың атқырылуына 
өзінің оң жақтан әсері мен септігін тигізеді. Біз жоғары бағалап отырған ішкі мотивация адамның кәсіби 
тұлға ретінде дамуының алғышарты мен негізгі көзі болатын болса, ол кәсіби іскерлігі, кәсіби шеберлігі, 
кәсіби біліктілігі, кәсіби қабілеттерінің шыңдалуына да көмегі тиеді деп айта аламыз. Маманның сытқы 
мотивациялық құрылымы, адамың өзі басындағы қызығушылықтарының, мақсаттарының жүзеге асуына 
ниетті болады.

Мазмұн ұғымы мен мотив бағасы – бұл білім алушы жұмысының ішкі ойы, ол білім мен басқа бір 
жұмысты тандауда осы білімнен алынған нәтижеге ие болып табылады (уақыт, күш).

Педагогикалық процесс осыдан білім беру, тәрбиелеу және дамыту міндеттерін шешуге бағытталып, 
арнайы ұйымдастырылған педагог пен тәрбиеленуші арасындағы өзара ықпалды қызметті көрсетеді, яғни 
педагогикалық процесс - бұл арнайы тар мағынадағы оқу мен тәрбиенің бірлігін қамтамасыз ету жолымен 
кең мәндегі тәрбиені іске асыруды көздеген біртұтас процесс [4].

Фактордың жоғары қабілетінің жеткіліксіздігін компенсациялауда жоғары белсенді мотивация үлкен 
рөл атқарады; бірақ кері байланыста осы фактор іске аспаса – ешқандай қабілеттіліктің деңгейі оқу мотиві 
мен оның төменгі көрсеткішін компенсациялауда, оқу үрдісінде нәтиже бермейді.

Студенттердің оңды белсенді мотивациясын қалыптастыру үшін, міндетті түрде олардың  оқу мотив 
қозғалысын бақылау қажет. Ол үшін міндетті түрде оқу процесінде студенттердің өз ойын, доминантты 
мотивін қалыптастыру керек.  Сондықтан  да,  мотивация  туралы мәселе студенттің оқу-танымдық 
жұмысының сапасына байланысты.

Мотивацияның оқу іс-әрекетіне және оның нәтижесі болуына тигізетін әсері өте зор. Оқу іс-
әрекетінің табыстылығы психологиялық әлеуметтік және педагогикалық факторларға байланысты екендігі 
мәлім. Оқу іс-әрекетінің табыстылығына оқу мотивациясы мен оның құрылымының тигізер әсері ерекше. 
Осыған орай кезінде Черкс Дедсон өзінің классикалық заңы арқылы іс-әрекет тиімділігі мотивация күшіне 
тәуелді деп ашып көрсетеді. Сонда мотивация күші жоғарылаған сайын іс-әрекет нәтижесі өседі.

Студенттердің оқу мотиві олардың оқу әрекетінің әр түрлі жақтарына деген бағыттылығы деп 
анықтаймыз. Мысалы, егер студенттердің белсенділігі оқылатын объектіге (лингвистикалық, биологиялық 
т.б.) бағытталса, онда бұл жағдайда танымдық мотив түрлері туралы сөз қозғалады. Ал студенттің 
белсенділігі оқу барысында басқа адаммен қарым-қатынас жасауға бағытталса, онда мәселе әлеуметтік 
мотивтерді қамтиды[5].

Осыған сәйкес білімгерлердің оқу үрдісіне қатысты орын алатын мотивтерді үлкен екі топқа бөлуге 
болады: 

1) танымдық мотивтер; 
2) әлеуметтік мотивтер.
Танымдық мотивтер өз ішінен бірнеше шағын топтарға бөлінеді: 
1) кең ауқымды танымдық мотивтер; 
2) оқу-танымдық мотивтер; 
3) өзін-өзі дамыту мотивтері.
Ал әлеуметтік мотивтердің түрлері мынадай болады: 
1) кең ауқымды әлеуметтік мотивтер; 
2) тар ауқымды әлеуметтік мотивтер немесе позиционды мотивтер; 
3) әлеуметтік тұрғыдан бірлесіп еңбек ету мотиві.
Аталған мотив түрлерінің қалыптасуы келесі кезеңдерді қамтиды: дағдылы мотивтердің 

актуализациялануы, осы мотивтер негізінде жаңа мақсаттардың пайда болуы, мақсатқа жету барысында 
мотивтің бекуі және соның негізінде жаңа мотивтердің шығуы, әр түрлі мотивтер иерархиясының құрылуы, 
бірқатар мотивтерде жаңа қаситтердің пайда болуы т.б.

Мотивтердің сапасы оқу іс-әрекетінің сиппатына байланысты мазмұнды және тұлғаның 
психофизиологиялық ерекшеліктеріне байланысты динамикалық болады.

Студенттердің мотивтері оқу үрдісінде әр түрлі жағдайларда көрініс табады. Мысалы, кең ауқымды 
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танымдық мотивтер тапсырманы орындау барысындағы шешім қабылдаудан, қосымша мәліметтерді білу 
негізінде оқытушыға қойған сұрақтарынан білінеді; оқу-танымдылық мотивтер – тапсырманы өз бетімен 
орындауда әр түрлі амал, тәсілдерді іздестіруі, жұмысты орындау тәсілдерін салыстыру туралы оқытушыға 
қойылатын сұрақтар; өзін-өзі дамыту мотивтері – оқу еңбегін рационалды ұйымдастыруға байланысты 
оқытушыға қойған сұрақтарынан көрінеді. Әлеуметтік мотивтер студенттің жауапкершілігі мен парызын 
түсіну әрекеттерінен көрінеді; позиционды мотивтер – құрдастарымен қарым-қатынас жасауға ұмтылысы, 
жолдастарына көрсеткен көмегі мен пікірі; әлеуеметтік бірлескен еңбек мотивтері – ұжымдық жұмысқа 
ұмтылысы негізінде пайда болады [6].

Студенттердің оқу мотивтері олардың бағыттылығына және дәрежесіне байланысты; мотивациялық 
аймақтың иерархиясына байланысты; жеке мотивтердің өзара келісімділігі мен үйлесімділігі бойынша; 
мотивтердің тұрақтылығына байланысты; мотивтердің әрекеттері мен олардың мінез-құлыққа тигізетін 
әсері бойынша сипатталады.

Мотивация тұлға қалыптасуының барлық негізгі құрылымын анықтайды: бағыттылық, мінез, 
эмоция, қабілет, қызмет, психологиялық үрдіс. Ол тек бір қызметпен ғана тоқтап тұрмайды, басқа да жеке 
қырлармен тығыз байланысты. Сондықтан да, мотивацияны білу тек психологиялық аспект негізіндегі 
аясымен ғана шектелмейді, әлеуметтік және философиялық тараптарды да қамтиды. Философиялық аспект 
жеке қабілетті реттейтін, «механизмдер» құралы болып анықталады. Философиялық және әлеуметтік 
талдау аспектісі бір-бірімен ажырамастай байланысты. Ол әлеуметтік қатынас үрдісінде адамдардың 
мотив тәртібімен түсіндіріледі. Бұл қарым-қатынас әлеуметтік қатынас деңгейімен ғана емес, қызметтің 
нәтижесімен анықталады. Философия және әлеуметтік аспект негізінде талдау әлеуметтік – психологиялық 
аспект мәселелерін бөлу мүмкіндігін көрсетеді. Ол психологиялық және мотивация негіздерін жеке ашуды 
көздейді. Философиялық талдау аспектісі методологиялық талдау болып әлеуметтік-психологиялық 
мәселелерін оның қызығушылықтарын, қажеттілігін және қоғамдық талаптарын жекелей білуге үйретеді. 

Студенттердің оқу мотивациясының қалыптасуына мынадай ерекшеліктер қатары әсер ететіні 
белгілі болды:

- өмірдегі өз орнын табу және болашаққа жоспар құру қажеттілігі;
- азаматтық борышқа байланысты әлеуметтік мотивтердің қалыптасуы;
- өзін-өзі дамытудың барлық формаларына деген қызығушылық;
- қоршаған адамдардың пікіріне тәуелсіз қызығушылықтарының тұрақтылығы;
- мамандыққа байланысты нақты мотивтер мен мақсаттарды таңдауы;
- тек өзіне ғана емес, басқаларға да қатысты шешім қабылдауы;
- мамандықты таңдаудағы өз мүмкіншіліктерін бағалауы, өмірлік позициясын түсінуі;
- әлеуметтік және танымдық мотивтердің қоспасы ретінде студенттің өз дүниетанымын түсіну 

тенденциясы;
- студенттің өзін-өзі тану үрдісінің адекватты болуы[4].
Студенттердің әлеуметтік және танымдық мотивтерінің дамуын зерттеп қарасақ, онда таным 

қызығушылықтарының дамуы олардың кәсіби қабілеттерінің ілгері қарай дамуының негізі екенін көреміз.
Кең ауқымды танымдық мотивтер арқылы студенттер жаңа білімге деген қызығушылық, оны 

меңгеру барысындағы қиыншылықтарды бастан өткеру сияқты әрекеттерді жүзеге асырады. Оларда 
білімге деген қызығушылық тереңдей түсіп, тек оқу пәнінің ғана заңдылықтарын емес, сонымен қатар 
ғылымның, кәсіби құзыреттіліктің негізіне бет бұрады.

Оқу-танымдық мотив – теориялық және шығармашылық ойлаудың әдістеріне деген қызығушылық 
ретінде іске асады. Студенттерді әдетте ғылыми жұмыстарға араласу, зерттеу әдістерінің әр түрлерін 
қолдану қызықтырады.

Студенттерді танымдық іс-әрекеттің нәтижелігін жоғарылату жолдары еліктіретіндіктен, олардың 
ой еңбегін рационалды ұйымдастыру және оның мәдениеті туралы әдебиеттер қызықтыра түседі. Бұл 
жас шамасында үдемелі және нәтижелі оқу мотивациясының бірлігінің пайда болуы туралы сөз қозғауға 
болады.

Бұл кезеңде әлеуметтік мотивтер де бірнеше бағыттар бойынша дамиды.
Айналадағы қоршаған адамдармен қарым-қатынас негізінде пайда болатын әлеуметтік тұрғыдағы 

мотивтер де өзгеріске ұшырайды. Студент үшін өз қатарластарымен, оқытушылармен жасаған қарым-
қатынас өте маңызды рөл атқарады. Бұл студенттердің оқытушымен іскерлік әрекеттерін тығыздандыра 
түседі.

Басқа жас ерекшеліктері сияқты студенттік кезде де мотивацияны тәрбиелеудің өз резервтері бар. 
Келесі кезектегі мотивтерді тәрбиелеу қазіргі кездегі педагогикалық психологияның көкейтесті мәселелері 
болып табылады:

- формасына қарамастан білімділікті жетілдіру (өзіндік дербес жұмыстар, кәсіби іс-әрекет барысында 
өзін-өзі тәрбиелеу, білім алу т.б.);
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- құзреттілікке жету – жеке тұлғаның жалпы кәсіби қасиеттері мен кәсіби іс-әрекет талаптарының 
сәйкес келуі;

- халық шаруашылығының еңбек ету және әлеуметтік тәжірибеге белсенді түрде қатысу, өзін-өзі 
белсенді өмір позициясына тәрбиелеу. Осындай мотивтер студенттердің жан-жақты, толық дамуының 
перспективасын қамтамасыз етеді және болашақ кәсіби іс-әрекетке, әлеуметтік өмірге деген дайындығын 
күшейтеді[3].

Мотивацияның бұл кезеңдегі негізгі мазмұны оқу және өзін-өзі дамыту әдістерін меңгеру, болашақ 
мамандығына дайындық ретінде басқа тұлғалармен қарым-қатынасқа түсу формаларын игеру болып 
табылады.

Мотивациялық аймақтың дамуы ешқашан тоқтамайды. Жүргізілген зерттеулер оқу мотивтерінің 
студенттік шақта толассыз өзгеріске ұшырайтынын көрсетеді. Өзін-өзі дамыту мотивтері- өмір бойы 
адамның кәсіби іс-әрекеті барысында дамып, жетіліп отырады. Ересек адамның мотивациялық аймағының 
қалыптасуы - өзін-өзі тәрбиелеудің міндеті ретінде көрініс табады.

Қорыта келе, мотивтер мәселесі күрделі және жан-жақты. Мотив ұғымы, мотивтердің түрлері, 
студенттердің оқу мотивтері қарастырылды. Көптеген сұрақтар мен аспектілер әлі тереңдете зерттеуді 
қажет етеді. Студенттердің оқу мотивтерінің олардың тұлғалық бағыттылығымен, қарым-қатынасымен, 
құрылымымен, іс-әрекетінің мақсатымен байланысы шешілмеген мәселе болып отыр.

Студенттердің жоғары оқу орындарында мотивация бойынша резервтері айтарлықтай кең көлемді 
және оқу әрекетінде студенттің мотивация құзыреттілігін қалыптастыруға жалпы ұйымдастырушылық– 
басқарушылық жүйе, жұмыс күшін кеңейтуді талап етеді.
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
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 В статье рассматривается влияние учебной мотивации в процессе профессиональной подготовки студента. 
Изучены теоретические аспекты учебного материала в профессиональной подготовке. Представлены классификация 
и виды мотивов, относящихся к учебному процессу студента.

Ключевые слова: мотивация, учебная мотивация, познавательные мотивы, социальные мотивы, личность, 
студент, психология, педагогика, учебный процесс.

WAYS TO DEVELOP SPEAKING AND LISTENING SKILLS IN LANGUAGE CLASSES
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Bukharshina A.S.3  master, 

1,2,3E.A. Buketov KarSU, Karaganda, Kazakhstan, 

The article discusses ways to effectively use strategies for developing listening and speaking skills in language classes, 
based on the structure of the curriculum within the framework of the updated curriculum. During phased learning, students 
mastering the knowledge of the types of language activities allow to use generated skills in any situations and become a 
competitive person in the future.

Keywords: critical thinking, technologies, language skills, approach, self-assessment, integration.

ТІЛ CAБAҚТАРЫНДА ТЫҢДAЛЫМ ЖӘНE AЙТЫЛЫМ ДAҒДЫЛAРЫН ДAМЫТУ ЖOЛДAРЫ
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Мaқaлaдa жaңaртылғaн oқу бaғдaрлaмacы aяcындa oқу бaғдaрлaмacының құрылымынa нeгіздeлгeн тіл 
caбaқтарында тыңдaлым жәнe aйтылым дaғдылaрын дaмыту cтрaтeгиялaрын тиімді қoлдaну жoлдaры қaрacтырылғaн. 
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Кезеңмен оқыту барысында оқушылар тілдік әрекеттер түрлері бойынша білімдерін игере отырып, қалыптасқан 
дағдыларын кез-келген жағдайларда қолдануына және болашақта бәсекеге қабілетті тұлға болуына мүмкіндік береді.

Тірек сөздер: сын тұрғысынан ойлау, технология, тілдік дағдалар, тәсіл, өзін-өзі бағалау, интеграция.

Қазақстан Республикасы – қарқынды дамып келе жатқан мемлекет және оның білім беру саласындағы 
басты мақсаты үш тілді еркін меңгерген, болашақта елімізді халықаралық деңгейге көтеретін бәсекеге 
қабілетті жастарды тәрбиелеп, оқыту болып табылады. ҚР өзге тілдік білім беру тұжырымдамасының 
міндеттеріне сәйкес әлемдік стандартқа сай өзге тілдік білім деңгейіне жету. 

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған білім беруді 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасында «Қазақстан 2020 жылға қарай білімді, озық экономикасы 
мен біліктілігі жоғары жұмыс күші бар елге айналады» деген жолдар ұсынылады [1]. ҚР Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» Жолдауында кәсіби білім беру құндылығының 
өлшемі – қазақстандық дипломды әлемнің кез-келген түкпірінде мойындау болады делінген. Жоғарыда 
келтірілген барлық талаптардың болашақ мамандардың қажеттілігін ескере отырып, тіл үйретудің заманауи 
әдістерін дамытуға мүмкіндік беруі заңдылық. Өзге тілде оқытатын мектептерде мемлекеттік тілді оқыту 
мақсатының бірі – оқушыларды қазақ тілінде оқу мен жазуға үйрету, бағдарламалық материал көлемінде 
қазақ тілінде ауызекі сөйлеу тіліне қатыстыру. Ал жалпы тіл үйрету – 4 басты құрамдас бөліктерден 
тұратын, атап айтар болсақ, айтылым, тыңдалым, оқылым және жазылым тілдік әрекеттерін қамтитын 
кешенді де, көп сатылы үдеріс.

Қоғамның барлық салаларының қайта құрылуын тудырған жаһандану үдерісімен байланысты 
тілдерді қолданудың шекарасы кеңейе түсті. Әлемдік қоғамдастыққа Қазақстанның енуі тілдерді оқытуға 
деген мәселеге басқа қырынан қарауға мәжбүрледі. Бүгінгі таңда қазақ тілінде таза, сауатты сөйлейтін 
мамандардың жетіспеушілігі сезіледі. Тіл үйретудің жаңа әдістерін енгізу, қазақ тілін оқытуды балабақшадан 
бастау, қазақ тілі курстары санының артуына қарамастан, қазақ тілін меңгеру түйіні шешілмеген мәселе 
болып тұр. 

Тілдік білім мен дағдылар негізі мектеп сатысының орта буынында тұрақты қалыптаса 
бастайтындығын ескерсек, тыңдалым, айтылым, оқылым мен жазылым әрекеттерін тіл үйретудің мақсаты 
мен құралы ретінде тиімді пайдалануға болады. 

Негізгі мектептің орта сатысында тіл үйретудегі басты мақсат – оқушылардың сөйлеу әрекетін 
бірізді және жүйелі түрде дамыту. Сөйлеу әрекеті – ақпаратты алу мен ұсынудың мақсатқа бағытталаған 
белсенді үдерісі. Ол қарым-қатынас жағдаятына байланысты тілдік жүйеден көрінеді [2].

Білім бeруді жәнe ғылымды дaмытудың мeмлeкeттік бaғдaрлaмacындa білім бeру іcінің құрылымы 
мeн мaзмұнынa eлeулі өзгeріcтeр eнгізілуінe бaйлaныcты, бүгінгі зaмaн тaлaбынa caй oртa білім бeрудің 
мaзмұнын жaңaрту міндeті тұр. Бұл міндeтті жүзeгe acырудың бірдeн-бір жoлы – пeдaгoг қызмeткeрлeрдің 
біліктілігін aрттыру жүйecін жaңaшaлaндыру, яғни өмір бoйы үздікcіз білім aлуғa көшу.

Тілдерді оқыту тұрғысынан коммуникациялық актілерді жүзеге асыру үшін білім мен дағдыны қатар 
игеру. Тілдерді меңгеру деңгейін анықтаудың жалпы еуропалық критерийлері шеңберінде бекітілген «жасай 
аламын» тәсіліне сәйкес жүзеге асырылады. Қарым-қатынас жасау актілері тілдік қызмет нысандарынан 
тұрады. Мұндай нысандарды төрт ауқымды санатпен сипаттауға болады, олар: 1) қабылдау; 2) өндіру; 3) 
өзара әрекеттесу;4) қайта құру.

Пән бойынша білім мен дағды бағдарламаның оқу бағыттары бойынша ұйымдастырылған. Одан 
әрі бағыттар кіші бағыттарға бөлінеді, олар дағды немесе тақырып, білім немесе түсінік деңгейінде 
орналастырылған. Оқу кезеңдеріне қатысты оқудан күтілетін нәтижелер бойынша кіші бағыттар пәннің 
оқу мақсатын құрайды. Оқу мақсаттары әрбір кіші бағыт шеңберіндегі алға ілгерілеуді көрсетеді. Бұл 
мұғалімдерге оқудың алдыңғы кезеңдері мен орындалуы қажетті тапсырмалар туралы оқушыларды 
хабардар ете отырып, оқытуды жоспарлауға және бағалауға мүмкіндік береді.

Тілдер бойынша білім беру бағдарламасының құрылымына негіз болған маңызды қағидат 
Бағдарламаның «Джером Брунердің спиральді оқу үлгісі» атты тұжырымдамасы болып табылады. 
Тұжырымдаманың мәні – оқушылардың бір сыныптан екінші сыныпқа өтуі кезінде білімі мен дағдыларын 
қайталап тексеріліп отыруы. Ал оқу үдерісінің алға ілгерілеуі айқын көрінуі үшін, оқу мақсаттары өзара 
тоғысқан бөліктер мен бағыттарға біріктірілген [3].

Мұғaлімдeрдің пaйдaлaнaтын oқыту әдіcі яғни, пeдaгoгикaлық әдіcтeмeлeр oқушылaрды  oқытудың 
eң жoғaры cтaндaрттaрын қaмтaмacыз eту үшін мaңызды. Оқудың тиімділігінe eлeулі әceрі ететін 
тәсілдемелер қатарына төмендегілер ұсынылады: өздeрі ұcынғaн қoрытындылaрын дәлeлдeрін ұcынуы 
жәнe бір-бірінe cын тұрғыcынaн қaрaу; oқушылaрғa бaғыттaлғaн жәнe дәлeлдeрді құру мeн тaлдaуғa 
aрнaлғaн рөлдік мoдeльдeр рeтіндe әрeкeт eтeтін oқыту тәcілдeрін қoлдaну; oқушылaр мeн мұғaлімдeр 
пікірлeрді бaғaлaудa білікті бoлуы тиіc жәнe oқушылaр тeк жaзбaшa тecтілeу бoйыншa ғaнa бaғaлaнбaуы 
қажет; oқушылaрдың aлғaн білімдeрін қoлдaнa aлуы жәнe білімдeрдің қaлaй aлынғaнын тaлдaй білуі; 
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oқушылaрдың диaлoгкe жәнe бірлecкeн oқуғa қaтыcу мүмкіндігі бoлуы тиіc.
Бұл әдістемеден бacқa пeдaгoгикaның әртүрлі acпeктілeрі қaрacтырылaды: бeлceнді oқу, бірлecкeн 

oқу, тұлғaғa бaғдaрлaнғaн oқыту әдіcтeрінe.
Пeдaгoгикaның бaрлық ocы acпeктілeрі cындaрлы oқыту тeoрияcымeн үйлeceді.Cындaрлы oқыту 

тәcілдeрі білім бeрудің «дәcтүрлі» әдіcтeрімeн caлыcтырғaндa, oқыту кeзіндe жoғaры нәтижeлeргe қoл 
жeткізугe мүмкіндік бeрeді (Хeтти, 2011).Cындaрлы oқыту тәcілдeрі oқушылaрдың aлдыңғы білімдeрімeн 
ұштacтырaoтырып, жaңa білім aлуы турaлы тұжырымдaмaғa нeгіздeлeді. Бұл жeрдe eң мaңыздыcы: 
oқушылaрдың aлдыңғы aлғaн дaғдылaры жaңa дaғдылaрды мeңгeругe үлкeн ықпaлын тигізeді, aл eгeр 
oл ecкeрілмece, oндa білім тeрeңгe бaрмaй, үcтірт мeңгeрілгeн тaяз білім бoлмaқ. Мұндaй үcтірт білім 
oқушығa қaзіргіәлeмдe жeтіcтіккe жeту үшін қaжeтті жoғaрыдa aтaлғaн cын тұрғыcынaн oйлaу, рeфлeкcия 
жәнe бacқa дa acпeктілeрді, aлғaн білімді қoлдaнуынa кeрі әceрін тигізeді. Oқушылaр білімді тoлықтaй 
мeңгeру үшін aқпaрaтты eнжaр қaбылдaмaй, caбaқ бeлceнді қaтыcуы кeрeк. Oқушылaрдың aлғaн 
білімдeрімeн жұмыc іcтeугe, oны әрі қaрaй өңдeп, өз дaғдылaрын aрттыруғa мүмкіндік бeрeтін қызмeттeр 
мeн aйнaлыcуғa мүмкіндіктeрі бoлуы aca мaңызды бoлып тaбылaды [4].

Гуманитарлық циклге aрнaлғaн oқу жocпaрлaры oқылым, тыңдaлым, жaзылым дaғдылaрын жәнe 
нaқты тaқырыпты зeрттeу үшін aйтылым дaғдылaрын біріктірeді. Бeлceнді жәнe aудиo-бeйнe тәcілдeрі бaр 
жocпaрлaу мeн oқыту үлгіcі ocындaй oқытудың тaбыcтылығы мeн жылдaмдығын нaқтылaды, oның өзіндe 
тілді грaммaтикaлық құрaлдaр жиынтығы eмec, кoммуникaтивтік мaқcaтқa қoл жeткізу әдіcі рeтіндe 
тілмeн жұмыc жacaйтын oқушылaрдың жoғaры уәжі мeн қaрым-қaтынacы бaйқaлaды.

Бaзaлық білім мaзмұны рeтіндe тілдерді oқытудың мaқcaты – eліміздeгі oқушылaрдың, жacтaрдың 
шeтeл тіліндe қaрым қaтынac жacaй aлу нeгіздeрін мeңгeру бoлып тaбылaды. Қaрым-қaтынac жacaудың 
нeгізі тілдік білім мeн дaғдылaрдaн, білгірлік шeбeрліктeн тұрaтын шәкірттeрдің жeткілікті дeңгeйдe 
кoммуникaтивтік біліктіліккe қoл жeткізуін көздeйді. Ocы мaқcaттa ұcтaз өз шeбeрлігін caбaғындa жaңa 
тeхнoлoгиялaрды қoлдaнуынaн, иннoвaциялық әдіc- тәcілдeрді мeңгeруінeн көрceтe білуі тиіc. Coндықтaн 
coндaй oзық әдіcтeмeнің бірі тaқырыбымызғa нeгіз бoлып oтырғaн –тыңдaу aрқылы үйрeту.Тыңдaу жәнe 
cөйлeу aрқылы oқушы coл тілдің фoнeтикacын, лeкcикacын, грaммaтикacын мeңгeрe aлaды. Caбaқты 
мeңгeрту кeзіндe бaрлық нaзaр coл тілдің қaрaпaйым элeмeнттeрінe дeйін aудaрылaды. Қaбылдaу бірлігі 
жeкe cөздeрмeн тікeлeй бaйлaныcты бoлғaндықтaн, тілдік тұлғaлaрды қaбылдaу үшін oлaрдың caнacындa 
фoнeтикaлық ecту қaбілeтін қaлыптacтыру қaжeт. Фoнeтикaлық ecту қaбілeті дeгeніміз – cөздeрдeгі 
дыбыcтaрды aжырaту жәнe oлaрды cәйкecфoнeмaлaрмeн ұштacтыру [5].

Cөздeрді, oндaғы дыбыcтaрды үйрeну бaрыcындa oлaрдың фoнeтикaлық eрeкшeліктeрінe бaйлaныcты 
қиындықтaр туындaп жaтaды. Тілдeрдeгі дыбыcтың ұзықтылығы мeн қыcқaлығы, aшық жәнe жaбықтық 
қacиeттeрінің бoлуы. Coнымeн біргe ырғaқтылығы, әуeнділігі дe бірқaтaр қиындықтaртуғызaды. Мәceлeн, 
aғылшын тіліндe дыбыc бәceң үнімeн бacтaлaды дa, coңынa қaрaй үн нe төмeндeйді, нe жoғaрлaйды. Coндa 
ғaнa түcінікті бoлaды. Кeй жaғдaйдa әр түрлі жaзылып бірдeй дыбыcтaлaтын cөздeр кeздecіп oтырaды. 
Мұндaй жaғдaйдa дыбыcтaрдың aйтылуынa eрeкшe мән бeру қaжeт.

Дыбыcтaлуы, aйтылуы ұқcac дыбыcтaрды өткeндe oқушылaрдың қaтe жібeрмeуі үшін жұмыcтaр 
жүйecін қaлыптacтыру қaжeт. Ocығaн бaйлaныcты үнтacпa aрқылы бірнeшe рeт тыңдaтa oтырып, oлaрдың 
қaндaй мaғынa бeрeтіндігін aнықтaтукeрeк. Coндaй aқ қaлaй жaзылaтындығын дa тaлaп eткeн өтe oрынды. 
Әбдeн пыcықтaп, қaйтaлaнғaн тaқырыпты, cөздeрді тіл үйрeнушілeр oдaн шaтыcтырмaйтын бoлaды.

Гуманитарлық циклді oқытудa eң бacты міндeттeрдің бірі – oқушыны aуызeкі тілгeүйрeту eкeндігі 
бeлгілі. Oл үшін oлaрдың cөздік қoрын бaйыту қaжeт. Бұл жeрдe әр жaңa cөзді жaтқa cұрaй бeру әдіcі 
тeз жaлықтырaды. Ocындaй жaғдaйдa oйын әдіcін қoлдaнылca, oқушының caбaққa дeгeн қызығушылығы 
aртaды.

Aудиo мәтінді тыңдaу бaрыcындa жүргізілeтін жұмыcты үш кeзeнгe бөлу ұcынaды: тыңдaуғa дeйінгі 
кeзeң; тындaу кeзіндeгі кeзeң; тындaудaн кeйінгі кeзeң.

Тыңдaуғa дeйінгі кeзeңдe aдaм хaбaрдың нe жaйындa бoлaтынын шaмaлaп, eнді қaндaй әрeкeт 
жүзeгe acырылaтыны aнықтaлaтын бoлca, oқу жaғдaйындa мыңдaй әрeкeт тeк тыңдaу бaрыcындa мүмкін 
бoлaды [6].Oдaн кeйін тaқырып бoйыншa қoлдaнылaтын жaңa cөздeр, иллюcтрaциялaр бoйыншa мәтіннің 
мaзмұнын бoлжaм жacaу ұcынылaды. Тыңдaуғa дeйінгі кeзeндe жүргізілeтін тaғы бір жұмыcтын түрі 
oқытушының тaқырып бoйыншa қыcқaшa мaзмұндaуы. Oқытушы бұл мәceлe төңірeгіндe нe білeтінін, 
нe білгілeрі кeлeтіні жөніндe шaғын әңгімe жүргізeді. Мұндa oқушылaр мәтінді түcінугe қaжeтті жaңa 
cөздeрмeн тaныca aлaды, oқушылaрдың aудиo-бeйнe мaтeриaлдaрғa қaтыcты cұрaқтaрды тыңдaп, жaуaп 
бeругe мүмкіндіктeрі бoлaды. Aтaлғaн жaттығулaр тізбeктeлгeн caбaқтaр тoптaмacындa нe caбaқты 
бacтaудa ынтaлaндырaтын, нe мүмкіндік cияқты, нe идeяны oқу нeмece жaзуғa дeйін жинaқтaу мүмкіндігі 
рeтіндe oрны бaр. Coндықтaн дa oқылым, жaзылым, тыңдaлым жәнe aйтылым дaғдылaры бір-бірімeн 
өзaрa тығыз бaйлaныcтa кeшeнді түрдe oқытылaды. Oқу бaғдaрлaмacы aяcындa тыңдaлым дaғдыcынa 
бaca нaзaр aудaрылaды. Бұл дaғдыны дaмыту oқу жocпaрындa қaрacтырылып, oқушылaрдың тeлeдидaр 
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бaғдaрлaмaлaрын, фильмдeрді, әуeндeрді жәнe eрeceк aдaмдaрдың cөздeрін тыңдaу жәнe cұрaқтaрғa жaуaп 
бeру қaмтылaды. Үйрeнушілeр білім aлудың бірізділігі aяcындa грaммaтикaны бeлгілeп, caрaлaй aлуы 
кeрeк. Oқу кeзeңіндe oлaр cөз тіркecтeріндe, құрылымғa cөздeрдің oрын тәртібінe, cөйлeм құрылыcынa 
жәнe cөйлeугe бacты нaзaр aудaрaды. Қaзіргі зaмaн тaлaбы бoйыншa мұғaлімнің aлдындa қoйылғaн міндeт 
мoл. Aлдынa кeлгeн oқушының қaндaй oйдa, нe білeді, қaлaй білім aлaды, өміргe дeгeн көзқaрacы қaндaй? 
–ocы cұрaқтaрдaн әр oқушымeн жұмыcты бacтaу кeрeк дeп oйлaймын. Eгeр oл қaндaй дeңгeйдe тұрғaнын 
білceң, oны қaлaй oқыту кeрeк eкeн, oғaн қaндaй бaғыт бeру кeрeк eкeні мұғaлімнің қoлындa. Мұғaлімнің 
білімі мықты бoлca, білім бeру жoлдaрын қoлдaнca, мұғaлім өзі әр қaшaндa іздeніcтe бoлca oның 
oқушылaры биік жeтіcтіктeргe жeтeді. Білім aлaтын oртa қaлыптacтыру, oқушының ішкі уәжін oяту, oғaн 
өзінің білімінe өзі жaуaпты eкeнін көрceту, өзін-өзі бaғaлaу, cыни тұрғыдaн oйлaуғa үйрeту, aлғaн білімнің 
күндeлікті өмірдe қaжeтілігін дәлeлдeу –ocындaй мaқcaт қoйғaн мұғaлім oқушының қызушылығын 
aрттaды, білім aлуғa жeтeлeйді. Өзінe ceнімді, aлғaн білімін өмірдe қoлдaнa aлaтын, өзіндік көзқaрacы 
бaр, дaмығaн тұлғa шeбeр мұғaлімнің aлдынaн шығaды.

Қoрытa кeлгeндe, тілдерді тыңдaу aрқылы игeртудің түрлі әдіc –тәcілдeрін қoлдaну aрқылы, 
көздeгeн мaқcaтқa жeтугe бoлaды. Жaлпы oқытудың қaндaй тeхнoлoгияcын пaйдaлaнcaқ тa, білімді ұрпaқ 
тәрбиeлeу – oртaқ міндeт. 
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В статье рассмотрены пути эффективного использования стратегий развития навыков аудирования и говорения 
на языковых занятиях, основанных на структуре учебной программы в рамках обновленной учебной программы. В 
ходе поэтапного обучения учащиеся, овладевая знаниями по видам языковой деятельности, позволяют использовать 
в любых ситуациях сформированные навыки и стать конкурентоспособной личностью в будущем.
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Consideration of the problem of personality in digital information and communication era is one of the topical issues 
of pedagogy. Moral education is the main advantage of artificial intelligence that comes from the application of humans to 
the creator of all worlds (artificial intelligence, the Internet, robot, technique). The article analyzes the practice of personality 
formation and humanism through the social network, which is the main part of the media system. In addition, the basics of 
using instagram social network, the content and shortcomings of propagation of moral education through poetry works are 
summarized. Our conclusions and conclusions have been identified in our leaflet.
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Цифрлық ақпарат пен коммуникациялар дәуірінде тұлғаны қалыптастыру проблемасын қарастыру 
педагогиканың өзекті мәселелерінің бірі. Адамгершілікке тәрбиелеу жасанды интеллекттің адамдар қолданысына 
енгеннен бастап, адамдардың барлық осы дүниедегі тіршілік иесінен (жасанды интеллект, интернет, робат, техника) 
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айыратын негізгі артықшылығы.Мақалада бүгінгі күні медиа жүйенің негізгі бөлігі болып табылатын әлеуметтік 
желі арқылы тұлғаны қалыптастыру, адамгершілікке баулу тәжірбиесі талданып көрсетілген. Сонымен қоса, 
инстаграм әлеуметтік желісін пайдаланудың негіздемесі, ақын жыраулар шығармалары негізінде адамгершілік 
тәрбиенің насихаттаудың жолдар мен прақшамен жұмыс мазмұны мен кемшіліктері қорытыланған. Парақшаның 
жүргізу тәжірбиемізден өзіндік жасалған қорытындылар мен тұжырымдар анықталды.

Тірек сөздер: педагогика, тәрбие, адамгершілік,этномәдени мұралар, әлеуметтік желі, ақын-жыраулар 
шығармалары. 

Қазіргі уақытта кез келген ғылым саласының цифрлық дәуір талаптарына орай қайта зерделенуі 
заңды құбылыс. Осы орайда адамды тәрбиенің тікелей «объектсі» және «субъектсі» ретінде қарастыратын 
педагогика ғылымының төртінші индустриялық төңкеріс (Клаус Шуаб) және технократиялық 
(Збигнев Бжезинский) заманда немесе ақпараттық қоғам мен байланыс қоғамында жаңа қырынан 
тануылуыныңмаңыздылығы жоғары.

Әлем елдерінің ішінде бағалаудың барлық көрсеткіштері бойынша көшбастап тұрған Ұлыбритания, 
Австралия, Канада секілді елдердің ғалымдарынан құралған авторлар тобы (Ширли Агостиньо, Элен 
Битэм, Сью Беннетт, Люсила Карвальо, Грайее Конол, Джеймс Дэльзиэль, Сара де Фрейтас, Рэйчел 
Хелен Эллауэй, Питер Гудиер, Дерек Хардинг, Барри Харпер, Джон Г.Хедберг, Брюс Ингрэхэм, 
Кристофер Р.Джонс, Дженнифер Джонс, Агнес Кукульска Хульме және т.б.) педагогиканың дәл қазіргі 
уақыт шеңберіндегі қызметін қайтадан жан-жақты зерттей келіп «Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта 
зерделеу» атты еңбегін ұсынды. [1, 10-16-б.].

Әлем назарын аударған осы еңбекте «Педагогика» терминіне қатысты бірнеше анықтамаларқайта 
жүйелене келіп, олардың бүгінгі күні педагогика ғылымының атқаратын функцияларын толық, әріжеткілікті 
деңгейде қамтымайтындығы ескертіледі.Сонымен қоса, сарапшы-практиктер жаңа мазмұнға сай 
«педагогика» термині күрделенді дей келіп, «Ол білім беру және оқыту саласындағы іс-әрекетті білдіреді 
дегеннен бөлек, біздің қалай ойлайтынымыз бен сөйлейтініміз, осы әрекетпен айналыспай жатып,оны 
қалайша жоспарлап құрылымдайтынымызды сипаттау үшін де қолданылады. Платон заманынан бері түрлі 
тарихи кезеңдегі ойшылдар білім берудің нақты теориялармен қатар, әдістерін бөлек те ұсынып келеді. 
Яғни педагогика білу тәсілдерінен бөлек, оның жүзеге асыру амалдарын да қамтиды. Басқа да қолданбалы 
пәндер тәрізді педагогика біздің тәжірбиеге байланысты түсінігімізге (теорияның «дәлелдемелік» негізі») 
және осы теориялық түсінігімізді іс жүзінде қалайша қолданатынымызға тығыз байланысты» деген 
анықтамалық тұжырым береді. Осы зерттеушілер пікірімен біз толығымен келісе отырып, бұл педагогика 
ғылымының тереңінен талдануына, атқаратын функцияларының кеңінен қарастырылуы арқылы жаңа бір 
деңгейге көтерілетіндігіне мүмкіндік береді деп есептейміз [1, 22-23 б.].   

Зерттеуші Элен Битэм мен Рона Шарп бастаған ғалымдардың барлығының дерлік бүгінде 
педагогиканың қайта зерделенуінің қажеттілігінің негізгі себебі цифрлық технологиялар деп түсіндіреді. 
Олардың пайымдуынша, цифрлық технологияларды қолдану арқылы білім беру мен оқытуға арналған 
жаңа контекстерді жасау әлеуметтік-экономкалық дамудың талабы.  Ғалымдар онлайн оқу мүмкіндігі 
мен виртуалды білім алудың, барлық дағдыларын онлайн және виртуалды игерудің мүмкіндіктері мен 
цифрлық технологиялардың, яғни, интернеттің кең ауқымда толық қолдануына баса назар аударады.
Сондықтан да, оқыту (оқу) процесін дәл қазір уақытта интернетті қолданып жүзеге асыруымыз тиімді, әрі 
уақыт талабына сайтіпті тұлға бойында адамгершілік қасиеттерді тәрбиелеу мен оның рухани, мәдение 
дамуына ықпал етуде онлайн, вертуалды, цифрлық технологиялардың барлық мүмкіндіктерін пайдалану 
– тұлғаны уақыт талабына сай жан-жақты, үздіксіз тәрбиелеу мен әлеуметтендіру үрдісінің негізі бола 
алатынына еш күмән тумасы хақ.

Тәрбие мәселелерін философиялық тұрғыдан таныған Жан-Жак Руссо өркениетті адамның қатыгез-
дігі туралы «өркениетті қоғамда адам өзін-өзі жақсы көреді және мейірімділік сезімін жоғалтады» деп баса 
айтып көрсетті [2, 138 б.]. Бұл ойдың дәлелін Клаус Шваб өзінің «Төртінші индустриялық революция» 
кітабында: «Төртінші индустриялық революция біздің іс-әрекетімізді ғана емес, бүкіл болмысымызды 
өзгертеді. Жеке тұлға ретінде оның әсері біздің бірегейлігімізге және оның барлық аспектілеріне: 
біздің құпия сезімімізге, меншіктуралы ойымызға, тұтыну моделімізге, жұмыс пен демалысқа арналған 
уақытымызға, мансабымызды құруымызға, дағдыларымызды дамытуға, қарым-қатынасымызды, өзіміз 
тәуелді болатын иерархияны, денсаулығымызды қалай сақтайтынымызға да әсер етеді. Ол біз ойлағаннан 
да ертерек адамның өмір сүру табиғатының өзін сенімсіздікке душар етеді. Мұндай өзгерістер іркіліссіз 
жылдамдықпен дамыған кезде адам бойында қобалжу мен қорқыныш тудырады», - деп нақты түсіндіріп 
береді. [3, 104 б.].

Бұл орайда біз ең алдымен адамдардың бойында адамгершіліксапалар мен қасиеттерді 
тәрбиелеу дің маңыздылығын ұғынумыз қажет. Адамгершілікке тәрбиелеужасанды интеллекттің адамдар 
қолданысына енгеннен бастап, адамдардың барлық осы дүниедегі тіршілік иесінен (жасанды интеллект, 
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интернет, робат, техника) айыратын негізгі артықшылығы [3, 105-108-б.].
Алыс, жақын шетел және біздің отандық ғалымдар өздерінің еңбектерінде  тәрбие жөнінде осы 

уақытқа дейін әр түрлі теориялар мен пікірлер айтып келді. Олардың барлығының өзіндік практикалық 
негіздемелері, ғылыми зерттеу пәндеріне байланысты түрлі тәрбие міндеттерін жүзеге асырудың нақты 
шарттары да  бар [4, 22 б.].

Біз де өз зерттеу пәнімізге орай қазақ топырағында дүниеге келген, ұлы даланыңперзенті, ойшыл 
Әбу Насыр әл-Фарабидің:«Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы» деген тұжырымына сүйене 
отырып, цифрлы дәуірдің жаңа қойып отырған талаптарына сай тәрбиені «цифрландыруды» көздеп, 
нақты міндеттерді тәжірибеде жүзеге асыруға талпындық. Бұл орайда бүгінгі тұлға қалыптасуындағы 
адамгершілік тәрбиесінің қайнар көзі ретінде қазақ даласы ақын-жыраулары шығармаларындағы ұлттық 
мазмұндағы тәрбиелік тұжырымдар мен даналық ойларды негізге алып, жастар санасына ықпал етудің 
мүмкіндіктері қарастырылды.

Біз қазіргі ғылым теориясы мен тәжірибесіндегі айтылған ғылыми түрлі пайымдауларға сүйене 
отырып, медиа жүйенің мүмкіндігін пайданалып,инстаграм әлеуметтік желісі негізінде «Таным көкжиегі» 
жобасын жүргіздік. Бұл авторлық жобамыздың жүзеге асырылуындағы негізгі көзделген мақсат –
инстаграм әлеуметтік желісіндегі «Таным көкжиегі» парақшасы арқылы өзіміздің медиа ортамыздағы 
жастардың бойында ұлттық тіл, ұлттық сана, ұлттық дүниетаным ерекшеліктерінің қалыптасуына ықпал ету 
арқылы олардың рухани-адамгершілік қасиеттерін жетілдіріп, қалыптастыруға негізделді.Біз тәжірибеде 
жастарды адамгершілікке тәрбиелеп немесе олардың адамгершілік қасиеттерін қалыптастырып, дамыту 
үшін тәрбиенің құралы етіп әлеуметтік желі арқылы оқырманын іздеген өз өңірімізден шыққан ақын-
жыраулардың даналық ойларын оқырманына жеткізу және дала ұстаздарының өңірлік мектебінің жүйесін 
құрып, жүйелеу болды. «Осының қажеттілігі қанша, ол үшін?» деген сауалдардың туатыны да сөзсіз.

Өйткені, бүгінгі кең қолданыстағы әлеуметтік желілер байқап қарасақ «ермектері бірдей» адамдар 
аудиториясын, тобын жинайтынмедиажүйеде бірігетінқоғамдастық сайттары. Осы сайттарда адамдар 
жедел түрде мәліметтер алмасады және достар табады. Бірақ осы сайттар арқылы тек қатынасып қана 
қоймай, адамдар (әсіресе жастар) өздеріне қажетті түрлі ақпарат көздерін, музыка, видео іздеуі де мүмкін. 
Сонымен қатар әлеуметтік желілерде адамдар өзі жайлы мәлімет тастап қалдыра алады (туған күні, 
оқыған мектебі, университеті, ермектері және т.б.), басқа қатынасушылар осы мәліметтерді пайдаланып 
сол адамды таба алады. Әрине, бұл анықтама қазіргі уақытта «әлеуметтік желі» деген терминнің толық 
мән-мағынасына сай деп айтуымыз қиын. Оған себеп бүгінгі ғылымда «Социальные сети как часть 
современной культуры», «Социальная сеть как основа современной социальной структуры», «Социальной 
сети как основы социального капитала» деген тезистер өзекті және олардың қоғам мен әлеуметтік жүйенің 
дамуына тікелей қажеттілігі анықталған[5; 6].

Сонымен қоса, әлеуметтік желі яғни медианың («медиа» термині бұқаралық ақпарат құралдарының 
кез-келген түрін білдіреді) негізі, ол ауқымды аудиторияны қамтуға арналған қарым-қатынас формасы 
екендігі белгілі. ЮНЕСКО институтының статистикасының 2010 жылы деректеріне сүйенсек медиаға 
жастардың жұмсайтын уақыты күніне шамамен 11 сағатты құрайды екен, ал соңғы онжылдықта бұған 3 
сағат қосылған екен. Ендеше дәл қазіргі уақытты әлемдегі барлық жастар тәуліктегі 24 сағаттың 14 сағатын 
әлеуметтік желіге жұмсайды. Пайызбен көрсететін болсақ толық бір күннің 60%-ын жастар интернетте 
отырады екен. Бұл жерден біздің әлеуметтік желіні құрал қылып алғанымыздың логикасы анық көрінеді, 
әрі түсінікті деп білеміз[7].

Сонымен біз арнайы жоба ретінде құрған «Таным көкжиегі» парақшасындағы жазбалар арқылы 
медиа жүйеде құрылған оқырмандар аудиториясы арқылы жеке тұлғаның (әсіресе, жастардың) өзінің 
туған жерін, халқын сүюі және құрметтеуі, отбасылық құндылықтарды қастерлеуі, үлкенді сыйлау, 
кең пейілділік, бауырмалдық, ашықтық, қонақжайлылық, толеранттылық секілді қазақ халқының діл 
ерекшелігі болып табылатын адамгершілік сипатындағы қасиеттерді насихаттай отырып жастардың 
көзқарастарына барынша ықпал жасауға талпындық [8,4 б.]. Қазақ халқының жоғарыда аталған ең 
биік рухани-адамгершілік қасиеттерін жастарға өзіміздің авторлық жобамыз болып табылатын «Таным 
көкжиегі» парақшасы арқылы меңгертудің ең бір мәдени-рухани баға жетпес құралы – түрлі тарихи 
кезеңдерде өз өлкемізден (Батыс Қазақстан-Ақтөбе) шыққан, ұлы дала ұстаздары болған ақын-жыраулар 
еңбектері болды.

Жалпы қазақ ақын-жырауларының еңбектері – жастардың тұлғалық түрлі сапалары мен 
қажеттіліктерін, әсіресе, тілдік комуникативтік мәдениетін қалыптастырудағы қажетті ұлттық мазмұндағы 
тәрбиелік ойларға тұнып тұр. Сонымен қоса олардың шығармаларында ұлттың ерекшеліктері, 
дүниетанымы, мәдениеті, менталитеті, психологиясы, ұлтымыздың түрлі мәдени құндылықтары, рухани-
адамгершілік әлеуетінің ара-жігі ажыратылып, нақты көрсетілген. 

Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» тұжырымдамалық бағдарламасының 
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(мақаласының) «Сананың ашықтығы» деп аталатын тарауында: «Әрбір өлкенің халқына суықта пана, 
ыстықта сая болған есімдері ел есінде сақталған біртуар перзенттері бар. Осының бәрін жас ұрпақ біліп 
өсуі тиіс» деген тұжырыммен біз толықтай келісеміз және өзіміздің зерттеу мақсатымызға жетудегі жүзеге 
асырып отырған педагогикалық тәжірибемізде негізге аламыз[9]. 

Нақты сөз етсек, біздің «Таным көкжиегі» парақшамыздағы жазбалар Ақтөбе өңірі ақын-
жыраулары, олардыңхалықтық тәрбие қағидаларымен астарласып жатқан этнопедагогикалық идеялары, 
ел тарихындағы  17-19 ғасырларда өмір сүрген бірқатар қазақ әдебиеті саласы өкілдері: Мөңке Тілеуұлы, 
Әбубәкір Кердері Шоқанұлы, Нұрпейіс Байғанин, Шернияз Жарылғасұлы, Ақтан Керейұлы, Сарышолақ 
Боранбайұылы және т.б. өмір жолы мен шығармаларына арналды. Жазбалар мазмұнында өз өңірімізден 
шыққан ақын-жыраулардың еңбектері мен шығармаларындағы жастардың бойында біздің халыққа тән 
адалдық, патриотизм, гуманизм, еңбек сүйгіштік, мейірімділік, достыққа деген беріктілік, батылдық 
секілді тұлғалық қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған ойларды қамтуға талпынып, жүйелеп, кезең 
кезеңмен арнайы парақшамыз арқылы өз аудиториямызға таратуға талпындық. 

Инновациялық құбылыс болып табылатын инстаграм әлеуметтік желісіндегі «Таным көкжиегі»  
парақшасы арқылы ақын жыраулардың тағылымды ойларын жастардың арасында насихаттауға 
негізделген, жоғарыда аты аталған жобамыздың қалыптасқан жағдайының қорытындысы: парақша 194 
оқырманды парақша қабырғасында, 500 оқырманды парақша қабырғасынан тыс қамтыды; парақшаға 
жазылғандардың 57% әйел, 43% еркек, парақшаның оқырмандарының ең көбі Ақтөбе қаласынан (52%), ең 
азы Қызылорда, Атырау қалаларынан (2%), парақша оқырмандарының апта бойындағы белсенді күндері 
сенбі және жексенбі күні; парақшаның белсенділігі төменнен жоғары.

Парақшадағы жазбалары бойынша статикстикалық мәліметтердің орташа көрсеткіші: лүпілдердің 
саны 55, сақталуы 22, басқа адамдермен бөлісуі 43, қамтылуы 161. Бұл көрсеткіштердің барлығы жобаның 
аясында күтілген нәжиелерге жеткендігімізді дәлелі. Атап айтқанда:қазақ тілді жастар бойында ұлттық тіл, 
ұлттық сана, ұлттық дүниетаным ерекшеліктерінің сақталуына ақпараттық, танымдық жағдай жасалынды; 
Жеке тұлғаның бойында Туған жерін, халқын сүю және құрметтеу, отбасылық құндылықтарды қастерлеу, 
үлкенді сыйлау, кең пейілділік, бауырмалдық, ашықтық, қонақжайлылық, толеранттылық сынды қазақ 
халқының ұлттық қасиеттерінің нығайуына ықпал етілді; Адамдардың бойында адалдық, патриотизм, 
гуманизм, еңбек сүйгіштік, мейірімділік, достыққа деген беріктілік, батылдық секілді тұлғалық қасиеттер 
насихатталды, Жастардың бос уақыты тиімді ұйымдастырылады, сол арқылы басқада оқушы, студент 
жастар мен жас мамандардың әлеуметтік желідегі уақыттарын пайдалы өткізуге жағдай жасалынды. 

Біздің парақшаның жүргізу тәжірбиемізден өзіндік қорытынды жасай келіп, бірнеше тұжырымдар 
анықталды. Біріншіден, әлеуметтік желідегі адамдарға рухани-адамгершілікке бағытталған парақшалар 
қажет. Екіншіден, парақшаны жүргізудегі ең үлкен қателік, оқырмандар назарын аудару үшін парақшаны 
белгілі бір «танымды журнал» немесе «газет» деп ашу. Үшіншіден, біз бүгінгі күні кез келген ақпаратты 
жеке адамның өзіндік парақшасынан жарялаудың тиімділігі, әсіресе неғұрлым кең оқырмандар 
аудиториясын құруда өте жоғары. Сонымен қоса, жеке парақшадан жарияланған ақпараттардың кері 
байланысының дианмикасы бар. Оған себеп ол жазбалардың авторының бар екендігі және автордың 
танымдық ақпараттардан бөлек өзінің жеке өміріне қатысты жазбаларды болуы. Төртіншіден,дәл қазіргі 
(яғни 2019 және 2020 жылғы) технологиялар білім беру мен оқытуда толық қолданылуының тәжірбиесі мен 
«Таным көкжиегі» жобасының тәжірбиесінде адамдардың тәрбиесі мен әлеуметтенуінде де ақпараттық 
технологияларды тиімді ұйымдастырып, басқаруға көшуміздің өзіндік алғышарттарын анықтауға және 
осындай медиа жобалардың қазіргі тәрбиенің қоғамдық-педагогикалық функциясын арттырудағы 
қажеттілігін айқын аңғартады.

Қорта айтқанда бүгінде адамдық пенен адамгершілік қасиеттер адамның болмысын сақап қалудың 
бірден бір имунитеті. Бұнымен біздің айтпағымыз, «тәрбие», «тәрбиелеу», «әлеуметтендіру» деген 
ұғымдардың цифрлық кезеңде сол уақыттың ғылыми жетістіктерін мүмкіндіктерін адамдар тәрбиесі мен 
жеке тұлғалардың әлеуметтенуінде тиімді қолданудың  ғылыми негізі мен қоғаамдағы педагогикалық 
алғышарттарын жасау маңызды. 
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Рассмотрение проблемы личности в эпоху цифровой информации и коммуникации является одним из 
актуальных вопросов педагогики. Моральное образование - это главное преимущество искусственного интеллекта, 
которое приходит от применения человека к создателю всех миров (искусственный интеллект, Интернет, робот, 
техника). В статье анализируется практика формирования личности и гуманизма через социальную сеть, которая 
является основной частью медиа-системы. Кроме того, обобщены основы использования социальной сети Instagram, 
содержание и недостатки пропаганды нравственного воспитания в поэтических произведениях. Наши выводы и 
выводы были определены из нашего опыта листовки.

Ключевые слова: педагогика, воспитание, нравственность, этнокультурное наследие, социальные сети, поэзия 
и поэзия.

FEATURES OF THE MUSICAL TRAINING SYSTEM IN THE CONDITIONS OF THE UPDATED PROGRAM
Urazaliyeva M.A c .p.s.,аcting рrofessor,

KazNatWPU, Almaty, Kazakhstan

The modern stage of modernization of the kazakh education and science system is an important step of the country 
into the world educational space. The updated curriculum, based on the basic principles of the national education system, is 
focused on the innovative content of the educational-methodical complex, prepared on the basis of the curriculum. The content 
of Kazakhstan’s secondary education makes the most effective and efficient practical analysis of educational programs. The 
goals, objectives, features and principles of the educational-methodical complex, performed on the basis of the musical 
program, are implemented in accordance with the subject training requirements.

Keywords: updated curriculum, software for music, educational concept, musical art, music lessons, educational and 
methodical complex.

ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ  ЖАҒДАЙЫНДА
МУЗЫКАНЫ ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Уразалиева М.А.п.ғ.к,проф.м.а., ҚазҰҚызПУ, Алматы, Қазақстан

Нәтижеге бағытталған жаңа тұрпатты  білім белесіне ену кезеңі, бүгінгі таңда еліміздің әлемдік білім кеңістігіне 
басқан маңызды қадам болып отыр. Жаңартылған оқу бағдарламасы ұлттық білім жүйесінің басты ұстанымдарын 
басшылыққа ала отырып, оқу бағдарламасы негізінде даярланған оқу-әдістемелік кешеннің мазмұны жаңашыл 
бағыттарға бет бұрды. Қазақстандық жалпы орта білім мазмұны ең озық және заманауи тәжірибелерді сараптай 
отырып, оқу бағдарламаларына тиімді тұстарын енгізіп отыр. Музыка оқу бағдарламасы негізінде орындалған 
оқу-әдістемелік кешеннің мақсат-міндеттері, бағыт-бағдары, ерекшеліктері мен ұстанымдары бүгінгі таңда пәнді 
оқытуға қойылған талаптармен байланыстылықта орындалуда.  

Тірек сөздер: жаңартылған бағдарлама, музыка оқу бағдарлаасы, білім тұжырымдамасы, музыка өнері,  
музыка пәні сабағы, оқу-әдістемелік кешен.

Ұлттық ой-сана арқылы мемлекеттік бірегейлігінің қалыптасуы жас ұрпақтың рухани 
адамгершілігінің жаңашыл бағыттарын анықтайды. Осы тұста «Музыка» пәнінің алатын орны ерекше. 
Музыка пәні мұғалімінің мақсаты  бәсекеге қабілетті, заман ағымына ілесе алатын,  өмірге икемді жеке 
тұлғаны қалыптастыру. Өзінің шығармашылық жұмыстарында жаңаша оқытудың әдіс – тәсілдерін 
іздестіру, музыка пәнінің аймағында игерілетін білім сапаларын арттыру, жалпы музыка мәдениетін 
қалыптастыру және  олардың жеке ерекшеліктері мен  болмысы  ескере отырып  музыкадан  жан-жақты  
білім берудің арнайы ерекшеліктерін негізге алады. Қазақстан Республикасындағы жалпы орта білім беру 
тұжырымдамасы – жалпы орта білім беру жүйесінің мақсаты, міндеттері, ұйымдастыру ұстанымдары мен 
бағыттары бейнеленетін негізгі құжат болып табылады. Бұл тұжырымдама Қазақстан Республикасының 
«Білім туралы» Заңына [1]; «Казақстан Республикасын 2020 жылға дейін дамытудың стратегиялық 
жоспарына» [2]; Қазақстан Республикасында білім беруді 2020 жылға дейін дамытудың мемлекеттік 
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бағдарламасына, Болоньдегі Еуропа елдері білім министрлерінің кеңесіне, ЮНЕСКО-ның үздіксіз білім 
беру туралы ұсыныстары басшылыққа алынып отыр.   

Жоғары динамикалы, жаһандану дәуірінде өмір сүру үрдісін, ойлау мен қарым-қатынасты түбегейлі 
өзгертетін байланыс құралының қарқынды дамуы, сондай-ақ адамның интеллектісіне, әл-ауқаттылығына, 
оның икемділігіне, жасампаздык іс-әрекетіне қол жеткізетін тәсілдер қоғамның негізгі жолы бола 
бастады. Қазақстан қоғамындағы мұндай жағдайда өзекті мәселелердің бірі — өзгермелі әлеуметтік және 
экономикалық жағдайда өмір сүруге дайын ғана емес, айналасындағы шынайы өмірге белсенді қатынасын 
байқатып, оны жақсартуға ықпал ете алатын, бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру болып 
табылады. Осыған байланысты жеке тұлғаға қойылатын мынадай талаптар алдыңғы орынға шығады: 
креативтілік, белсенділік, әлеуметтілік жауапкершілік, ой-өрісінің кеңдігі, жоғары кәсіби деңгейлі 
сауаттылык, танымдық әрекетке қызығушылығының басымдығы. 

Жаңартылған  білім беруде балаларды оқытудағы музыка пәніне оқыту   Қазақстан Республикасы Білім 
беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны негізге ала отырып жасалды. 
Білім беруді жаңарту, жетілдіру жағдайында жалпы білім беру ұйымдарындағы музыка мұғалімдеріне 
оқушы дамуын жобалау ісінде, жеке тұлғаға және  оны дамыта  оқытуға, тәрбиеленушілердің негізгі 
қызметін  атқаруына жағдай жасауда негізгі  рөлді береді.

Музыка бағдарламасының жаңашылдығы – бүгінгі жас буынды жаңа коммуникациялық 
технологиялармен жетілдіру бағыттары мен пәннің оқыту әдістемелері, қазіргі сабақтарды ұйымдастыру 
барыстары қарастырылады. Мектеп оқушыларының құзыреттілігін қалыптастыру жағдайында 
және олардың ұлттық музыкаға деген қызығушылықтарын арттыру, олардың мүмкіндіктеріне, жас 
ерекшеліктеріне, әр оқушының ішкі қажеттілігін есепке ала отырып тұлғаға бағытталған құзырлы, 
белсенді оқытуына жол қоюы қажет.Сондықтан, ұлттық музыканы мектеп оқушыларының бойына сіңіру, 
ғылымға баулу, оқуға үйрету, ойлауға, жаңа шешімдер таба білу мен өзінің болашағын жасауға үйретеді. 
Қазіргі заманғы мұғалім тек білім негіздерін, дағды, біліктерді игеріп қана қоймай, тәрбиеленушілердің 
дамуына тиіс  барлық түрлерін игеруге міндетті [3].

Музыка пән сабағының өзектілігі: Оқушыларға білім беру нәтижелілігін арттыру мақсатында 
жаңаша оқыту түрлері мен әдістерін қалыптастыру жағдайында білім беру процесінде ақпараттық - 
коммуникациялық технологияларды қолдану өзекті мәселелердің бірі болып табылады.

Музыка пәнінде қолданбалы технологияны пайдалану тәжірибесі  Ғылым  мен білім аясындағы 
қолданбалы технология ғарыштап дамып отырған ХХІ ғасырда жалпы музыкалық білім беру дамыған 
ақпараттық технологияларды, музыкалық компьютерлік бағдармалар мен ноталық редакторларды 
қолданудың қажеттілігі, музыкант маманның іскерлік қабілетіне, білімі мен кәсіби біліктілігіне деген 
талаптардың ұлғаюына байланысты сұранысты қажет етеді. Осы модуль негізінде оқушылар жаңа 
музыкалық - педагогикалық  технологияларды қолдану барысында музыкалық шығармаларды талдау, 
сараптау,теориялық, гармониялық құрылымдарын айқындау жұмыстарымен танысады, музыкалық 
жанрлармен таныса отырып өз репертуарларын көбейте алады, тәрбие сағаттары мен мерекелік іс- 
шараларға, сабақтарға презентациялар мен слаид шоу жасауды үйренеді.

Нәтижеге бағытталған жаңа тұрпатты білім белесіне ену кезеңі Қазақстан Республикасының 
әлемдік білім кеңістігіне басқан маңызды қадам болып табылады. Ұлттық ой-сана арқылы мемлекеттік 
бірегейлігінің қалыптасуы жас ұрпақтың рухани-адамгершілігінің жаңашыл даму бағыттарын анықтайды. 
Осы тұста «Музыка» пәнінің  орны ерекше.

Бастауыш білім беру деңгейіндегі пәндер жүйесінде «Музыка» оқу пәнінің маңызы төмендегідей 
анықталады:

- оқушылардың музыкалық мәдениетін қалыптастыруға ықпал ететін музыканың тәрбиелік, 
білімділік және дамытушылық мүмкіншіліктерімен;

- балалардың санасына әлемнің біртұтас бейнесін қалыптастыруда музыканың бірден-бір ерекше 
құралы екендігі;

- оқушылардың денсаулығына ықпал ететін негізгі фактор ретінде вокалды-хор орындаушылық 
және музыкалық аспаптарда ойнау әрекеттерімен (дұрыс тыныс алуын жолға қою, жас ерекшелігіне сай 
кездесетін, сөйлеу кемістігін түзеу, қозғалыс координациясы және саусақтар жүрдектігін дамыту, жүйке 
және дене қызметіне түскен күшті сергіту).

Білімділік міндеттер:
- музыкалық даму әсері мен бейнелі ой-түйсігі  негізінде (музыкалық есте сақтау қабілеті, ырғақтық 

сезімі, ести білу қабілеті) музыканы тыңдай білу қабілетін қалыптастыру;
- оқушылардың музыкалық бейнелігі туралы және музыканың көркемдеуші құралдары жөнінде 

түсінігін қалыптастыру;
- қазақ халқының дәстүрлі музыкасы туралы және оның кәсіби композиторлық музыкамен өзара 
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байланысын, Қазақстан Республикасында мекендеген туысқан халықтар музыкасы туралы түсінігін 
кеңейту;

- оқушылардың музыкалық-орындаушылық білімі мен қажетті іс-тәжірибелер жинақтауын 
қадағалау.

Тәрбиелік міндеттер:
- оқушының қоршаған ортаға көркемдік ықыласы мен адами-эстетикалық қатынасын тәрбиелеу;
- музыка арқылы ұлттық әдет-ғұрыптарға, салт-дәстүрлерге құрметін тәрбиелеу;
- жоғары көркемдік  дәрежелі музыкаға эстетикалық талғамын тәрбиелеу;
- өз Отаны мен халқына деген ыстық ықыласы мен сүйіспеншілігін тәрбиелеу;
- музыка өнері арқылы эстетикалық, ақыл-ойы мен рухани-адамшылығын, елжандылығы мен туған 

жер табиғатын сүйе білуге тәрбиелеу.
Дамытушылық міндеттер:
- оқушылардың музыкалық дамуына ықпал ету (музыкалық есте сақтауы, ырғақтық сезімі, ести 

білуі);
- оқушылардың музыкалық шығармаларды қарапайым түрде талдай білуін дамыту (салыстыру, 

қорыту, сәйкестігін ажырата білуі);
- қол жетімді шығармашыл тапсырмаларды орындай білуін дамыту;
- түрлі музыкалық іс-әрекеттер орындау барысында оқушылардың белсенді шығармашылдығын 

дамыта түсу (музыка тыңдау, ән орындау, ырғақтық және пластикалық іс-қимылдар, ұсақ моторикасы 
және шулы музыкалық аспаптармен сүйемелдей білу, импровизация).           

Оқу пәнінің мазмұнын саралау барысында төмендегідей дидактикалық принциптер басшылыққа 
алынды: оқу материалдарының білімділігі, тәрбиелігі және дамытушылығының  өзара бірлігі, жүйелігі 
мен бірізділігі, оқушының музыкалық материалдарды ой-түйсігімен белсенді қабылдауы, білім беретін 
материалдардың өмірмен тығыз байланыстылығы, азаматтылық, патриоттық және көпұлттылық, 
эстетикалық және этикалық бағыттарының бағдарлама мазмұнында болуы, бастауыш сынып 
оқушыларының жас ерекшелігін ескеру [4].

Оқу пәнінің жалпы құрылымының мазмұны мынадай іс-әрекеттерден тұрады:
Музыкалық сауаттылық (теориялық даярлық) оқушыларда музыка, музыкалық құбылыстар, олардың 

ерекшеліктері, заңдылықтары, мәнерлеу тәсілдері, композиторлар туралы мәліметтер, нота сауатының 
негізі туралы алғашқы жүйеленген ұғымды және білімді қалыптастыруды жобалайды. Оқушыларда 
музыкалық тәжірибенің аздығын ескере отыра, білім алу жүйесі біртіндеп, музыкалық есту әсерлерінің 
жинақталу реттілігімен, оларды музыка тыңдау, ән орындау және шығармашылық тапсырманы орындау 
әрекетінде қолдану барысында өтеді.

Музыка тыңдау бастауыш деңгейдегі білім алушылардың музыканы сезіммен және саналы түрде 
қабылдауға үйрету міндетін іске асырады. Олар аспаптық, вокалды-хор, халықтық және кәсіптік-
композиторлық музыканы тыңдауда, жас ерекшеліктеріне сай берілген әр түрлі деңгейдегі күрделі әндерді 
орындау барысында, музыкалық бейнелерді өзінше түсіндіріп беруді үйренеді.

Ән орындау – балаларды музыкаға баулудың ең  белсенді түрі болып,  оларды музыкалық дамуына 
ықпал етеді. Әнді жеке, ансамбль, хормен орындауы, әр түрлі деңгейде жалпы және музыкалық дамыған 
оқушыларды ықыластылыққа, байқағыштыққа, тәртіптілікке тәрбиелейді, бірыңғай шығармашылық 
ұжымға топтасуға  ықпал етеді. Ән орындау процесінде, мұғалім балаларды хормен дұрыс бағытта 
айтқызып жүргізетін болса, олардың дауыс диапазоны кеңейе түседі.

Шығармашылық әрекет музыкалық әрекеттердің барлық түрлерінде жүзеге асады және музыка 
тыңдау, ән орындау, би қимылдармен таныс әндерді сүйемелдеу, аңыз-күйлермен әндер сахналау, түрлі 
шығармашылық тапсырмалар орындау барысында баланың музыкаға деген сезімі мен қызығушылығы 
арқылы байқалады. Шығармашылық тапсырмалар арқылы оқушы музыкалық білімін пысықтайды [5] 

Музыка оқу пәнінің бағдарламасы ортақ тақырыптар айналасында шоғырланды. Оқу жылына 4 
тоқсан берілсе, әрбір тоқсан екі бөлімшеден тұрады. Жалпы жыл бойына 8 бөлім тақырыптары барлық 
пәнге ортақ. 

Музыкалық білім беру мазмұнының негізінде келесі ұстанымдар  іріктелген:
Қолайлылық және бірізділік ұстанымдары жас және жеке дара ерекшеліктерін ескере отыра, олардың 

музыкалық дамуына ықпал ететін, бастауыш сынып оқушыларына орындауға және тыңдауға қолайлы 
музыкалық материалды іріктеуге көмектеседі.

Эстетикалық және этикалық ұстанымдар бағыты негізінде іріктелген оқу материалы, балаларға 
бір жағынан музыканың көркемдігін танып білуге, ал екінші жағынан оның мазмұны арқылы біреуге 
жақсылық жасау, сүйіспеншілік және сыйластық сияқты ұғымдарды сезінуге мүмкіншілік береді.

Азаматтық және патриоттық бағыттар, балаларды өз Отанына және халқына деген сүйіспеншілікке 
тәрбиелейтін музыкалық материалды іріктеуді реттеді.
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Көркемдік және техникалық ұстанымдар, көркемдік және қызықтырғыш ұстанымдар бірлігі 
іріктелген музыкалық материалдың балаларға қызықты болуына, тәрбиелік, білімділік және дамытушылық 
сипатқа ие болуына бағытталған.

Оқытудың әдістемелік жүйесінің ерекшеліктері. Әдістеме жүйесі «Музыка» пәнінің ерекшеліктері 
мен оның құрылымын ескере отырып: музыка сауаты, музыка тыңдау, ән орындау және шығармашылық 
тапсырма, сонымен қатар, балалардың жалпы және музыкалық дамуының қажеттілігі негізінде 
құрастырылған. Оқушылардың музыкалық әрекет түрлеріне және қойылған міндеттерге байланысты, 
балалардың әрекетін ынталандыратын (дем беретін) әр түрлі дәстүрлі белсенді әдістер мен оқыту тәсілдері, 
инновациялық әдістер, жұмыс түрлері қолданылады. Атап айтқанда, сабақта балалардың вокалды-хор 
және шығармашылық дамуына ықпал ететін, ынтасын, есте сақтау, тапқырлық, өз бетімен дербес жұмыс 
жасау т.б. қабілетін дамытатын әдістер кең қолданылады. [5]

 Бірініші сынып оқушыларының  негізгі әрекеті  ақпараттық және коммуникативтік әрекет 
болып табылады. Сндықтан берілген  музыкалық тапсырмалар, әдістер мен тәсілдер негізінен осы 
әрекеттерге бағытталған. Балалардың музыкалық қабілеттерін (дыбыс биіктікті, ладты және ырғақты 
естуін, музыканы қабылдауын) дамыту мақсатында мынандай әдіс-тәсілдер қолданады. Дыбыс биіктігін 
қол қимылымен, «баспалдақ» түрінде көрсету, ырғақтық өрнектерді әсем графикамен бейнелеу, әуен 
қозғалыстары, музыкалық аспаптарда сүйемелдеу, ойын сәттері, «Өзіңді таны», «Менің дауысым» тағы 
басқа дидактикалық ойындар оқушыларға музыкалық білімді игеруге, қажетті білікті алуға көмектеседі 
- Өз дауысын жазып, тыңдау; Музыкаға сай ырғақты қозғалыстар жасау; Музыка  жайлы өз ойлары мен 
сезімдерін білдіру.

Музыканың орындалу көңіл-күйі мен сипатын анықтауда, бірінші сынып оқушыларының сөздік 
қорын кеңейтуде «Музыкалық сөздік» үлкен орын алады. Ал «Менің мектебім» тақырыбында қысқа  
музыкалық үзіндіні тыңдау және осы тақырыптар бойынша қысқа жазба жасау; Достар туралы әндерге  
ырғақтық  қозғалыстар қою; Дыбыстар мен белгілердің байланысын үйрену.

Алты-жеті жастағы балаларда негізінен фальцеттік үн басым. Осыған орай, балалардың дауыс 
аппаратын дамыту үшін, дұрыс тыныс алуын қалыптастыру, біркелкі жұмсақ, әдемі дыбыспен айту, 
мәнерлі орындауға әр-түрлі вокалды-хор жаттығулары, қысқа қайырымдар пайдаланылады.

Әндерді музыкалық шулы аспаптарымен сүйемілдеу және музыкаға сәйкес би  мен пластикалық 
қимылдарын жасау оқушыға шығарманың жалпы көңіл күйін және екпіні мен бояу ерекшеліктерін 
сезінуге көмектеседі. Жұмыстардың бұл түрлері баланың  музыкалық дамуына ықпал етеді, музыкаға 
деген эстетикалық сезімі мен ынтасын арттыра түседі. 

ХХІ ғасыр - білім мен  технология дамыған, білім беру реформасы жүзеге асырылу кезеңі. Қазақстан 
Республикасы  Білім туралы Заңында оқыту «Білім жүйесінің басты  міндеті-ұлттық  және жалпы 
адамзаттың құндылықтар, ғылым мен практика  жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және 
кәсіби шыңдауға бағытталған  білім алу үшін қажетті жағдайлар  жасау, оқытудың жаңа технологияларын 
енгізу, білім беруді ақпараттындыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу», - деп 
атап көрсеткен. Музыка пәні мұғалімі  оқыту мен дамыту үрдісінде қабілеттері әр түрлі деңгейлердегі 
оқушылардың  әр қайсысының өсуіне дарындылық қабілеттерінің ашылуына жағдай жасауы тиіс. Мектеп 
бітірушіні музыкалық терең білімді, интеллектуалық деңгейін жоғары етіп қалыптастыру  жолдарын 
іздестіру, инновациалық әрекеттің тиімділігі педагогикалық технологияларды  қолдану арқылы «өзіндік 
дамуын» жүзеге асыру көздейді. 
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ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ

Уразалиева М.А. к.п.н, профессор, КазНацЖенПУ, Алматы, Казахстан

Современный этап модернизации казахстанской системы образования и науки - важный шаг страны в 
мировое образовательное пространство. Обновленная учебная программа, основанная на базовых принципах 
национальной системы образования, ориентирована на инновационное сод ержание учебно-методического 
комплекса, подготовленного на основе учебной программы. Содержание казахстанского среднего образования делает 
наиболее эффективный и действенный практический анализ образовательных программ. Цели, задачи, особенности 
и принципы учебно-методического комплекса, выполняемого на основе музыкальной программы, реализуются в 
соответствии с требованиями предметной подготовки.
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Ключевые слова: обновленная учебная программа, программное обеспечение для музыки, образовательная 
концепция, музыкальное искусство, уроки музыки, учебно-методический комплекс.

«CREATIVE MUSICAL WORKSHOP» FOR STUDENTS OF CHILDREN’S MUSIC SCHOOL IN THE 
CONTEXT OF MODERNIZATION OF COMPLEMENTARY MUSIC EDUCATION

Mitina N.A.c.p.s, piano teacher at Children’s Music School named after N.Tlendiev
Taldykorgan city, Kazakhstan 

The author establishes a problem of modernization of complementary music education system, which facilitates an 
increase of motivational potential of the individual and innovative potential of society. As an additional resource for solving 
this problem, the author proposes an introduction of “Musical and Creative Workshop” course into the educational process of 
Children‘s Music School. The author’s concept is based on the principles of a complex approach to the problem of education 
and training of CMS students. 

Keywords: modernization of complementary music education, Children’s Music School, musical and creative 
workshop, accompaniment construction, composing, improvisation.

«МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ДМШ  В КОНТЕКСТЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Митина Н.А.к.п.н, преподаватель фортепиано 

детской музыкальной школы им.Н.Тлендиева,  Талдыкорган, Казахстан 

Автором статьи обосновывается проблема модернизации системы дополнительного музыкального образования, 
что будет способствовать наращиванию мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала 
общества В качестве дополнительного ресурса для решения данной проблемы, автором статьи предлагается 
внедрение в учебный процесс   Детской музыкальной школы  курса «Музыкально-творческий практикум». Авторская 
концепция строится на принципах комплексного подхода к проблеме воспитания и обучения учащихся ДМШ.

Ключевые слова: модернизация дополнительного музыкального образования, Детская музыкальная школа, 
музыкально-творческий практикум, конструирование аккомпанемента, сочинение, импровизация.

Дополнительное образование является механизмом поддержки индивидуализации и самореализации 
человека, удовлетворения вариативных и изменяющихся потребностей детей и семьи.  По мнению 
И.В. Каверн, данный вид образования является важной составляющей повышения социального 
комфорта и справедливости в обществе, благодаря созданию условий для успешности каждого ребенка 
[1,с.32]. Исследователями К.Р Тумановой и Г.М. Коджаспировой дополнительное образование детей 
рассматривается, как одна из составляющих системы непрерывного образования, удовлетворяющая 
познавательные и творческие потребности ребенка, призванная обеспечить  ему дополнительные 
возможности для интеллектуального, духовного и физического развития [2,  c.73]. 

Настоящий этап развития  педагогики дополнительного образования, важной составляющей которого 
является музыкальное,  характеризуется сменой приоритетов обучения и воспитания - с нормативно-
регулирующих на творчески-развивающие. В современном обществе  невозможно переоценить  высокий 
статус и стратегическую роль дополнительного музыкального образования, модернизация которого будет 
способствовать наращиванию мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала 
общества. Именно дополнительное музыкальное образование  является наиболее персонализированным  
для каждого ребенка,  становится  ведущим каналом его  творческой самореализации, и, по нашему 
мнению,  получить образование в стенах Детской музыкальной школы  должен каждый ребенок.  

 Изменились требования к образованию самой личности  преподавателя   ДМШ, готового 
осуществлять свою профессиональную деятельность творчески активно, создавая и разрабатывая 
новые технологии, оптимально реализуя требования личностно-ориентированного процесса. В связи с 
этим,  профессиональная деятельность  педагога ДМШ, способного нестандартно решать актуальные 
учебно-воспитательные проблемы, должна строиться на творческих подходах к организации учебно-
воспитательного процесса в Детской музыкальной школе. Безусловно, учащиеся, закончившие ДМШ, 
должны иметь высокий уровень исполнительского  мастерства, уметь читать с листа, подбирать по слуху 
понравившиеся мелодии, транспонировать, развитию которых способствуют занятия по специальности и 
сольфеджио. Эти дисциплины являются базовыми  в  Детской музыкальной школе, однако, количество часов  
не достаточно, чтобы научить ученика полноценно читать с листа, подбирать по слуху, музицировать, так 
как  требования по сольфеджио и изучение запланированного программного репертуара по специальности 
требуют от ученика много времени и усилий. Таким своеобразным резервом и своеобразным рычагом в 
системе модернизации дополнительного музыкального образования, может  стать  курс «Музыкально-
творческий практикум».

Целью   курса  является развитие  творческой активности учащихся ДМШ, владеющих комплексом  



365

исполнительских и музыкально-творческих  знаний, умений и навыков и  способных применять их в 
новых условиях. 

Авторская концепция строится на принципах комплексного подхода к проблеме воспитания и 
обучения учащихся ДМШ и имеет ярко выраженную гуманистическую направленность, выражающуюся 
в ориентации на формирование творческой активности личности, на видение перспективы творческого 
роста  ученика: чем гармоничнее общекультурное и профессиональное развитие обучающегося, тем он 
будет свободнее в проявлении своей творческой  и исполнительской активности.

Основные задачи   курса:
1) активизировать интерес учащихся ДМШ к  музыкально-творческой деятельности;
2) способствовать формированию у учащихся умений оперирования приобретенными знаниями и 

самостоятельного переноса их в новые условия;
3) выявлять и развивать познавательные и музыкальные способности  учащихся  через музыкально-

творческое саморазвитие и самореализацию;
4) способствовать развитию музыкально-творческих умений, необходимых для  творческой 

деятельности в школе и после ее окончания;
5) развивать мышление  и качества творчески активной личности.
 В соответствии с  требованиями, ученик, завершивший изучение данного курса, должен знать: 

основные понятия, связанные с проблемой музыкального творчества; закономерности импровизации и 
сочинения; особенности, типы и структуру аккомпанементов произведений различных жанров; приемы 
чтения с листа, транспонирования; особенности  подбора по слуху. 

В результате изучения курса, учащиеся должны овладеть следующими музыкально-творческими 
умениями: эскизно осваивать музыкальные произведения; конструировать аккомпанемент по буквенной и 
функциональной системе аккордов;  подбирать по слуху любую понравившуюся песню; транспонировать 
произведение  в удобную для исполнения тональность;  упрощать и усложнять партии аккомпанемента, 
не нарушая стиля и характера произведения; сочинять и грамотно записывать свои музыкальные 
сочинения; импровизировать и аккомпанировать пению. Структура  курса включает в себя:  практические  
мелкогрупповые занятия (30 часов) и самостоятельную работу учащихся. Примерный тематический план 
дополнительного  курса представлен на таблице 1.

Таблица 1. - Тематический план  курса «Музыкально-творческий практикум»
№ Наименование тем Кол-во часов

1  Структура аккомпанемента 3
2 Алгоритмы конструирования аккомпанементов. Типы аккомпанементов. 5
3 Импровизация и сочинение. 5
4 Запись собственных сочинений. 4
5  Методические приемы совершенствования умения чтения с листа. 5
6 Методические приемы совершенствования умения подбора по слуху 4
7 Методика транспонирования. 4

                                                                                 Всего: 30

Огромное значение при обучении играет самостоятельная работа учащихся дома, основная цель 
которой – развитие самостоятельности мышления.  Так, в рамках данного  курса,  самостоятельная работа 
включала следующие задания: игра упражнений; отработка навыков конструирования аккомпанементов; 
разучивание готового аккомпанемента и отработка навыков упрощения и усложнения аккомпанементов; 
устный и письменный анализ по каждой теме; импровизация (на заданный рисунок, по буквенной схеме, 
на определённый вид фигурации); подбор по слуху  мелодий и аккомпанементов к ним; транспонирование 
по слуху и по нотам; сочинение и гармонизация собственной мелодии; запись собственного музыкального 
сочинения и т. д. Использование  большого разнообразия заданий по самостоятельной работе учащихся 
способствовало  самореализации их творческих возможностей, самооценке личностного творческого 
потенциала, развивало музыкально-творческие умения и способствовало формированию творческой 
активности. 

Содержание  курса «Музыкально-творческий практикум» построено так, что на каждом занятии 
обучение можно было разделить на  три взаимосвязанных этапа, причем каждый последующий являлся 
логическим продолжением предыдущего. На каждом этапе решались свои задачи, совокупность которых 
была направлена на формирование творческой активности обучаемых и развитие их творческого 
потенциала.

На первом этапе происходила актуализация имеющихся у учащихся  знаний на основе межпредметных 
связей (специальность, сольфеджио), побуждение к самореализации и саморазвитию, формирование 
новых теоретических знаний, оценивание и корректировка результатов усвоения материала.
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На втором этапе актуализировался имеющийся у учащихся опыт творческого мышления,  происходил 
перевод знаний, полученных на предыдущем этапе в практическую плоскость, что побуждало учеников к 
адекватной самооценке своих возможностей. 

На третьем этапе  организовывалось включение учащихся в практическую деятельность, 
осуществлялось совершенствование их музыкально-творческих умений, оценивались результаты творческой 
активности и творческого мышления, что  ориентировало детей на самосовершенствование.  

Основу программы  курса составляла система тренинга, построенная на практических упражнениях 
и заданиях творческого характера. Реализация данного курса  позволяет использовать в учебно-творческом 
процессе ДМШ средства, методы и формы, направленные на то, чтобы каждый ученик, независимо от 
степени одаренности, мог  самостоятельно находить пути творческого решения исполнительских задач. 

Реализация данного дополнительного  курса предполагала использование различных форм обучения, 
а именно:

- диалоговые формы: беседа или диалог с аудиторией, дискуссия, лекция с применением техники 
обратной связи, беседа с применением элементов «мозговой атаки»;

-  игровые и конкурсные формы: проведение занятий с элементами игры; проведение конкурса на 
лучшее сочинение собственного произведения; на лучшее исполнение  музыка с листа; подбор по слуху 
и др.;

- формы учебно-творческой деятельности:  слушание, исполнение, сочинение, оценка явлений 
музыкальной и художественной жизни. Применяемые нами формы и методы интерактивного обучения, 
дали возможность в значительной степени активизировать образовательный процесс. Так, на всех этапах 
эксперимента, нами  использовались диагностические методы.  При этом, одни и те же диагностические 
методики могли выступать в качестве заданий, развивающих отдельные компоненты творческой активности 
и как процедура изменения уровня их сформированности. 

Работа учащихся   на занятиях  проводилась с позиций проблемного обучения и строилась нами в 
следующей последовательности:

1) постановка проблемы и ее принятие учащимися;
2) анализ проблемы для выявления противоречия;
3) анализ для выявления знаний и незнаний;
4) выдвижение гипотезы как предположительного решения;
5) решение как проверка гипотезы;
6) оценка полученного результата.
При таком обучении ученики выступали не пассивными «обучаемыми», а полноправными 

участниками, ибо их опыт важен не менее, чем опыт преподавателя. 
Большое значение  нами уделялось решению проблемно-творческих задач. Мы использовали задачи, 

основанные на методе элементарной музыкальной композиции. Такие задания и задачи способствовали 
накоплению музыкально-слуховых впечатлений, развитию творческих способностей, мышления, интереса 
к творческой деятельности. По нашему мнению, на данном этапе работы необходимо обращаться к методу 
исполнительского показа (демонстрация различных вариантов решения подобных задач и заданий). 

На   занятиях в процессе разработки проблемно-творческих  задач и заданий, мы ориентировали 
учащихся на творческое сотрудничество путем постановки следующих вопросов: 1) обсудите задание 
и распределите функции каждого участника при его выполнении; 2) осуществляйте взаимопомощь 
и взаимоконтроль; 3) обсудите в группе результаты выполнения задания. Проблемный метод нами 
использовался  также во время диалоговых форм обучения. Диалог позволяет привлечь внимание учащихся 
к наиболее важным вопросам темы и  способствует их активному участию в беседе. Такая  активизация 
обеспечивается разными способами. Это могут быть проблемные вопросы с целью «озадачивания», а 
также продуманная система вопросов. Оценивая качество ответов учеников на заданные вопросы, мы или 
переходили к дальнейшему изложению материала или, в случае неудовлетворения ответами студентов, 
выявив их слабые места в материале, еще раз проходили по узловым моментам уже изложенного. В случае 
необходимости, изменяли методику подачи материала. 

В числе нетрадиционных форм работы  нами  также использовались  уроки-концерты. В этой 
форме проходило занятие по теме «Импровизация и сочинение». Ход занятия заключался в следующем: 
после вступительного слова педагога, охарактеризовавшего основные виды музицирования, состоялось 
выступление преподавателей и  учащихся, исполнивших свои импровизации, собственные сочинения, 
подобранные по слуху песни. Затем участники показали основные приемы импровизирования: на 
заданный ритм, на заданную тему, на определенную гармонию и т. д., делали кое-какие пояснения. Лекции-
концерты  вызвали у учащихся большой интерес к  музицированию, развивали музыкальные способности, 
стимулировали творческую активность.  Мы посчитали целесообразным проведение в рамках  курса 
уроков-консультаций. Данная форма носила практический характер по теме «Методические приемы 
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совершенствования чтения с листа и транспонирования», «Конструирование аккомпанемента по буквенной 
и функциональной системе аккордов». Анализ проведенных занятий  выявил большие возможности данной 
формы  деятельности в  развитии творческих способностей учащихся, в  формировании умения переноса 
ранее усвоенных знаний в  новую плоскость. Такие формы работы активизируют  развитие музыкально-
творческих умений и навыков учащихся ДМШ, стимулируют  формирование  и проявление их творческой 
активности. На каждом практическом занятии  курса мы  сочетали индивидуальную и мелкогрупповую 
формы учебно-творческой деятельности. Так, нами использовались взаиморецензирование, взаимооценка 
индивидуальных и мелкогрупповых проблемно - творческих заданий. Комплектуя малые учебные группы 
(по три-четыре человека), мы учитывали психологическую совместимость учащихся, использовали 
принцип взаимодополняемости и бесконфликтности участников занятий, уровень их подготовленности, 
что способствовало  созданию взаимоотношений на уровне сотрудничества и сотворчества. 

Приведем пример одного практического занятия с использованием групповой и индивидуальной 
форм работы на тему: «Импровизация и сочинение». Урок состоит из двух блоков, предполагающих, с 
одной стороны сотворчество,  с другой - индивидуальное творчество.

Ход урока. В начале урока преподаватель знакомит учеников с правилами, которых необходимо 
придерживаться при сочинении: а) минимум средств, максимум выразительности в) единство ритма; б) 
единство интонации г) повторность музыкальных построений (остинатность, вырьирование, секвенции) 
д) оригинальность, выразительность мелодии.

1 блок. Сотворчество: вопросно-ответные импровизированные игры двух учащихся или ученика 
и преподавателя: а) ритмические импровизации; б) мелодические импровизации («эхо», «перевертыш», 
«телефон и др.») 

2 блок. Индивидуальное творчество: 1) сочинение нескольких музыкальных тем; сочинение 
мелодии на нейтральный текст (читать стихотворение нейтрального содержания с разной интонацией, с 
различными смысловыми оттенками; использовать стихотворение как средство для метроритмической и 
структурной организации; сочинить как можно больше вариантов разнохарактерных мелодий);  пропевание  
сочиненных  мелодий.

2) сочинение на заданную тему (сочинить мелодии на заданное настроение, пейзаж, сценку и т. д., 
предварительно проанализировать возможные средства выражения).

Взаимодействие индивидуального творчества и сотворчества в процессе групповой работы  
положительно влияет на развитие самостоятельности учащихся ДМШ, так как сами задания требуют 
самостоятельного поиска определенных решений (подбери, проанализируй, досочини, сочини и 
т.д.). Во время таких практических занятий ученики, имеющие достаточный багаж знаний, стараются 
самостоятельно найти более эффективные пути решения задач, что ведет к творчеству.

Итак, реализация  курса «Музыкально-творческий практикум» позволяет организовать 
взаимодействие учащихся ДМШ и преподавателя так, что  преподаватель при этом выступает как опытный 
консультант, организатор самостоятельной деятельности учащихся, разработчик оптимальных программ 
развития их музыкально-творческих умений, и полностью соответствует содержанию  дополнительного 
музыкального образования в контексте его модернизации. 
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ҚОСЫМША МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАУ КОНТЕКСТІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ 
ОҚУҒА АРНАЛҒАН «МУЗЫКАЛЫҚ ЖӘНЕ КРЕАТИВТІ ПРАКТИКАСЫ»

Митина Н.А.ф.ғ.к., фортепиано оқытушысы
Н.Тілендиев атындағы балалар музыка мектебі

Мақаланың авторы жеке музыкалық білім беру жүйесін модернизациялау мәселесін негіздейді, бұл адамның 
мотивациялық әлеуетін және қоғамның инновациялық әлеуетін арттыруға көмектеседі.Мұндай мәселені шешудің 
қосымша ресурсы ретінде мақала авторы балалар музыкалық мектебінің оқу процесіне «Музыкалық және 
шығармашылық шеберханасы» курсын енгізуді ұсынады. Авторлық тұжырымдама балалар мектебінде балаларды 
оқыту және тәрбиелеу мәселелеріне кешенді көзқарас қағидаттарына негізделген.

Тірек сөздер: қосымша музыкалық білім беруді, балалар музыка мектебін, музыкалық-шығармашылық 
шеберхананы жаңарту, сүйемелдеу, композиция, импровизация.
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В статье рассматриваются вопросы, связанныес современными методиками Казахстанского образования, 
требования к воспитателям по разным видам обучения, особенности организации различных видов занятий в 
дошкольных организациях на основе обновленных образовательных технологий, использование различных средств 
обучения.

Ключевые слова: методики дошкольного воспитания; современное образование, высшие учебные заведения, 
мировое образовательное пространство.

В настоящее время в условиях современной системы методика обучения переживает сложный 
период, связанный с изменением целей образования и обновления содержания образования Республики 
Казахстан. Все эти обстоятельства требуют новых педагогических исследований в области методики 
преподавания предметов, поиска инновационных средств, форм и методов обучения и воспитания, 
связанных с разработкой и внедрением в образовательный процесс современных образовательных и 
информационных технологий.[1]

Для реализации познавательной и творческой активности дошкольника в учебном процессе 
используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество 
образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 
учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания. Современные 
образовательные методики ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и вариативность 
образовательного процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня 
образования.

Основными принципами государственной политики в области образования являются доступность 
образования всех уровней для населения с учетом интеллектуального развития, психофизиологических 
и индивидуальных особенностей каждого лица, равенство прав всех граждан страны на получение 
качественного образования. Эффективность реализации государственной программы национального 
образования, имеет непосредственную зависимость от достижения конкретных целевых индикаторов и 
показателей, обозначенных в стратегических документах развития образования страны. С 2016 г. оценка 
эффективности деятельности систем образования проводится по новой методике. Выбранная методика 
необходима для анализа образования в межрегиональном и международном сопоставительном аспектахс 
учетом широко используемых в мировой практике международных индикаторов оценки образования 
ОЭСР. «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным 
государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. В социальном 
государстве право на достойную жизнь и свободное развитие гарантируется каждому независимо от его 
способности трудиться, участвовать в общественно полезном труде» [2], эта закономерность современного 
государственного развития закреплена в Конституции Республики Казахстан.

Качество дошкольного образования - одно из самых дискуссионных и неоднозначных понятий, 
используемых в сфере дошкольного образования. Одним из распространенных подходов к оценке 
качества является сумма оценок потенциала системы и условий образовательного процесса. Потенциал 
образовательных систем раскрывается в данном случае через характеристику ресурсов: кадровых, 
материально-технических, программно-методических и других. Таким образом, оценка персонала 
дошкольных образовательных учреждений, и в особенности педагогических кадров, становится важным 
направлением развития общей системы оценки качества дошкольного образования. Существует ряд 
особенностей дошкольного образования, которые не только отличают данную ступень образования от всех 
последующих, но и накладывают значительный отпечаток на оценку качества системы и ее элементов.

В первую очередь это необязательность дошкольного образования и многообразие форм получения 
образовательных услуг для детей данного возраста. 

Во-вторых, это несамостоятельность непосредственных потребителей и переход действий по выбору 
и оценке услуг от непосредственных факторов к родителям или людям их заменяющим.

В –третьих, это приоритет процесса и условий над конечным формальным результатом.



369

Таким образом, с точки зрения оценки качества дошкольного образования для нас важно:
1.Семья может выбирать в какой форме, когда и в каком объеме ребенок получит (или не получит) 

общественное дошкольное образование и соответственно оценка качества образовательных услуг 
приобретает особый смысл и значимость в процессе данного выбора.

Семья в лице родителей дошкольников становится одним из самых важных участников в процессе 
оценки качества дошкольного образования.

2.При получении дошкольного образования для потребителя (семьи) не важен диплом или 
сертификат о прохождении обучения по данной ступени, нет необходимости подтверждать приобретение 
обязательного набора знаний и умений, и соответственно все внимание при оценке качества фокусируется 
на процессе образования, условиях и участниках. Подводя итог выше сказанному можно сделать вывод:

1.Педагоги как основные участники образовательного процесса становятся одним из основных 
объектов оценивания при оценке качества дошкольного образования;

2.Важность потребительской оценки определяет повышенный интерес к тем критериям, которые 
родители дошкольников выделяют для себя как значимые при оценке деятельности педагогов дошкольных 
образовательных учреждений.

Оценка дошкольного образования потребителями в лице семьи дошкольника- один из наименее 
формализованных и стандартизированных видов оценки в сфере образования. В Казахстане в настоящий 
момент фактически отсутствуют механизмы выявления спроса семей на услуги дошкольного образования 
и его характеристики. Поскольку сами родители редко публично выступают с четкой и обоснованной 
позицией, касающейся оценки качества дошкольного образования.

Целью статьи является, формирование жизнеспособной личности-дошкольника, которая 
характеризуется умением принимать решения и достигать требуемого результата в неопределённых 
проблемных ситуациях, самостоятельно восполняя недостаток знания и информации; умением позитивно 
взаимодействовать с людьми других культур, языков и религий; способностью к критическому суждению 
в отношении информации, с которой работает; владением информационными технологиями; умением 
самостоятельно учиться на протяжении жизни в контексте как личного профессионального роста, так 
и социальной жизни, работать в команде на общий результат; умением отстаивать свою точку зрения, 
обосновывая её, вести дискуссию таким образом, чтобы она приводила к новому пониманию проблемы, 
а не к конфликту.

Качество дошкольного воспитания определяется характером общения взрослого и ребенка. В 
практике семейного и общественного воспитания можно выделить два основных типа (или модели) такого 
общения, хотя в действительности их гораздо больше. Различия между ними определяются не только 
процессом, но и его конечным результатом - тем, каким в итоге становится ребенок, какой складывается 
его личность.Вопрос о воспитания маленького чуда в своей семье – вопрос № 1 для любых родителей. 
Ведь именно от своевременной заботы, полученных знаний и должных навыков зависит вся последующая 
жизнь малыша. Не зря разрабатываются многочисленные методики воспитания детей, и все новые и новые 
ученые посвящают этому вопросу все свое время и силы.

В погоне за возможностью стать идеальными родителями не забудьте про самое главное. Какой 
бы не была используемая вами методика, основной потенциал своих качеств ребенок будет развивать от 
полученной любви и заботы. Не забывайте делиться с малышом своим теплом.

Практически все создатели действенной методики по основам воспитания детейпользовались 
своим жизненным опытом. У каждого виден свой подход к решению многих вопросов и проблем, но всех 
объединяет одно – безграничная любовь к своему малышу.

Воспитание ребенка в дошкольный период должно иметь два основных вектора: непосредственная 
подготовка малыша к школе, а также открытие в ребенке творческого личностного потенциала. Самой 
главной задачей, которая в данный период стоит перед родителями и воспитателями – научить дитя 
самостоятельно рассуждать и мыслить. Ребенок сам должен делать выводы и находить ответы, научиться 
прислушиваться к мнению других людей. Многие первоклашки испытывают трудности в общении со 
сверстниками и учителями, им сложно делать успехи в учебном процессе. Вся причина таких проблем – не 
заложенная родителями база.

Именно поэтому при выборе любой методики воспитания своих детей, позаботьтесь о всестороннем 
развитии личности ребенка и развитии мелкой моторики (пальцы рук). Дошкольное воспитание малыша 
начинается еще с младенчества. С первых дней жизни вы должны заложить необходимую платформу для 
будущих побед и успехов.

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на реализацию 
государственных стандартов дошкольного образования.Сущность обозначенных в документе 
педагогических инноваций состоит не столько в самом процессе усвоения знаний, сколько в оценке 
полученного результата. Они направлены на развитие самостоятельного мышления и получения 
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наглядного результата мыслительной деятельности. Выделяют следующие педагогические технологии, 
которые непосредственно внедрены в образовательный процесс как дошкольных, так и школьных учебных 
учреждений: проблемное обучение;

К числу современных образовательных технологий можно отнести:
Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу 

межличностного взаимодействия.
Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обучении дошкольников, 

единодушно отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность в детском саду позволяет лучше 
узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребенка.

Классификация учебных проектов:
- «игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные танцы, 

драматизации, разного рода развлечения);
- «экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окружающей природой и 

общественной жизнью;
- «повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои впечатления и чувства 

в устной, письменной, вокальной художественной (картина), музыкальной (игра на рояле) формах;
- «конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта: сколачивание 

скворечника, устройство клумб.
Цель исследовательской деятельности в детском саду — сформировать у дошкольников основные 

ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления.Надо отметить, что применение 
проектных технологий не может существовать без использования ТРИЗ-технологии (технологии решения 
изобретательских задач). Поэтому при организации работы над творческим проектом воспитанникам 
предлагается проблемная задача, которую можно решить, что-то исследуя или проводя эксперименты.

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), которая создана ученым-изобретателем Т.С. 
Альтшуллером.Воспитатель использует нетрадиционные формы работы, которые ставят ребенка в 
позицию думающего человека. Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-технология позволит 
воспитывать и обучать ребенка под девизом «Творчество во всем!» Дошкольный возраст уникален, ибо 
как сформируется ребенок, такова будет и его жизнь, именно поэтому важно не упустить этот период для 
раскрытия творческого потенциала каждого ребенка.Целью использования данной технологии в детском 
саду является развитие, с одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, 
диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к новизне; речи и творческого воображения. 
Основная задача использования ТРИЗ — технологии в дошкольном возрасте – это привить ребенку радость 
творческих открытий.

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от мира, в котором 
выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию как 
первому звену непрерывного образования: образования с использованием современных информационных 
технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.).

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками задачи:
- идти в ногу со временем,
- стать для ребенка проводником в мир новых технологий,
- наставником в выборе компьютерных программ,
- сформировать основы информационной культуры его личности,
- повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.
Решение этих задач невозможно без актуализации и пересмотра всех направлений работы детского 

сада в контексте информатизации.
Существуют четыре уровня проблемности в обучении:
- Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном слушании и обсуждении 

детьми.
- Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством находят решение. 

Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод).
- Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка воспитывается способность 

самостоятельно формулировать проблему.
Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на проблему: ребёнок 

должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать и исследовать возможности и способы её 
решения. (Исследовательский метод)

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную ситуацию, 
самостоятельно находить правильный ответ.

Технология портфолио дошкольника
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Портфолио — это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, его 
успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты своей жизни, это 
своеобразный маршрут развития ребенка.

 Игровая технология
Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и 

объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно:
- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, 

сравнивать, сопоставлять их;
- группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;
- группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления 

от нереальных;
- группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический 

слух, смекалку и др.
Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов — забота каждого воспитателя.
Здоровьесберегающие технологии
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения 

здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 
Здоровьесберегающие педагогические технологии включа ют все аспекты воздействия педагога на 
здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, био энергетическом.

Владение современными педагогическими технологиями и новыми методиками - это составляющая 
методической культуры педагога. Внедрение новых технологий в учебный процесс меняет позицию и 
привычные установки не только ребенка, но и самого педагога. Не случайно еще Н.В. Гоголь говорил: «Уча 
других, также учишься». В настоящее время в Казахстане идет становление новой системы образования, 
ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 
изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. Современный 
воспитатель, задумываясь о качестве образования, не может замыкаться только на своём предмете. Ведь 
качество образования содержит в себе все стороны образовательного процесса, начиная от санитарно-
гигиенических условий пребывания детей в ДОУ, заканчивая достижениями воспитанников в знаниях 
умениях и навыках 

Однако внедрение современных образовательных и информационных технологий не означает, что 
они полностью заменят традиционную методику преподавания, а будут являться её составной частью. 
Ведь педагогическая технология – это совокупность методов, методических приемов, форм организации 
учебной деятельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих планируемые результаты 
[9, с 29].

Педагогу очень сложно преодолеть сложившиеся годами стереотипы проведения урока. Возникает 
огромное желание подойти к обучающемуся и исправить ошибки, подсказать готовый ответ. С этой же 
проблемой сталкиваются и обучающиеся: им непривычно видеть педагога в роли помощника, организатора 
познавательной деятельности. Современная система образования предоставляет педагогу возможность 
выбрать среди множества инновационных методик «свою», по-новому взглянуть на собственный опыт 
работы.

Именно сегодня для успешного проведения современного урока необходимо осмыслить по-новому 
собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы изменения, и, прежде всего, измениться 
самому.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ПРОЦЕССИОНАЛДЫҚ
БІЛІМ БЕРУДІҢ ҚАЗІРГІ ӘДІСТЕРІ

Айтпаева А.К.  п. ғ. к., доцент, корреспондент-мүше MANPORF 
Қазақстан Алматы, Абай атындағы ҚазҰПУ

Мақалада қазақстандық білім берудің заманауи әдістері, тәрбиешілердің әртүрлі типтеріне қойылатын 
талаптар, жаңартылған білім беру технологиялары негізінде мектепке дейінгі ұйымдарда сабақтардың әртүрлі 
түрлерін ұйымдастырудың ерекшеліктері, түрлі оқу құралдарын қолдану мәселелері қарастырылады.

Тірек сөздер: мектепке дейінгі тәрбие әдістері; қазіргі білім, жоғары оқу орындары, әлемдік білім кеңістігі.

INFORMATION AND COMMUNICATIVE BLOGS AS AUTHENTIC MEANS FOR FORMING 
INTERCULTURAL COMMUNICATION
Akhmetova G.Sh. c.p.s., associate professor, 

Kazakh Ablai Khan UIRandWL, Almaty, Kazakhstan, 

This article is devoted to the issue of the formation of intercultural communication with the help of information and 
communication technologies in the educational process. Professional blogs are considered as the most effective types of 
expression of verbal discourse, as they contain professionally significant authentic information.

Key words: information and communication blogs, intercultural communication, foreign culture, communication 
technologies, blog technologies, authentic texts

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ БЛОГИ КАК АУТЕНТИЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ.

Ахметова Г.Ш. к.п.н., доцент, 
КазУМОиМЯим.Абылай хана, Алматы, Казахстан

Данная статья посвящена вопросу формирования межкультурного общения с помощью информационных 
и коммуникативных технологий в учебном процессе. Профессиональные блоги рассматриваются как наиболее 
эффективные типы выражения вербального дискурса, так как содержат профессионально значимую аутентичную 
информацию.

Ключевые слова: информационно-коммуникативные блоги, межкультурное общение, инокультура, 
коммуникативные технологии, блог-технологии, аутентичные тексты

Глобальная информатизация общества является одной из доминирующих тенденций развития 
человечества XXI века. Стремительно развиваются и распространяются Интернет-технологии и это не 
могло не отразиться на современной государственной политике в области образования. Информатизация 
образования стала одним из приоритетных направлений модернизации системы образования, 
направленных на разработку методологии, методических систем, технологий, методов и организационных 
форм обучения, на совершенствование механизмов управления системой образования в современном 
информационном обществе[1, с.10]. Также создается специальная информационно образовательная среда, 
в которой учащиеся и студенты могли бы интенсивно использовать информационные и коммуникационные 
технологии в учебном процессе.

Современные информационно-коммуникативные технологии позволяют осуществлять не только 
коммуникацию в реальном времени с представителями различных лингвокультурных социумов, но и 
использовать вербальный продукт общения в дидактических целях. Одним из наиболее эффективных 
типов выражения вербального дискурса мы считаем профессиональные блоги, т.к. они содержат 
профессионально значимую аутентичную информацию, метаязык, а также наиболее полно отражают 
интенции коммуникантов, выраженные в языке. Каждый язык- прежде всего национальное средство 
общения, и, следовательно, в нем находят отражение специфически национальные факты материальной 
и духовной культуры общества, которому он служит. Именно поэтому изучение иностранного языка 
инокультуры должны осуществляться посредствам аутентичных материалов.

По мнению ДЖ. Хармера, аутентичны традиционно принято считать текст, который не был 
изначально приспособлен для учебных целей, текст, написанный для носителей языка носителями этого 
языка [2]. В лингвистическом аспекте аутентичные тексты характеризуются своеобразием лексики: в них 
присутствуют много местоимений, частиц, междометий, слов с эмоциональной окраской, словосочетаний, 
рассчитанных на возникновение ассоциативных связей, фразеологизмов, модных слов; и своеобразием 
синтаксиса: краткость и не развернутость предложений, фрагментарность, наличие структурно – 
зависимых предложений, употребленных самостоятельно. Также возможны недосказанность, обрыв 
начатого предложения,  предпочтения отдается простым предложениям.

Социокультурный фон аутентичных материалов реализуется через продуктивный словарный 
запас, в который входя наиболее коммуникативно – значимые лексические единицы, распространенные в 
типичных ситуациях общения, в том числе оценочная лексика для выражения своего мнения, разговорных 
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клише, а также слов с национально- культурным компонентом: фоновая и безэквивалентная лексика; 
реалий культуры, находящие свое отражение в языке.

На сегодняшний день ведутся исследования в области выделения свойств и признаков аутентичного 
средства обучения иноязыку и инокультуре. Например, Р.П. Мильруд и Е.В.Носонович разработали 
следующие параметры аутентичного учебного текста. Они рассматривают совокупность структурных 
признаков такого текста, отвечающего нормам, принятым носителями языка. Согласно их мнению, 
такой текст представляет собой аутентичный дискурс (текст, взятый в событийном аспекте), который 
характеризуется естественностью лексического наполнения и грамматических форм, ситуативный 
адекватностью используемых языковых средств, иллюстрирует случаи аутентичного словоупотребления 
[3].

Обосновывая применения аутентичные, неадаптированных текстов, предназначенных для носителей 
языка, Р.П.Мильруд выделяет следующие содержательные аспекты аутентичности:

- композиционная аутентичность (содержательная и формальная целостность текста, прочные 
логико-грамматический связи между его составляющим);

- лексико-фразеологическая аутентичность (употребление лексических единиц, типичных для 
естественной речи носителей языка);

- Грамматическая аутентичность (использование свойственных для данного языка грамматических 
структур);

- Функциональная аутентичность (естественность отбора лингвистических средств для решения 
коммуникативной задачи);

- Культурологическая аутентичность (насыщенность культурологической информацией);
- Аутентичность национальной ментальности;
- Информативная аутентичность;
- Ситуативная аутентичность (естественные ситуации, предлагаемой в качестве учебной 

иллюстрации);
- Реактивная аутентичность (эмоциональный, мыслительный отклик).
Начиная с 2000 годов в процессе обучения иностранным языкам стали активно пользоваться 

информационно-коммуникационные технологии, в том числе блоги, для решения все более нарастающей 
проблемы аутентичности учебного материала.

Блог – технология – это одна из технологий Веб.2.0, позволяющая любому пользователю сети 
интернет создать личную страничку, блог (англ.blog или weblog), в виде дневника или журнала.  Блог 
обычно создается и моделируется одним человеком, который по желанию может размещать на своей 
страничке как текстовый материал, так и фотографии, аудио- и видеозаписи, ссылки на другие ресурсы 
в сети Интернет. Любой посетитель блога, ознакомившись с содержанием сайта, может выразить свою 
реакцию на опубликованный текст или просмотренные фотографии, разместив там комментарии. Блоги 
имеют линейную структуру. Это значит, что все сообщения располагаются хронологически (одно за 
другим). Блоги считаются одним из социальных сервисов Интернета нового поколения (веб 2.0), так как 
создают условия для общения между людьми, объединенными общими интересами, но разделенными 
пространством.

П.В.Сысоев выделяет 4 основных дидактических свойств блог-технологии, а именно:
- Публичность (блоги доступы всем участникам проекта, находящимся на расстоянии друг от друга);
- Линейность (изменения и дополнения размещаются в хронологическом порядке);
- Авторство и модерация (блогом присуще единоличное авторство, модерация блога осуществляется 

его автором);
- Мультимедийность (возможность использование при создании контента блога материалов разного 

формата: текстового, графического, фото-видео, аудиометериала)[4, c.4].
Представим даны свойства визуально, см. Рисунок 1

Блог

Публичность Линейность Авторство и модерация Мультимедийность

Рисунок 1 –основные характеристики блога

Одной из первых методических работ, посвященных использованию блог-технологии в обучении 
иностранному языку, была статья К.Кеннади (K.Kennedy), в которой первоначально блог воспринимался 
как Веб-журнал для выражения обучающимися своих мыслей [5]. В своем исследовании К.Кеннади 
создала блог учебной группы, на котором размещались письменные работы студентов, комментарии 
вопросы преподователя. Таким образов, на анчальном этапе блог-технологии исследователи не выделяли 
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виды блогов на основе их функции, содержания и авторства:публикация индивидуальных письменных 
работ, их обсуждение и вопросы преподавателю размещались вместе одно под другим. Далее учебные 
блоги стали использоваться как средство развития умений Интернет-дискуссии.

В последующих работах авторы уже конкретизировали умения письменной речи, развиваемые на 
основе блог-технологии. Дж.Блох (J. Bloch), например, предложил методику развития умений написания эссе 
посредством блог-технологии, что также обусловило формирование навыков критического мышления [6].

В дальнейшем, блог показался наилучшим средством организации обсуждения увиденного или 
прочитанного на иностранном языке, обеспечивая различные уровни рефлексии. Возможность выражения 
обучающимися собственных мыслей по различным вопросам, а также возможность обсуждения их личной 
информации для многих исследователей выступали в качестве причины использования блог-технологии  
в развитии видов речевой деятельности учащихся студентов, в частности, в работах Ч.Лоу (Ch. Lowe) и 
Т.Уильямс (T. Williams) [7].

В российской научной литературе существует несколько работ, посвященных использованию блог-
технологии в обучении иностранному языку. В частности, А.В.Филатова исследовала дидактические 
свойства и функции блог-технологии, а также методический потенциал преподавательского блога и личных 
блогов студентов в обучении иностранному языку (на материале страноведения) [8]. П.В. Сысоев и М.Н. 
Евтигнеев разработали номенклатуру умений письменной речи и чтения, развиваемых посредством блог-
технологий на старшей ступени общего среднего образования, и предложили общий алгоритм развития 
умений письменной речи обучающихся посредством блог-технологии. Т.Ю.Павельева предложила 
технологии развития умений участвовать в Интернет дискуссии и умений написания письменных 
творческих работ студентов языкового вуза на основе блог-технологии. Однако использования блогов 
для обучения культуре аргументации- явление неизученное, что ставит перед данным исследованием 
первостепенную задачу не только в разработке модели, но и в прогнозировании развития данного 
направления методической науки.

В ряде исследований авторы разрабатывают свои классификации блогов зависимости от цели 
обучения. Например, С.Доунс (S. Downes) предлагает использовать три вида блогов: а) классное веб-
пространство, где размещаются объявления, домашнее задание и т.д.; б) публичная зона коммуникации, 
где студенты публикуют результаты своей работы; в) личное пространство, отведенное для размышлений 
ученика, а также для указаний учителя. Выделенные три вида блогов, по мнению  С.Доунса (S. Downes), 
определяют следующие пять основных способов использования блогов в иноязычном образовании:

1. Преподаватели используют блоги вместо стандартной классной веб-страницы, на которой они 
размещают расписание курса, домашние задание, тексты /статьи для изучения и упражнения;

2. Преподаватели размещают на классном блоге адреса сайтов в Интернете, которые могут 
использоваться обучающимися для подготовки по изучаемой теме;

3. Блоги используются для организации внутриклассной дискуссии, что позволяет студентам и 
преподавателям лучше узнать друг друга, узнать мнения остальных, выявить сходство и различия;

4. Преподаватели используют блоги для организации классных семинаров и изложении 
прочитанного;

5. Студентам предлагается создать собственные блоги, в которых они отчитываются о 
проделанной работе, т.е. выполняют упражнения, пишут эссе, статьи по предложенным вопросам [9].

По мнению П.В.Сысоева, применение блогов в иноязычном образовательном процессе может 
способствовать:

- Мотивации использования иностранного языка для общения во вне аудиторное время;
- Развитию умений чтения и письма (в том числе обозначенных в современном образовательном 

стандарте);
- Развитию умений использования иностранного языка и сети Интернет для удовлетворения 

познавательных интересов учащихся;
- Развитию умений использования иностранного языка как средства образования и самообразования;
- Выражению собственного мнения и его аргументации при обсуждении социальных вопросов;
- Более эффективному обсуждению изучаемой проблемы для последующего написания сочинения 

или диалогического или монологического высказывания.
Кроме того, можно добавить, что информационно-коммуникационной блог, при условии своей 

аутентичности, является превосходным средством обучения, содержащим не только социокультурную и 
лингвокультурную составляющую дискурса, но и культурные и языковые особенности функционирования 
в определенный момент времени. Таким образом, блог определяется нами, как современное средство 
обучения инокультуре в том числе культуре аргументативного дискурса, адекватное международным и 
национальным требованиям иноязычного образования
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АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАТИВТІК БЛОГТАР МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫ 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ШЫНАЙЫ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ

Ахметова Г.Ш.  п.ғ.к., доцент, 
Абылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ, Алматы, Қазақстан

Бұл мақала оқу үрдісінде ақпараттық және коммуникативтік технологиялардың көмегімен мәдениетаралық 
қарым-қатынасты қалыптастыру мәселесіне арналған. Кәсіби блогтар вербалды дискурсты білдірудің ең тиімді 
түрлері ретінде қарастырылады, өйткені кәсіби маңызды шынайы ақпаратты қамтиды.

Тірек сөздер: ақпараттық-коммуникациялық блогтар, мәдениетаралық коммуникация, шетелдік мәдениет, 
коммуникациялық технологиялар, блог технологиялары, аутенттік мәтіндер

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF USING PRAGMA-PROFESSIONAL TASKS IN 
TEACHING PROFESSIONALLY ORIENTED READING

Abdrakhmanovа A.K.  c.p.s., Kazakh Ablai Khan, Almaty, Kazakhstan

This article discusses the planning and preparation of a foreign language reading — thisisthesolutionto a number of 
particular methodological problems in the process of developing a learning strategy.

 Contextual education provides students with the acquisition of creative experience, and gives the learning process a 
creative, increasing student interest. For the organization of contextual training of professionally significant skills: design, 
adaptive, organizational, motivational, communicative, reflective, gnostic, as well as the ability to critically analyze a set of 
exercises, plans, abstracts of a reading lesson, choosing an adequate way to solve methodological problems in reading.

Keywords: learning strategy, contextual learning, professional, design, adaptive, organizational, motivational 
communicative, reflective, gnostic skills.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАГМА-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ЧТЕНИЮ УЧИТЕЛЯ ИЯ

Абдрахманова А.К.  к.п.н., КазУМОиМЯим. Абылай хана, Алматы, Казахстан

В этой статье рассматривается планирование и подготовка урока иностранного языка-это решение ряда 
частных методических задач в процессе выработки стратегии обучения.

 Контекстное обучение обеспечивает приобретение обучающимися опыта творческой деятельности, придает 
процессу обучения творческий повышающий заинтересованность учащихся. Для организации контекстного обучения 
профессионально-значимых умений: проектировочных, адаптационных, организационных, мотивационных, 
коммуникативных, рефлексивных, гностических, а также умений критически анализировать комплекс упражнений, 
планов, конспектов урока чтения, выбор адекватного способа решения методических задач по чтению.

Ключевые слова: стратегия обучения, контекстное обучение, профессиональные, проектировочные, 
адаптационные, организационные, мотивационные коммуникативные, рефлексивные, гностические умения.

Многими исследователями (А.И.Новиков, С.К.Фоломкина, Л.В.Щерба, Н.Д.Кузьменко) отмечено, 
что смысловое восприятие текста - это опосредованная форма восприятия реальной действительности и, 
что изначально создание текста детерминировано потребностью общения[1, с. 21].

Прагматический аспект иноязычного текста в социальной теории общения, (речевые формы 
задаются внутренней программой высказывания), организация и оценка речевого высказывания в виде 
эксплицитного отображения, включающие специфику четырех концептосфер - реципиент, текст, автор, 
продуциент - позволяют говорить о правомерности использования прагма-задач как средства обучения 
ПОИЧ будущего учителя в русле контекстного обучения.

Разработчики контекстно - базируемого обучения  (А. А. Вербицкий, А. М. Смолкин, О.Б. 
Тарнопольский, Н.К. Стамгалиева, Д.Н.Кулибаева, Г.Г. Сылшкин) относят его по признаку эффективности 
к типу активных методов обучения, через которые успешно решается целый ряд труднодостижимых задач 
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[2, 73с.]. По мнению Н.В. Языковой, в ходе урока перед учителем возникают проблемы, характерной 
чертой которых является противоречие между запланированной системой действий и реальным ходом 
учебного процесса на уроке . Это противоречие выражается в расхождении планируемых действий 
учащихся с их реальным поведением. Как следствие перед учителем возникают новые методические 
задачи, необходимость выработки новых, не предусмотренных заранее схем действий. Следовательно, 
включается аутодидактическое управление, т.е. рефлексия (самомотивация, самостоятельное планирование, 
самоорганизация - методическая сторона) [3]. С.Л. Рубинштейн определяет проблемную ситуацию как 
ситуацию, заключающую в себе (эксплицитно или имплицитно) звенья или элементы, которые в ней не 
определены, но предполагаемы и не раскрыты [4]. 

Н.В. Языкова [3] выделяет два типа факторов учебной ситуации: факторы, существующие независимо 
от учителя (готовность или неготовность учащихся к уроку, их предшествующий языковой опыт и т.п.), 
учитель может изменять в зависимости от цели урока. В некоторых случаях существенными для решения 
могут быть лингвистические и педагогические факторы: характер материала чтения, языкового материала, 
его трудности, задачи урока, время, которым располагает учитель. В других случаях эти факторы могут 
не иметь большого значения и решение определяется возрастными и индивидуальными особенностями 
учащихся, ихпредшествующим языковым опытом (психологические факторы). 

Некоторые психологи определяют процесс решения дидактических задач преобразованием исходных 
данных каждой дидактической задачи (т.е. исходного состояния знаний, навыков и умений учащихся) 
в конечное состояние, определяемое целью обучения. Решение обучающимися дидактической задачей 
представляет собой нахождение способов обучения для преобразования исходного состояния в конечное. 
Планирование и подготовка урока иностранного языка-это решение ряда частных методических задач в 
процессе выработки стратегии обучения.

Контекстное обучение обеспечивает приобретение обучающимися опыта творческой деятельности, 
придает процессу обучения творческий повышающий заинтересованность учащихся. Для организации 
контекстного обучения профессионально-значимых умений: проектировочных (умение спроектировать и 
планировать любой вид работы), адаптационных (применять свой план в конкретных учебных условиях), 
организационных (организовать любой вид работы на уроке и во внеурочной деятельности), мотивационных 
(умение стимулировать и поддерживать интерес к чтению тексту), коммуникативных, рефлексивных 
(умение контроля и самоконтроля), гностических (умение вести исследовательскую деятельность), а 
также умений критически анализировать комплекс упражнений, планов, конспектов урока чтения, выбор 
адекватного способа решения методических задач по чтению [5]. 

Традиционно овладение студентами педагогической специальности системой методических  понятий 
происходит на лекциях, семинарских и лабораторно-практических занятиях. Понятия, усваиваемые в 
курсе методики подобным образом, носят абстрактный характер. 

Сложные практические задания, которые часто предлагаются студентам, представляют для них 
большую трудность, так как они предполагают обобщенные знания  умения владения способами решения, 
которые приобретаются в ходе длительной и кропотливой работы. В этой связи Языкова Н.В. [3] предлагает 
учебно-методические задачи, характерной чертой которых в отличие от реальных ситуаций является то, что 
в них искусственно выделяются Отдельные стороны учебного процесса, которые становятся предметом 
специального изучения студентами. Такое искусственное расчленение учебных ситуаций оправдано тем, 
что студенты на первых порах педагогической практики вряд ли смогут самостоятельно проанализировать 
сложные учебные ситуации без специальной тренировки.

И.А. Гиниатуллин в работе«Самостоятельная работа по практическому курсу языки в школе» 
рассматривает прагма-профессиональные задания в основном ориентированы на выполнение 
перспективных заданий, содержание которых может быть максимально дифференцировано и управление 
которыми может постепенно перейти в дидактическое самоуправление студента[6].

Для успешного решения таких задач в процессе подготовки к практическим занятиям у студентов 
еще не созданы внутренние условия, готовность. В основном проблемы применения ППЗ состоят в 
неумении применения полученных теоретических знаний на практике.

Например:
−	не владеют стратегий выведения имплицитного смысла информация;
−	дать алгоритм выполнениялогико-семантического анализа;
−	не могут определить в чем различия способов изложения материала в случае возникновения 

информационного сбоя;
−	не могут определить степень и уровеньсложности и характераклассификации ошибок;
−	не умеютобъяснять в чем различие коммуникативно-речевых форм;
−	не могутназватьсредствараскрытиясодержания [6].
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В процессе изучающего чтения практикуется различные виды грамматического и лексического 
анализа,к которому приходиться прибегать в тех случаях, когда возникают затруднение в понимании 
значения новых слов,сочитаний, а так же слов , почему-либо не узнанных или тех, которые употреблены 
данном конспекте в новом значений. Например, учащимся известно слово work, а в тексте встретилось слово 
to work. Это легкий случай, так как русском языке имеется существительное «работа» и глагол от данного 
корня. Труднее обстоит дело со словами, которое не имеет пары в родном языке, например : water\ to water 
; father \to father . В этом случае приходится опираться на конспект особенно это касается второго примера 
с парой father\to father, где глагол не означает привычного действия. Слово «вода» и «поливать», хотя и не 
приходят от одного корня но составляют парные понятия , а вот к слово «отец» такую глагольную пару 
подобрать не легко , и это будет «отечески заботится» усыновлять , быть автором, творцом – здесь только 
общий смысл текста может подсказать правильное решение . Определите верный способ семантизации 
лексической единицы «to father» во фрагменте урока . Нижепредлагаемдвавариантасемантизации:

     Вариант А
• Соотнесение формы данного слова с формой аналогичного русского слова;
• Соотнесение значений с контекстом;
• Смысловая или языковая догадка.
                Вариант В
• Определить значение данного слова, соотнося значение русского эквивалента с контекстом;
• Анализ содержания – соотнесение содержания известногоизродногоязыка, с даннымконтекстом.

Для того чтобы решить эту задачу, студенту нужно проанализировать ситуацию и выявить условия, 
которые определили выбор данного способа семантизации. Далее ему нужно проанализировать один из 
них – педагогический, обобщив условия задачи и признаки, характерные для него. В результате такого 
обобщения студент называет фактор и поясняет его. Дидактическая ценность подобных задач заключается 
в том, что студенты учится анализировать учебные ситуации и аргументировать использованные 
методические приемы, что представляется весьма важным для осознанного усвоение материала.

Одной из главных задач обучение студентов решению прагма-профессиональных задании является 
научить их применять теоретические знания по методике преподавание иностранных языков для решение 
конкретных задач обучение. 

Рисунок 16 – Образецрешенияпрагма-заданий в обучении ПОИЧ

1.Изучите особенности предтекстового, текстового и послетекстового этапов при обучении различным видом 
чтение и выделите 2-3 основных отличие на каждом из них.

2. На основе изученной литературы выделите требование к видам чтение. Определите особенности различных 
видов чтения с точки зрения: а)перцептивной переработки информации, б)смысловой переработки информации.

Поэтому мы считаем целесообразным и необходимым формирование у студентов умений 
самостоятельного решения прагма-профессиональных заданий, общего подхода к проблемным ситуациям, 
умения анализировать их, выделять существенные для решения определенной задачи условия и действовать 
в соответствии с этими условиями в обучении профессионально-ориентированному чтению учителя ИЯ.

Следовательно, проблема нашего исследования с точки зрения методики обусловлена двумя 
факторами: 1)преобразование проблемной ситуации в учебную методическую задачу; 2)умение 
самостоятельно составлять задания с учетом реальных учебных ситуаций.Основным системообразующим 
дидактическим фактором, как известно, выступают цели обучения (Бим И.Л., 1988). Поэтому закономерно 
прежде всего поставить вопрос именно о целях прагма-профессиональных заданий. Исходя из целевой 
установки обучения ИЯ как специальности (компетентностная модель специалиста), главными целями 
прагма-профессиональных заданий являются: во первых, достижение соответствующего уровня 
профессиональной, межкультурной, иноязычной коммуникативной компетенции в период обучения в 
вузе и, во вторых, формирование убудущих учителей самообразовательной прагма- актуализирующей 
компитенцией как способности повышать уровень профессионально-специализирующей компетенции 
с целью непрерывного совершенствования профессиональной педагогической деятельности. Задача 
формирования прагма-профессиональной компетенции ставит перед методикой и практикой обучения 
ПОИЧ ряд новых интересных проблем. В первую очередь это проблема выявления и типологии компонентов 
прагма-актуализирующей самообразовательной компетенции ПОИЧ-знаний,навыков,умений,и тд.При 
построении (разработки) учебной задачи «обучения» чтению с использованием прагма-профессиональных 
заданий учителя ИЯ» нами принять за основу контекстно-центрируемый подход, теоретический и 
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экспериментально-исследованный С.С. Кунанбаевой - Д.Н.Кулибаевой, Н.К. Стамгалиевой [7].
Одним из обязательный требований этого подхода является перечень типизированных ситуаций 

профессионального общения. Следуя принципу «контекстно-прагматической значимости», нами 
определены десять проблемно-обусловленных «типизированных ситуаций» то есть типы прагма-
профессиональных заданий «ППЗ»,ориентированных на обучение и на организацию профессионально-
ориентированного иноязычного чтения учителя ИЯ:

1. прагматическаяанализаопределяетсятипом (спецификой) текста с целью различать типологию 
и прецификой иноязычного текста на основе их дифференциальных признаков или функционально-
стилевой соотнесенности;

2. проблема упорядоченияпоследовательностиэтаповпри обучений чтению. Решение: составление 
алгоритмических предписаний разработка фрагментов уроков, составление планов, конспектов, памяток;

3. с цельюэффективногопроведенияили организации обучения ПОИЧ составление и выбор 
альтернативных приемов, методов, Решение: варьировать задания, приемы, способы организации;

4. преобразованиеисходныхданныхкаждой дидактической задачи (т.е. исходного 
состояния знаний, навыков и умений учащихся) в конечное состояние, определяемое целью 
обучения. Решение: адаптировать текст или заменить задание (преобразовать монолог в диалог); 
5. наличие противоречия между запланированной системой действий и pеальным ходом учебного процесса 
на уроке. Решение: смена заданий, выяснение трудностей, упрощение заданий, составление верных / 
сокращение составление материала, утверждений, неверных коммуникативных упражнений; 

5. самостоятельныйанализ сложныхучебных ситуаций, преобразование проблемной ситуации в 
учебную методическую задачу. Решение: определить проблему, выбрать стратегию, если не поняли текст, 
выяснить причины. Составить задание на снятие трудностей, т.е. представить рекомендации, памятки, 
инструкции;

6. трудностив обучениичтению Решение: составление заданий на особенности семантики и 
синтаксиса текста с учетом концептуальных, структурных, прагматических трудностей текста;

7. техника анализа – прагматическиориентированный анализ или логико-рациональный анализ с 
научных позиции;

8. диагностироватьиноязычный текст с позиции 2, а именно методики и лингвистики, психологии, 
педагогики;

9. ошибки привосприятии и понимании иноязычного текста. Решение: выявить сложность и характер 
ошибок определить факторы возникновения ошибок, т.е. рефлексивная[8].

Упражнение 1. Ознакомьтесь с текстом. Разработайте этап урока, по проведению изучающего чтения 
с элементами интерпретационного анализа. 

Упражнение 2. Изучив особенности методики различным видам чтения, дополните следующие 
блоки опорного конспекта по формированию умений прогнозирования базовой проекции.

Опорный текст
Ознакомительное Изучающее Просмотровое

Текстовый этап
-Выделение в тексте
ключевыхслов;
-Понимание основногоcодержания.
- …
- ….

- членить текст на 
cмысловыекуски;
- понимание текста на 
уровне значений и
смысла
-…
-…

- определение темы
текста;
- какой вопрос рассматривается в 
тексте..
-…
-…

Упражнение 3. Составьте микроситуации или задания на активизацию употребления языкового и 
речевого материала текста в подготовленном связном высказывании на основе прочитанного текста. 

Упражнение 4. Организуйте в необходимой последовательности обучающие действия учителя и 
учебные действия студентов, направленные на извлечение зксплицитной и имплицитной информации из 
текста, и заполните данную таблицу: 

Эксплицитная информация Имплицитная информация
1. -…
2. -…
3. -…

1. -…
2. -…
3. -…

−	Упражнение 5. Составьте рекомендации, состоящие из 5-6 пунктов по развитию умений и навыков 
неподготовленного связного высказывании на основе прочитанного текста. 

−	Упражнение 6. Разработайте фрагмент урока по обучению просмотровому чтению развитию 
(подготовительный этап)
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−	 Упражнение 7. Уточнив информационные сигналы и смысловые опоры текста составьте 4 
предтекстовых задания по активизации дотекстовых информационных сигналов и опор и выработки 
стратегии выхода на базовую проекцию текста

−	Упражнение 8. Изучив памятку по общей стратегии по общей стратегии обучения чтению, 
разработайте свой план обучения различным (прямым и непрямым, метакогнитивным, индивидуальным, 
эвристическим, предварительным) стратегиям чтения.
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ПРАГМА-КӘСІБИ ТАПСЫРМАЛАРДЫОҚЫЛЫМДА ПАЙДАЛАНУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 
ЖӘНЕ ПЕДАГОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Абдрахманова А.К.  п. ғ.к., Абылай хан атындағы КазХҚжәнеӘТУ
Алматы, Қазақстан

Бұл мақалада шет тілінде оқылымды жоспарлау және дайындау туралы айтылады - бұл оқыту стратегиясын 
әзірлеу барысында бірқатар нақты әдістемелік мәселелердің шешімі қарастырылады.

 Мәтінмәндік білім беру студенттерге шығармашылық тәжірибе алуға мүмкіндік береді, оқу процесіне 
оқушылардың қызығушылығын арттыра отырып, шығармашылық мүмкіндік береді. Кәсіби тұрғыдан маңызды 
дағдыларды контексттік оқытуды ұйымдастыру үшін: дизайн, бейімдеу, ұйымдастырушылық, мотивациялық, 
коммуникативті, рефлексиялық, гностикалық, сонымен қатар оқу сабағының жаттығулары, жоспарлары, рефераттар 
жиынтығын сыни тұрғыдан талдай білу, оқудағы әдістемелік мәселелерді шешудің барабар жолын таңдау мүмкіндігі.

Тірек сөздер: оқыту стратегиясы, контекстік оқыту, кәсіби, дизайн, бейімделу, ұйымдастырушылық, 
мотивациялық коммуникативті, рефлексиялық, гностикалық дағдылар.

SOME QUESTIONS HIGH SCHOOL STUDENTS NON-STANDARD WAY TO
SOLVE MATHEMATICAL PROBLEMS 

Iskakova M. T. c.p.s.,  associate professor, Kazakh Abai NPU 
Almaty, Каzakhstan

The article considers the most acceptable and available ways of solving equations in various ways. Through solving 
problems increase logical and cognitive abilities of the student. 

Key words: mathematics, methods of teaching mathematics.

ОРТА МЕКТЕПТЕ ОҚУШЫЛАРДЫ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ СТАНДАРТТЫ ЕМЕС 
ТӘСІЛДЕРМЕН ШЫҒАРТУҒА УЙРЕТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
 Искакова М.Т. п.ғ.к., доцент м.а., Абай атындағы ҚазҰПУ

Алматы, Қазақстан

Бұл мақалада теңдеулерді бірнеше әдіс-тәсілдермен шешу арқылы оқушыны ен тиімді, әрі оңай жолды 
таңдауға баулу қарастырылады. Есеп шығару арқылы оқушы логикасының дамуын және танымдық қабілеттерінің 
оянуын арттырады.

Тірек сөздер: математика, математиканы оқыту әдістемесі.

Қазіргі кезде техниканың дамуының деңгейі өте жоғары көтерілген, сондықтан жастардың білім 
деңгейінің көтерілуі - қазіргі уақытта қойылатын талаптардың біреуі. Оқытудың нәтижелерін, оқушылардың 
алған білімін, іскерлігі мен дағдыларын тексеру мен бағалау – пәнді оқыту үрдісінің маңызды құрамды 
бөліктерінің бірі. Ал оқушылардың математиканы меңгеру деңгейі көбінесе математикалық есептерді 
шығаруға қаншалықты төселгендігіне байланысты бағаланады. Математикалық есептерді бірнеше 
тәсілдермен шығарып үйретейік: 
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1. Теңдеуді шешіңіз 
6232 −=+ õõõ

А) 1;6                В)-6            С) -1;6                 D) -6;1                Е) 1
Бұл есепті шешуді негізгі үш әдіспен қарастырайық.
1-әдіс. Анықтамаға сүйенсек
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Төрт теңдеу мен теңсіздіктен тұратын аралас жүйелер аламыз олардың әрқайсысын шешіп, ортақ 
жауабын тапсақ: 6−=õ  және 1=õ  аламыз.

Бұл тәсілмен шығару жолы қиын болмағанмен есептелінуі, жазылуы ұзақ ал тестік тапсырмаларды 
орындауда негізгі қағида ең тиімді тәсілді пайдаланып, уақыт үнемдеу және нақты дәл жауабын таба білу.

2-әдіс. Аралықтар тәсілі
Әрбір қосылғышты нөлге теңестіріп, таңба алмасу аралықтарын табайық:

3062
30032

=→=−
−=∪=→=+

õõ
õõõõ

( )õõ 3+              +                    (-)                        +                               + 
                                         1                         1                         1                                 
( )3−õ                 (-)        -3        (-)             0        (-)              3           +
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әрбір жүйені жеке-жеке шешіп жауап с) екеніне оңай көз жеткізуге болады. Бұл тәсілдің біріншіден 

салыстырмалы түрде жеңілдігі айқын сезіліп тұр.

3-әдіс. Теңдіктің екі жағын квадраттау арқылы ( ) ( )222 623 −=+ õõõ  модульден құтыламыз, бұдан 
( ) ( )222 623 −=+ õõõ  теңдігін аламыз.

( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]
( ) ( ) 0656

06236230623
22

22222

=−+⋅++

=−++⋅−−+⇒=−−+

õõõõ
õõõõõõõõõ

көбейтінді нөлге тең сол 
жағдайда егер көбейткіштердің біреуі нөлге тең болса, демек ( ) ( ) 06506 22 =−+∪=++ õõõõ

біріншісінің түбірі болмайды, екіншісінен 6−=õ  және 1=õ  аламыз.
Бір өкініштісі оқушылар келтірілген тәсілдердің бірде-бірін қолданбай, берілген жауаптарды 

теңдеуге қойып, іріктеп тексеру арқылы да нақты дәл жауабын таба алады.
Бұл тұрғыдағы басты кемшілік оқушылардың тестік есепті шығару барысындағы іс-әрекеттеріне 

жүйелі де тиянақты талдау жасалмауында. Тапсырма мазмұны мен тест жауаптары тізбегінің сабақтастығы 
мен жүйелінің ескерілмеуінде болып отыр.

2. Бөлшекті қысқартыңыз 1
1

24
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А) 1
1

2 −− õõ                        В) 1
1

2 +− õõ                        С) 1
3

2 ++ õõ      

D) 1
1

2 ++ õõ                        Е) 1
1

2 −+ õõ
Мұғалімдер әрбір тестік тапсырмаларды мүмкіндігінше жан-жақты зерттеп әртүрлі әдіс-тәсілдерін 

қолдана білсе өздерінің біліктіліктерін арттырып қана қоймайды, оқушылардың тақырыпты терең 
түсінуге, пәнге деген қызығушылығының артуына ықпал етеді. Енді осы тесті шығарудың бірнеше тәсілін 
қарастырайық.

1-тәсіл. Бөлшектің алымын да, бөлімін де сәйкестерінше екі санның кубтарының қосындысы мен 
айырымдарының формулаларына толықтырамыз
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2-тәсіл. Бөлшек бөлімін екі санның қосындысының квадратына толықтырамыз, яғни 
2õ  қосып, 

алып тастаймыз.

( ) ( )( ) 1
1

11
1

1
1

12
1

222

2

222

2

224

2

++
=

++−+
+−

=
−+

+−
=

−++
+−

õõõõõõ
õõ

õõ
õõ

õõõ
õõ

 
бұл тәсілдің алғашқыдан жеңілдігін оңай байқауға болады.
3-тәсіл. Бөлшектерді қысқарту деген сөз, ортақ көбейткіштерін табу, екіншіден бөлшек бөлімінің 

көпмүшеліктің дәрежесі бөлшек алымынан үлкен, демек 
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деп жазамыз. 
Енді көпмүшелікті көпмүшелікке бөлу ережесіне сүйеніп бөлеміз. Демек тағы да D) жауабын 

аламыз.

3. Егер óõ,  келесі 








=
+++

−=
+

+
+

21

311

õó
õóóõ

ó
ó

õ
õ

 теңдеулер жүйесінің шешімдері болса, онда 
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 Оқушыларды стандарты емес әдіспен есептерді шешудің әртүрлі әдістерін іздеуге баулу мәселесі 
бойынша педагогикалық зерттеу жұмысын жүргізіп келеміз. Осы мақалада сөз болған материалдарды 
сабақта қарастыру арқылы есептерді стандарты емес әдістермен шығаруға, іздеуге жоғары сынып 
оқушыларын баулуға болады. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НЕСТАНДАРТНОМУ СПОСОБУ 
РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Искакова М.Т.  к.п.н., и.о. доцента, КазНПУ имени Абая, Алматы, Казакстан

В статье рассматривается наиболее приемлимые и доступные пути решения уравнений различными способами. 
Через решение задач повышаются логические и познавательные способности учащегося.

Ключевые слова: математика, методика преподавания математики.

THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Saudabayeva G.S. 1 d.p.s, associate professor

Kazakh Abay NPU, Аlmaty , Kazakhstan
Aitbayeva M.A. 2 c p.s, Kyzylorda SU named after Korkyt Ata, Kyzylordа , Kazakhstan

The article deals the role and importance of innovative technologies in the educational process. The importance of 
innovative technologies in teacher education is emphasized. The strategic importance of informatization of Kazakhstani 
education is revealed. The possibilities of information technology for the process of training and education are highlighted. 
The question is raised about the lack of preparedness of teachers for the use of modern information technologies in their 
professional activities. The pedagogical conditions for the formation of readiness of teachers for the use of information 
technology in pedagogical activity are determined.

Keywords: educational process, innovative teaching technologies, informatization of education.

Currently, our country is undergoing significant changes in the national policy of education. This is due 
to the transition to the position of personality-oriented pedagogy. One of the tasks of the modern school is the 
disclosure of the potential of all participants of the pedagogical process, providing them with opportunities for 
manifestation of creative abilities. The changing role of education in society has led to most of the innovation 
processes. In the Russian literature, the problem of innovation has long been considered in the system of economic 
research. However, over time, the problem of assessing the qualitative characteristics of innovative changes in 
all spheres of public life arose, but it is impossible to determine these changes only within the framework of 
economic theories. A different approach to the study of innovative processes is needed, where the analysis of 
innovative problems includes the use of modern achievements not only in the field of science and technology, but 
also in the fields of management, education, law, etc. [1]

Growing innovation processes in all spheres of society, including education, actualize the theoretical 
research of innovation processes. Especially important are the issues of innovation in teacher education, on which 
depends the training of specialists for all other fields. The development of any enterprise, organization, institution 
is currently impossible if they do not support innovation processes.

Innovations are characteristic of any professional human activity and therefore naturally become the subject 
of study, analysis and implementation. Innovations do not arise by themselves, they are the result of scientific 
research, advanced pedagogical experience of individual teachers and entire teams. The search for solutions to 
the pedagogical problems of innovation is connected with the analysis of the available results of the essencestudy, 
structure, classification and features of the course of innovative processes in education. [2]

In the process of modernization of Kazakhstan’s education, the process of informatization of education 
stands out as one of the priorities and is of strategic importance. Currently, the following trends are manifested in 
the development of the process of informatization of education: the formation of a system of continuous and open 
education as a universal form of activity aimed at the continuous development of the individual throughout life; 
the creation of a single information educational space; active introduction of new means and methods of training 
focused on the use of information technologies; synthesis of means and methods of traditional and computer 
education; creation of a system of advanced education. The Ministry of education sees the following ways of 
entering the national education system in the world information and educational environment:

- improvement of basic training of school students and students of higher and secondary educational 
institutions in computer science and modern information technologies; 

- retraining of teachers in the field of modern information technologies; 
- Informatization of the process of training and education; 
- equipping the education system with technical means of Informatization; creation of a modern national 

information environment and integration of educational institutions into it; 
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- creation of a unified system of distance education in Kazakhstan on the basis of modern information 
technologies; 

- participation of Kazakhstan in international programs related to the introduction of modern information 
technologies in education.

Now in Kazakhstan there is a formation of the new system of education focused on entering into the world 
information educational space. This process is accompanied by significant changes in the pedagogical theory and 
practice of the educational process. Information technology (IT) should become an integral part of the holistic 
educational process, significantly increasing its effectiveness.

Speaking about the possibilities of information technologies for the educational process, many researchers 
cite the following aspects:

- unlimited possibilities of collection, storage, transmission, transformation, analysis and application of 
diverse information;

- increasing access to education, with the expansion of forms of education;
- development of personality-oriented training, additional and advanced education;
- significant expansion and improvement of the organizational support of the educational process (virtual 

schools, laboratories, universities, other);
- increasing the activity of subjects in the organization of the educational process;
- creation of a unified information and educational learning environment and not only one region, but the 

country and the world community as a whole;
- independence of the educational process from the place and time of training;
- significant improvement of methodological and software of the educational process;
- providing the possibility of choosing an individual trajectory ,
- development of independent search activity of the student;
- increasing the motivational side of training, etc. [3]
It is already becoming obvious that one of the most important components of the professional competence 

of the teacher is the degree of readiness to use modern information technologies in their professional activities. 
Problems of using information technologies in the educational space. Speaking about the formation of professional 
competence of teachers in the field of application in the educational process, it is necessary to distinguish the 
training of practicing teachers and future teachers.

Many point out that not all teachers use it capabilities in the educational process. One of the main reasons 
is the unwillingness of the majority of practicing teachers to implement it in the educational process of secondary 
schools. The rapidly developing field of information technology determines the features of the process of formation 
of professional competence of teachers in the field of application (IT) in the educational process. There is a need 
for continuous training of school teachers to use it in professional teaching activities in the conditions of school 
Informatization.

The primary role and importance in the organization of continuous training of teachers information technology 
should be given to the creation of the necessary pedagogical conditions that contribute to the improvement of 
pedagogical skills of the teacher, his inclusion in active activities through the use of it in professional activities.

Necessary organizational and pedagogical conditions of formation of teachers’readiness for use of it in 
pedagogical activity are:

- development of a unified information and educational space of the school on the basis of system integration 
of it in all parts of the educational process; 

- modernization of the system of methodical work in the school, as the basis of the organization of the 
process of teaching teachers to use it in their professional activities;

–the system of lifelong learning as the main condition of formation of teachers’readiness to use information 
technologies in professional activity, involves not only mastering the technique of it application in professional 
activity of a teacher, but also develop skills of self-education in the it field.

As forms of training of teachers in new information technologies can be: courses, Express courses, mini-
seminars, permanent seminars, conferences, competitions, solving pedagogical problems, a system of individual 
consultations, the work of problem and creative groups, self-education, professional communication and others.

The process of professional formation of the future teacher should, if possible, simulate a given structure 
of innovation. The basis for the construction of the concept of teachers ‘ training to innovative activity was based 
on – system, reflective-active and individual creative approaches that build and operate an integrated process of 
identity formation of a teacher.

From positions of system approach - all links of pedagogical education have to stimulate as much as possible 
manifestation of all components of innovative activity in their unity. The implementation of the reflexive-activity 
approach involves the development of the teacher’s ability to enter into an active research position in relation to 
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his activities and to himself as its subject for the purpose of critical analysis, understanding and evaluation of its 
effectiveness for the development of the student’s personality.

Individual-creative approach brings to the personal level, providing identification and formation of the 
teacher’s creative personality, the development of innovative consciousness, unique technology activities. 

The process of preparing teachers for innovation will be to some extent manageable if it meets a number 
of specially organized conditions:

- continuity of all stages of multi-level pedagogical education; 
- orientation of higher education on a generalized model of teacher training for innovation; 
- psychological diagnostics of the future teacher’s readiness for this type of activity; 
- formation of students ‘ creative activity and motivational-holistic attitude to pedagogical innovations; 
- interrelation of methodological, special, General pedagogical, psychological and methodical preparation 

of the teacher;
- implementation of inter-cycle and interdisciplinary interactions, integration of knowledge in line with 

common problems of innovation; 
- formation of students ‘ innovative culture, susceptibility to the new; 
- providing system-forming functions of pedagogical practice in its unity with research training; 
- study and evaluation of the dynamics of the development of innovative activity of teachers.[4]
In the process of preparing teachers for innovation, it is necessary to distinguish several stages:
Phase one
–development of creative individuality teachers, develop the students ‘ ability to identify, formulate, 

analyze and solve creative pedagogical problems, as well as the development of the General technology:transfer 
previously learned knowledge and skills in new situation, vision of a problem in a familiar situation, a new 
function object, defining the object structure, the vision of alternative decisions or his ways, combine previously 
learned ways of working in a new in relation to the problem, the development of critical thinking.

Second stage
- mastering the basics of methodology of scientific knowledge, pedagogical research, introduction to 

innovative pedagogy. Students get acquainted with the social and scientific prerequisites of innovative pedagogy, 
its basic concepts, creatively interpret alternative approaches to school organization, study the main sources of 
alternative school development, get acquainted with different types of innovative educational institutions, etc.

Third stage
- development of technology innovation. Get acquainted with the methodology of the author’s program, 

stages of experimental work at school, participate in the creation of the author’s program, analyze and predict the 
further development of innovations, difficulties of implementation.

Fourth stage
- practical work on the experimental site for the introduction of innovations in the pedagogical process, 

the implementation of correction, monitoring the results of the experiment, introspection of professional activity. 
At this stage, the innovative position of the teacher is formed, as a system of his views and attitudes towards 
innovation.[5]

As practice shows, innovative methods make it possible to obtain the desired result at a faster pace. A 
gradual departure from the traditional explanatory and illustrative method to the use of innovative methods 
in professionally oriented education and at the present stage of development of educational technologies is a 
necessary condition for the training of highly qualified specialists. The use of a variety of methods and techniques 
of active learning awakens students ‘ interest in the educational and cognitive activity, which allows you to 
create an atmosphere of motivated, creative learning and at the same time to solve a whole range of educational, 
developmental tasks.
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ЗНАЧИМОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Саудабаева Г.С.1д.п.н., ассоциированный профессор КазНПУ им. Абая,, Алматы, Қазақстан

Айтбаева М.А.2 к.п.н., и.о. ассоциированного профессора КГУ им. Коркыт Ата, Кызылорда, Казахстан

В статье говорится о роли и значении инновационных технологий в учебном процессе. Подчеркивается 
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значимость инновационных технологий в педагогическом образовании. Раскрывается стратегическое значение 
информатизации казахстанского образования. Выделяются возможности информационных технологий для процесса 
обучения и воспитания. Поднимается вопрос о недостаточной подготовленности педагогов к использованию 
современных информационных технологий в своей профессиональной деятельности. Определяются педагогические 
условия формирования готовности педагогов к использованию информационных технологий в педагогической 
деятельности.

Ключевые слова: учебный процесс, инновационные технологии обучения, информатизация образования.
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ОҚЫТУ

ҮРДІСІНДЕГІ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
Саудабаева Г.С. 1 п.ғ.д, қауымдастырылған профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы, Қазақстан

Айтбаева М.А. 2 п.ғ.к., қауымдастырылған профессор м.а., Қорқыт Ата  атындағы ҚМУ, Қызылорда , Қазақстан

Мақалада оқыту үрдісіндегі инновациялық технологиялардың рөлі мен маңызы туралы айтылған. 
Педагогикалық білім берудегі инновациялық технологиялардың маңыздылығы атап өтіледі. Қазақстандық білім 
беруді ақпараттандырудың стратегиялық мәні ашылады. Оқыту және тәрбиелеу үрдісі үшін ақпараттық технологиялар 
мүмкіндіктері бөлінеді. Педагогтердің өз кәсіби қызметінде заманауи ақпараттық технологияларды пайдалануға 
дайындығының жеткіліксіздігі туралы мәселе көтерілуде. Педагогикалық қызметте ақпараттық технологияларды 
қолдануға педагогтардың дайындығын қалыптастырудың педагогикалық шарттары анықталады.

Тірек сөздер: оқу үдерісі, оқытудың инновациялық технологиялары, білім беруді ақпараттандыру.

THE ROLE OF VIRTUAL LABORATORY WORK IN THE TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF BIOLOGY
Shaimerdenova G.Z. PhD, TarNPU, Taraz, Kazakhstan

In this article, it is important to understand that learning and learning are interconnected. The more teachers understand 
how to teach a student, and the more they improve their teaching experience, the more opportunities they have for effective 
teaching.

The results of a large-scale study identified the methods used by organizational forms of learning as a way to increase 
student achievement. A feature of virtual laboratory work is not only the formation of knowledge, skills and knowledge 
acquired by students on the basis of the finished model, they will add it to the action and feel the need for knowledge and 
life skills. In this regard, the method of performing various types of laboratory work has changed and has been “transferred 
from the illustrative function of intelligence to the function of the tool”, this approach creates methods for the practical use 
of information received by students.

Keywords: information technology, computer technology, virtual laboratory, biological modeling.

БОЛАШАҚ БИОЛОГ МҰҒАЛІМДЕРДІ ДАЯРЛАУДА ВИРТУАЛДЫ ЗЕРТХАНАЛЫҚ
ЖҰМЫСТАРДЫҢ РОЛІ 

Шаймерденова Г.З  PhD, ТарМПУ, Тараз,Қазақстан

Бұл мақалада оқыту мен оқу өзара тығыз байланысты үдеріс екенін түсіну маңызды. Мұғалімдер білім 
алушының қалай оқитынын неғұрлым жақсы түсініп, өздерінің оқыту тәжірибесін жақсартқан сайын, олардың 
тиімді оқуға жетелеу қабілеті соғұрлым арта түспек екендігі айтылады. 

Ауқымды зерттеу нәтижелері білім алушылардың үлгерімін жақсартатын тәсіл ретінде оқытудың 
ұйымдастырылған формалары арқылы жүзеге асырылатын әдіс-тәсілдерді анықтаған. Виртуалды зертханалық 
жұмыстардың ерекшелігі білім алушылардың бойында дайын үлгіден алған білімдері бойынша қарапайым 
білім, білік, дағды қалыптасып қана қоймайды, олар оны іс-әрекетке қосып, өмірде сол білім мен біліктердің 
қажеттігін сезінетін болады. Осыған орай әртүрлі типтегі зертханалық жұмыстарды орындау жолы өзгеріп, ол 
«иллюстративтітүсіндірмелік функциядан – құралдық іс-әрекеттік функцияға ауысты», бұл тәсіл білім алушылардың 
алған ақпараттарды практикалық пайдаланудағы ізденіс әдістерін қалыптастырады.

Тірек сөздер:ақпараттық технология,компьютерлік технология, виртуалды зертхана, биологиялық модельдеу

Қазiргi жағдайда бiлiм беру – адамды өмiр бойы даму мен өзiн-өзi дамытуға, қазiргi қоғамда 
толыққанды және өз бетiмен қызмет етуге, алған білімін іс-әрекетте қолдана білуге дайындау деген 
сөз.  Осы уақыт аралығында жаратылыстану пәндері бойынша әдістемелік жүйе отандық және әлемдік 
педагогикалық-психологиялық жетістіктерді жинақтай отырып, әрбір жеке пәннің ерекшеліктеріне орай 
өзіндік құрылымға ие болып отыр. Жаратылыстану пәндерін оқытудың мақсаты мен міндеттеріне сәйкес  
оқытудың әдістерін таңдап алады.

Қазіргі еліміздің білім беру саласының алдына қойып отырған бірінші кезектегі міндеттері 
ұлттың бәсекелестік қабілетін арттыру және әлемдік білім кеңістігіне толығымен ену, сол сияқты білім 
беру жүйесін халықаралық деңгейге көтеру үшін білім беру үдерісіне ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялардың жетістіктерін енгізу, электрондық оқулықтар мен мультимедиалық бағдарламаларды 
тиімді және кеңінен қолдану, елдегі ақпараттық инфрақұрылымды әлемдік білім берумен ықпалдастыру, 
білім беру ұйымдарының байланыстарын нығайту болып табылады.

Еліміздің білім беру саласында жаңа ақпараттық технологияларды меңгерген мамандарға деген 
сұраныстың артуы және оларды даярлаудағы кәсіптік, әрі ақпараттық білімділігі мен қабілеттілігі, 
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біліктілігінің қазіргі талаптарға сай болуы өте үлкен маңызды жұмыстарды атқаруды талап етеді және 
болашақ педагогтардың кәсіби даярлығын білім беру стандарттарына, білім мазмұнына сай жетілдіру 
көкейкесті мәселе болып отыр. Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану жоғары оқу орындарында 
оқытылатын білім көлемін жетілдіру үшін интерактивті іс-әрекет тәсілдерін, динамикалық және көрнекі 
образдық модельдерді пайдалануды, материалды беруді жетілдіруді мақсат тұтады. Мұнда негізгі қызметті 
компьютерлік құралдар атқарады.

Ғалымдар жоғары педагогикалық білім беруде болашақ мұғалімдерді жаңа ақпараттық технологияны 
пайдалана білуге даярлауды теориялық тұрғыдан негіздей және «жаңа ақпараттық технологияны 
пайдаланудағы мұғалім даярлығы» ұғымына анықтама бере отырып, педагогикалық қызметке даярлықтың 
бірнеше деңгейін қарастырады және ақпараттық технологияларды білім беру үдерісінде қолданудың 
негізгі мынадай артықшылықтарын атап көрсетеді: 

1. Тақырып шеңберінде немесе белгілі бір уақыт аралығында айтылуға тиісті мәліметтер көлемін 
ұлғайтады. 

2. Бір-бірінен үлкен ара қашықтықта отырып, білім алуға мүмкіндік береді. 
3. Оқыту жүйесін көпдеңгейлі жетілдіру олардың тарамдалуы мен оқу материалының сапасын 

арттырады. 
4. Компьютердің көмегімен өз бетінше және өзгелермен топтасып бірге жұмыс істеуге мүмкіндік 

алады. [1]. 
«Ақпараттық білім беру технологиясы» термині педагогикалық зерттеулерде көп кездесіп, айналысқа 

енгенмен де ол туралы түрлі бағытта айтылады. Енді солардың кейбіреуіне тоқталып өтейік. Ақпараттық 
білім беру технологиясы – бұл оқытудың компьютерлік технологиясы. «Ақпараттық технология» терминінің 
өзі компьютерлік техниканың дамуының салдары және қазіргі байланыс жүйесі ретінде пайда болды. 
Сондықтан, бұл тұрғыдан ақпараттық білім беру технологиясы, біріншіден, педагогикалық технология 
талаптарын қанағаттандыруы, екіншіден, білімгерге компьютер арқылы ақпарат беріп, мұғалімнің 
дидактикалық білігін кеңейтуге мүмкіндік беретін, білімгердің тұлғалық сапасын дамытуын, өзіндік оқу 
әрекетінің дағдыларын, зерттеушілік икемділігін қалыптастыратын құрал ретінде қолданылуы керек. Бұл 
жағдайда негізгі тірек компьютерді қолдану және оның оқытудың педагогикалық – бағдарламалық құралы 
екендігі болып табылады.

Қазіргі таңда жоғарыда сараланған ғылыми-теориялық еңбектердегі классикалық дидактикалық 
ұстанымдарға өзгерістер енгізіліп, оқытудың іс-әрекетке бағдарланған  тәсілдерімен  толықтырылуда.

Компьютерлік технология оқытушылардың оқыту әдістері мен оқу үдерісін ұйымдастыру түрлерін 
түбегейлі өзгертуге, оқу үдерісін үнемі жаңартып отыруға, оқытушылар мен білім алушыларға өзбетімен 
және бірлесіп шығармашылықты жұмыс жасауларына мүмкіндік береді. Сонымен компьютерлік оқыту 
технологиясы – жаңа ақпараттар мен мәліметтер кешенін компьютер арқылы дайындап, білім алушыға 
жеткізу. Компьютерлік оқыту технологиясы арқылы білім алушылардың виртуалды электронды білім беру 
ортасын құруда оқыту бағдарламарын дайындауға, біріктіруге, орналастыруға және мультимедиялық әрі 
графиктік тұрғыдан рәсімдеуге қабілетті қалыптастырушы немесе қамтамасыз етуші бағдарламаларболады. 
Бұл бағдарламалар оқу пәндерінің, әсіресе жаратылыстану цикліндегі пәндер бойынша тәжірибелік 
сабақтар мен зертханалық  жұмыстардың тиімділігін арттырады.  Осы компьютерлік бағдарламалар 
арқылы  оқытушы  өз бетімен әртүрлі интерактивті  модельдер құрып,  тәжірибелер жасауға мүмкіндік 
алады.  Мұндай бағдарламалардың дидактикалық мүмкіндіктері зор, мәселен: - өз бетімен әртүрлі 
күрделі модельдер құруға; - шынайы тәжірибеде  жүзеге асыруға қиындық келтіретін нысандардың 
қасиетін, көлемін, т.б. өзгертіп құрастыруға; -  құрған модельді келесі пайдалануға дейін сақтауға; - оқу 
материалдарына қатысты ақпараттарды көрнекілікпен (диаграмма, график, кесте, т.б.) көрсетуге болады. 
Нәтижесінде білім алушылар оқу материалдарын терең әрі толық қабылдауға мүмкіндік алады, сондай-ақ 
қабылдау белсенділіктері артады [2].

Осылайша компьютерлік модельдер бірқатар виртуалды тәжірибелер жасауға жағдай жасай отырып, 
білім алушылардың ақпараттық танымдық қызығушылығын арттырып, оларды тек тәжірибені бақылаушы 
емес, тәжірибені белсенді жүзеге асырушыларға айналдырады. Қазіргі Қазақстандық білім беру – 
ақпараттық білім беру кеңістігінде, сондықтан заман талабына сай болашақ мамандардың ақпараттық 
технологияларды пайдалана білу іскерлігі мен кәсіби құзыреттілігіне қойылатын талаптар да арта түсуде.   

Виртуалды зертханалық жұмыстар білім алушылардың берілген оқу материалын меңгерудегі іс-
әрекетін жүзеге асырудың бір құралы  болып табылады. Виртуалды зертхана  оқу материалы мазмұнының  
оқу іс-әрекетінің белгілі бір түріне бағдарлайтындай көрінісі бола тұрып, білім алушыларға  пәндік білімдер 
мен біліктерді игеруге жағдай жасайды. Оқытудың когнитивтік және процессуалдық жақтарының бірлігін 
жүзеге асыруға деген талпыныс виртуалды зертхана жұмыстарын ұйымдастырудың  әдістемелік шартын  
қарастыруға мүмкіндік береді: 
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- пәндік білім, білік, дағдыларды білім мазмұнының түрлі оқу жағдаяттарында  көрініс табу үрдісі 
ретіндегі виртуалға тасымалдау амалы; 

- пәндік  білімдердің жеке тұлғаға өту үрдісі ретіндегі білім алушылардың  виртуалдық жұмыстарды  
іс-әрекетте пайдалану амалы. 

Осы өзара байланысты екі әдістемелік шартты ескере отырып, біз виртуалды зертхананың  бiрнеше  
сипаттамаларын ажыратып көрсетеміз: біріншіден, виртуалды зертхана – бұл оқу материалы мазмұнының 
оқу жағдаяттарында көрініс табу құралы, яғни ол пәндік білімдерді қолданудағы ісәрекеттер үлгісі; 
екіншіден, виртуалды зертхана – бұл оқу іс-әрекетінің мазмұны, яғни, ол оқу жағдаяттарын шешуге 
бағытталған іс-әрекеттер үлгісі; үшіншіден, виртуалды зертхана – бұл оқу материалын меңгеру құралы, 
яғни ол пәндік білімдердің білім алушының жеке жетістігіне өту үлгісі болып табылады. Қарастырылып 
отырған мәселенің бұндай сипаттамасы «виртуалды зертхана» ұғымына мынадай түсіндірме беруге 
мүмкіндік жасайды: виртуалды зертхана – бұл білім алушыларға оқу іс-әрекетінің алуан түрін орындауға, 
сондай-ақ олардың оқу материалын игеруін ұйымдастыруға  бағытталған оқу құралы. Біздің  ойымызша, 
аталмыш ұғымға бұлайша түсініктеме беру оның мән-мағынасын неғұрлым тереңірек түсінуге көмектеседi. 

Білім беру үрдісін ізгілендіруге  байланысты білім алушылар тұлғасына жаңаша қарым-қатынас 
жасау оқыту үдерісіндегі қолданылатын  оқу құралдарының  орны мен рөлін електен өткізіп, қайта 
қарауды, олардың негізгі қызметтерін есепке алуды мiндеттейдi. Оқытудың екі жақты үрдіс екені, онда 
білім алушы мен оқытушының өзара әрекеті жүзеге асатыны мәлім, сол сияқты бұл үрдіске білім мазмұны 
сияқты құрылымдық элементтің де қатысатыны белгілі. Осы үш құраушының өзара байланысы арқылы 
виртуалды зертханалардың оқу үдерісіндегі орны мен мәнi айқындалады. Виртуалды зертхананың 
жоғарыда келтірілген сипаттамасы мен оқыту құрылымы арасындағы қатынас оқу құралдарының  оқыту 
үдерісіндегі рөлі мен орнын анықтауға мүмкіндік береді.

Виртуалды зертхананың оқыту үдерісіндегі осы ерекшеліктері білім алушылардың танымдық және 
іс-әрекеттік белсенділігін көтерудегі маңызының зор екендігін көрсетеді. Осы айтылған сипаттамалардың 
маңыздылығын ескере отырып  олардың бiр-бiрiмен өзара байланыстылығын атап өту керек. Себебi,  
олар бiр тұтас үдеріс ретiнде ғана білім алушылардың оқу материалын меңгеру нәтижесiнде  жаңа 
бiлiм сапаларына (бiлiм, бiлiк, сенiмдiлiк элементтерi) қол жеткiзулерiне жол ашады. Қорыта айтқанда 
виртуалдық зертхананың көп қырлылығын білім алушылардың бiлiм сапасын арттырудың құралы ретiнде 
қарастыруға болады. Осы тұрғыдан алғанда виртуалдық зертхана  бiлiм беру үрдісін  iзгiлендiрудiң 
маңызды  факторларының бiрi болып табылады. Сондықтан да бiздің зерттеу жұмысымызға арқау етiп 
отырған виртуалды зертханалық жұмыстар   білім алушылардың  іс-әрекетін  арттырудың  маңызды 
құралы болып табылады.  Болашақ мұғалімдерді  дайындауда виртуалды зертханалық жұмыстарды құру  
мен пайдалану  белгiлi бiр  талаптар мен ұстанымдарға негiзделiп жасалу керек.

Ақпараттық оқыту құралдары оқу барысында оқытушының қызметін айтарлықтай өзгертеді. 
Дәстүрлі құралдарды пайдаланған кезде оқытушының жетекші қызметі ақпараттық қамтамасыз етілім 
(тақырыпты түсіндіру, қайталау, бекіту және т.б.) болса, ақпараттық құралдарды пайдаланған кезде бұл 
қызметтерді компьютер орындайды (өйткені оқу ақпараты оның жадысында немесе дискісінде жазылған), 
ал оқытушының жетекші функциясы студенттердің танымдық қызметін басқару болып табылады, оған 
оқу пәнінің құрылымын әзірлеу; оқыту мазмұнын іріктеу; білімді меңгеру және бекіту үшін қосымша 
материалдарды дайындау және т.б. сияқты міндеттер құрамындағы оқыту барысын жоспарлау, ұйымдастыру 
және бақылау қамтылған. Виртуалды жабдықтың  интерактивтілігімен үйлесім тапқан демонстрация 
(көрсету) жаңа аспектіге ие болады, бұл тұрғыдан алғанда, студент көрсетілетін материалды белсенділігі 
төмен түрде игеру нәтижесінде білім алып қана қоймайды, сондай-ақ әртүрлі эксперименттерді жасау және 
жүргізуге белсене ат салысады. Виртуалды зертхананы биология сабақтарында пайдалану оқу-танымдық 
қызмет әдісі ретінде компьютерлік биологиялық модельдеуді пайдалануға мүмкіндік береді. Биологиялық 
модельдеудің мәні – биологиялық нысандардың қасиетін зерттеуге арналған модельдеу құруда болып 
табылады.  Биологиялық модельдеуде модель рөлін сызба атқарады.  Биологиялық модельдеу барысында 
компьютерлік модельдеу курсының кейбір терминдерімен таныстыру жүзеге асырылады. Ақпараттық 
модель, модельдің сәйкестігі, формальдау сияқты ұғымдарды биологиялық демонстрациялайтын нысанды 
не үдерісті көріп қабылдау кезінде зерттелінетін модельдермен байланыстыра қарастыратын болсақ, олар 
сәтті қабылдануы мүмкін.   Сонымен виртуалды зертхананы оқу барысында пайдалану биологиялық 
модельдеу принципіне сәйкес келуі тиіс, бұл практикалық сипаттағы демонстрациялайтын нысанды 
не үдерісті көріп қабылдау кезінде биологиялық модельдерді құру үшін компьютерлік құралдарды 
белсенді түрде пайдалануға мүмкіндік береді. Виртуалды зертханамен жұмыс істеу өз бетімен оқуды 
ұйымдастыруға мүмкіндік береді, мұнда студенттің әрбір іс-әрекеті (құрал-жабдықтарды әзірлеу, зерттеуге 
алынған препаратты дайындау, бастапқы мәліметтерді қалыптастыру, орындау, жауап) талданады және 
тиісті ұсыныстар беріледі. Виртуалды зертханалық жұмыстарды құрастыру мен оларды оқыту барысында 
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пайдалануда бiз оқу құралдарына қойылатын жалпы талаптарға сүйендiк. Ол талаптарға сәйкес құралдарды:  
-  әрбiр бөлiмдегi негiзгi ұғымдардың мәнiн түсiну; 
-ұғымдардың маңызды белгiлерi мен олардың генетикалық байланыстарын  ашу; 
-  ұғымдарды  дамыту және алынған бiлiмдi жалпылау; 
-  пәндiк  бiлiктер мен дағдыларды қалыптастыру және дамыту; 
-  жалпы  және интеллектуалдық  бiлiктiлiктi дамыту; 
-  бар жүйенi  жаңа  бiлiммен толықтыру;   
-  алынған бiлiмдi жаңа теориялық тұрғыдан қайта тұжырымдау; 
- бiлiм мен әр түрлi  iс-әрекеттердi түрлi жағдаяттарға (тасымалдау)  қолдану.
Мұнда жұмыстың барысы және виртуалды зертхананың орындалу алгоритмін толық көруге болады.
Осы  көрсетілген ерекшеліктер виртуалды оқу-танымдық зертханасының электрондық әдістемелік 

нұсқаулығын   құрастыру білім алушылардың зерттеушілік  біліктерін қалыптастыру технологиясын да 
сипаттайды. Оның мәнісі оқу-тәрбие үдерісін алдын-ала жобалау, білім алушылардың  оқутанымдық іс-
әрекеттерінің құрылым мен мазмұнын анықтау, білім алушылардың  оқу материалдарын игеруіне объективті 
түрде бақылау жасау, тұлғаны дамыту, педагогикалық технологиялардың біртұтастығында. Виртуалды 
зертхана жұмысын жасауда білім алушылардың   зерттеушілік  біліктерін қалыптастыру технологиясы 
В.В.Гузеев, В.В.Пикан, Н.Е.Шурковалардың  еңбектерінде анықталған әдіснамалық, философиялық 
бағыттарға сәйкес құрылған. Білім алушылардың зерттеушілік  біліктерін қалыптастырудың педагогикалық 
технологиясы қойылған мақсатқа тиiмдi жолмен қол жеткiзудi қамтамасыз ететін оқытудың формалары, 
әдiстерi мен құралдары жүйесі.   

Виртуалды зертхана жұмысын жасауда білім алушылардың    зерттеушілік  біліктерін 
қалыптастырудың педагогикалық технологиясының негізгі тұжырымдық қағидаларына: 

- білім алушы  оқу материалдарын тек сезім мүшелері арқылы қабылдап қана қоймай, білімге деген 
танымдық қызығушылықтары арқылы қабылдауы (С.Л.Рубинштейн);  

- оқытудың тұлғаның дамуына бағытталуы (И.С.Якиманская); 
- виртуалдық зертхананың табиғаттың өзара әрекетін  үйлестіруге жағдай жасауы  (Дж.Маркович);  
Білім алушылардың зерттеушілк, танымдық  біліктерін қалыптастыру технологиясы   болашақ 

мамандардың оқу іс-әрекеттерін ұйымдастыру, оқыту құралдарын іске қосу, біліктердің қалыптасуына 
бақылау жасау сияқты кезеңдерге бөлініп берілді. Оны біз В.А.Сластенин мен И.Ф.Исаевтың педагогикалық 
технологияларды жасаудағы алғы шарттарына сүйеніп құрастырдық.   Білім алушылардың  танымдық, 
зерттеушілік біліктерін қалыптастыруда виртуалды зертхана  негізгі ұйымдастыру формасына жатады. 
Білім алушылармен жеке және топпен жұмыс жүргізу арқылы сабақ үстінде біліктердің қалыптасқандығын 
бақылап, оны өңдеуге толық мүмкіндік туады. 

Виртуалды зертханалық сабақта білім алушылардың  танымдық, зерттеушілік  біліктерін 
қалыптастыруда: 

- бірінші сабақтан бастап соңғы сабақтарға дейінгі оқыту үдерісінің айқындалған жоспарының 
болуы; 

- ұсынылған негізгі элементтердің бір-бірімен тығыз байланыстылығы; - білім алушылардың оқу 
материалдарын жүйелі түрде игеруін есепке алып отыру сияқты талаптар негізге алынды. 

Жаратылыстану пәндері бойынша отандық және әлемдік педагогикалық-психологиялық әдістемелік 
жүйеге талдау жасай келе, білім алушылардың  жоғары оқу орындарының оқыту формаларының 
ішінен,   виртуалды зертханалық сабақты ұйымдастыру  үдерісінде білім алушылардың  оқу  біліктерін 
қалыптастыруда М.И.Махмутов, И.Н.Пономареваның еңбектеріне сүйене келе, диалог, талдау сабақтары, 
дәріс-зертхана сабақтары және т.б., сондай-ақ қосымша семинар, практикалық жұмыс сабақтары, 
конференция сабақ түрлерін оқу әрекеттерін ұйымдастыруда қолданылу ұсынылуда [3, 115].   Беріліп 
отырған оқу материалдарын жоспарлау туралы мәлімдеме білім алушыларға өз уақыттарын дұрыс 
пайдалануға, сабаққа алдын-ала дайындалуына, оқыту үдерісіне белсенді түрде араласуына, әр сабақтың 
бір-бірімен байланысы мен рөлін түсінуіне жағдай жасайды. Бұл жердегі оқытушының  рөлі әр сабақтың 
қызметін, олардың бір-бірімен логикалық байланысын анықтап беру болып табылады, сондай-ақ дәріс-
зертхана жүйесіндегі әр сабақтың салыстырмалы мүмкіндіктерін айқындайды

Студенттердің ақпараттық технологияны қолдануының практикалық аспектілері электрондық 
оқулықтармен жұмыс жасай білу, мультимедияны пайдалана білу, өзбетінше бағдарламалар құра білу, 
компьютерлік дидактикалық ойындарды сабақта қолдана білу және т.б. тұрады.

Қорыта келгенде, білім беру жүйесіне оқытудың ақпараттық технологиясын енгізу және қамтамасыз 
етуді жақсарту, студенттің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру міндеттері бір-бірімен тығыз байланысты, 
яғни оқу үдерісіне қазіргі заманғы технологиялар мен оқытудың техникалық құралдарын енгізуді талап 
етеді. Мұндай талаптарды қанағаттандыру - болашақ мұғалімнің кәсіби-дидактикалық құзыреттілігінің 
қалыптасуына ықпал етері
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РОЛЬ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ-БИОЛОГОВ

Шаймерденова Г.З. PhD, ТарМПУ, Тараз, Казахстан

В этой статье важно понимать, что обучение и обучение взаимосвязаны. Чем больше учителя понимают, как 
обучают ученика, и чем больше они улучшают свой преподавательский опыт, тем больше у них возможностей для 
эффективного обучения.

Результаты крупномасштабного исследования определили методы, используемые организационными 
формами обучения как способ повышения успеваемости учащихся. Особенностью виртуальной лабораторной 
работы является не только формирование знаний, умений и навыков в знаниях, приобретенных студентами на основе 
готовой модели, они добавят ее в действие и почувствуют потребность в знаниях и жизненных навыках. В связи с 
этим, способ выполнения различных видов лабораторных работ изменился и был «перенесен из иллюстративной 
функции интеллекта в функцию действия инструмента», этот подход создает методы практического использования 
информации, получаемой студентами.

Ключевые слова: информационные технологии, компьютерные технологии, виртуальная лаборатория, 
биологическое моделирование.

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE COMPETENCE OF SPECIALISTS IN DEALING WITH ORPHANS
Assylbekova M.P. с.p.s., associate professor

ENU named after L.N. Gumilyov, Nur-Sultan, Kazakhstan

The article deals with the application of innovative technologies in the system of higher education for the formation 
of innovative competence of specialists working with orphans, innovative methodological problems aimed at innovative 
activity of specialists in order to prepare specialists for work with orphans, engage in innovative scientific and research work.

Keywords: Innovation, competence of innovative competences, innovative technologies, innovative means of 
education, case-technologies.

ЖЕТІМ БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАЙТЫН МАМАНДАРДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ
ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН  ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Асылбекова М.П.  п.ғ.к., доцент, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ
Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Мақалада жетім балалармен жұмыс жасайтын мамандардың инновациялық құзыреттілігін қалыптастыру 
үшін жоғары білім беру жүйесінде инновациялық технологияларды қолдану мәселелері, жетім балалармен жұмысқа 
маман дайындау мақсатында мамандарды инновациялық іс-әрекетке, инновациялық ғылыми зерттеу жұмыстарымен 
айналысуға бағыт-бағдар беретін инновациялық әдістемелік мәселелер  қарастырылған.

Тірек сөздер: инновация, құзыреттілік инновациялық құзыреттілік, инновациялық технология,  инновациялық 
тәрбие құралдары, кейіс технологиясы.

Жоғары білім - маманға кәсіби білім, құзыреттілік пен іскерлік, дағды ғана беріп қоймайды, ол жеке 
тұлға қалыптастырады. Бүгінгі күнгі педагогика ғылымының көкейкесті мәселелері - әлемдік білім беру 
кеңістігіне сай бейімделген білім алу, кәсіби қалыптастырудың сапасын жақсарту, біліммен қамтамасыз 
етудің ғылыми-әдістемелік жүйесін түбегейлі жаңарту, оқытудың әдістері мен ұйымдастыру түрлерін 
өзгерту, педагогикалық ғылымдарды ұйымдастыруды қайта құру, ондағы алдыңғы қатарлы оқу-тәрбие 
тәжірибелері мен қазіргі қоғамның сұраныстарының алшақтығын жою, білімдегі жаңашылдықты саралау, 
білімді жетілдіру үдерісіндегі үздіксіздікті қамтамасыз етуде оның ролін арттыру. 

Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында: «Болашақта ұлттың 
табысты болуы оның табиғи байлығымен емес, адамдарының бәсекелік қабілетімен айқындалады. 
Сондықтан, әрбір қазақстандық, сол арқылы тұтас ұлт ХХІ ғасырға лайықты қасиеттерге ие болуы керек. 
Мысалы, компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін білу, мәдени ашықтық сияқты факторлар әркімнің 
алға басуына сөзсіз қажетті алғышарттардың санатында. Сол себепті, «Цифрлы Қазақстан», «Үш тілде 
білім беру», «Мәдени және конфессияаралық келісім» сияқты бағдарламалар ұлтымызды, яғни барша 
қазақстандықтарды ХХІ ғасырдың талаптарына даярлаудың қамы», - деген болатын [1]. 

Осы орайда, Қазақстан Респуликасының тұңғыш президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Жаңа әлемдегі 
жаңа Қазақстан» жолдауында жаңа кезеңнің негізгі міндеттерінің бірі «...осы заманғы білім беру, 
«парасатты экономиканың» негіздерін қалыптастыру, жаңа технологияларды пайдалану мамандарды 
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дайындау сапасын көтеруге басты себеп болатын, инновациялық экономиканы дамыту», - деп атап 
көрсетілген [2], сондықтан да еліміздегі әлеуметтік-экономикалық өзгерістерге байланысты білім беру 
жүйесіне қойылған жаңа талаптарға сай студенттердің белсенділік пен дербестік қабілеттерінің жетілуіне 
әсер ететін инновациялық технологияларды қолдану, оның әлемдік білім кеңістігіне енуіне жол ашуда. 

Қазіргі инновациялық технологиялар педагогика ғылымы мен практикасының жетістіктерін, 
дәстүрлі тәжірибедегі құнды дүниені, әлеуметтік прогрестің жетістіктерін, қоғамдағы гуманизация мен 
демократия жемісін жинақтаушы қызметін атқарады. Педагогикалық жаңалық - жаңа идеялар, әдістер, 
технологиялар ғана емес, педагогикалық процесс элементтерінің бірлігінің немесе жеке элементтерінің 
білім беру мен тәрбиелеудегі белгілі міндеттерді тиімді шешу жолы. Бұл маңызды мәселе әсіресе  балалар 
үйінің тәрбие үдерісінде пайдалану жетім балалардың тұлғасын дамыту үшін құнды. Аталмыш мәселе 
көптеген ғылыми зерттеулерге негіз болған.

Білім мен ақпарат үстемдік құрған қоғамда білім беру жүйесі инновациялық экономиканың негізгі 
бөлігі болып табылады. Қатаң талаптары қалыптасып келе жатқан инновациялық экономика қай салада 
болса да, бүгінгі маманның құзыреттілігін, яғни өз саласы бойынша ой-пікірінің қалыптасуын, кәсібилігін, 
өмірдің өзгермелі жағдайына бейімділігін, оған сай өз білімін пайдалану ғана емес, оны қажеттікке қарай 
толықтырып отыруды талап етеді.

А.Ф.Присяжная педагогика ғылымында құзыреттілік - тұлғаның белгілі бір сферадағы функциялары 
мен уәкілеттігін анықтайтын, оның интегративті қасиеті ретінде қарастылатындығын айтады [3]. 

Жалпы алғанда, «құзыреттілік» ұғымы жайлы ғалым К.Құдайбергенова «Құзыреттілік ұғымы -  
соңғы жылдары педагогика саласында тұлғаның субьектілік тәжірибесіне ерекше көңіл аудару нәтижесінде 
ендіріліп отырған ұғым. Құзыреттіліктің латын тілінен аудармасы  «competens»  белгілі сала бойынша жан  
жақты хабардар білгір деген мағынаны қамти отырып, қандай да бір сұрақтар төңірегінде беделді түрде 
шешім шығара алады дегенді білдіреді» деп көрсетеді [4].

Бұл жайлы Б.Тұрғынбаева «…өзінің практикалық әрекеті арқылы алған білімдерін өз өмірлік 
мәселелерін шешуде қолдана алуын – құзырлылықтар деп атаймыз» деп анықтаса [5], Ресей ғалымы Н. 
Кузьминаның көзқарасы бойынша, «Құзырлылық дегеніміз – педагогтің басқа бір адамның дамуына негіз 
бола алатын білімділігі мен абыройлылығы» [6]. 

Ш.Таубаева: «Құзыреттілік – ол тұлғаның оқыту мен әлеуметтену процестері барысында меңгерген 
білім мен тәжірибеге негізделген,  оның жалпы қабілеті мен іс-әрекетке даярлығы ретінде айқындалатын, 
тұлғаның кіріктірілген қасиеті», - деп қарастырылады [7].

Ақпараттық құзырет – мамандардың компьютерлік білімділігі, жаңа ақпараттық технологияларды 
қолдана алу (мультимедия, электронды пошта, Интернет) мүмкіндігі.

Демек, жоғары білім беруде инновациялық кәсіби құзырлы маман иесіне жеткен деп мамандығы 
бойынша өз пәнін жетік білетін, оқушының шығармашылығы мен дарындылығына жағдай жасай алатын,  
тұлғалық-ізгілік бағыттылығы жоғары, педагогикалық шеберлік пен өзінің іс-қимылын  жүйелілікпен 
атқаруға қабілетті, оқытудың инновациялық технологияларын толық меңгерген, отандық, шетелдік 
тәжірибелерді шығармашылықпен қолдана білетін кәсіби маманды атаймыз.

Алайда, білім кеңістігін заманғы сай ақпараттық технологияларсыз елестету мүмкін емес. Демек, 
білім беру жүйесіндегі ерекше маңызды мәселелердің бірі – оқытуды ақпараттандыру, яғни оқу үрдісінде 
ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалану. 

Осы тұрғыда, инновациялық процесті зерттеу барысында жүйенің бір жағдайдан екінші жаңа 
жағдайға көшуі және жаңалықты енгізу процесіне басшылық жасау мәселелерін зерттеу маңыздылығы 
Н.В.Горбунова, М.В.Кларин, А.В.Лоренсов, М.М.Поташник, П.И.Пидкасистый, Л.И.Романова, 
В.И.Загвязинский, А.Я.Найн, Т.И.Шамова, О.Г.Хомерики, Н.Р.Юсуфбекова және т.б. зерттеулерінде 
қарастырылған.

Қазақстанда білім беру саласындағы педагогикалық инновация мен оқытудың жаңа технологиясы 
мәселелерін Ш.Т.Таубаева, Н.Н.Нұрахметов, С.Н.Лактионова, Е.З.Батталханов, Қ.Қ.Қадашева, 
Т.О.Балықбаев,  Ж.А.Қараев, Г.К.Нұрғалиева, К.Бұзаубақова, С.Д.Мұқанова, Н.И.Хван,  Л.Е.Румянцева, 
З.У.Имжарова, М.М.Мұқаметқалиқызы және т.б. педагог-ғалымдар зерттеген.

 Әрбір педагогикалық технология жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуға, оның өзіндік және 
шығармашылық қабілетін арттыруға, қажетті іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыруға және өзін-өзі 
дамытуда қолайлы жағдай жасауға қажетті объективті әдістемелік мүмкіндіктерін қамтиды.

Яғни, балалар үйінің білім берумен тәрбие жүйесінің барлық саласында жаңа ақпараттық технологияны 
жоспарлы түрде енгізіп, жүйелік интегралды өткізу немесе қамтамасыз ету қажеттілігі туындап отыр. 
Қазіргі замандағы ақпараттық технология әрбір тұлғаның білім алу үдерісінде шығармашылық қабілетін 
дамытуға айқын мүмкіндіктер береді.
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Білім беруді ақпараттандырудың негізгі мақсаты ҚР-да біртұтас білімдік ақпараттық ортаны құру 
болып табылады.

Балалар үйі жағдайында білім беруді ақпараттандырудың міндеттері:
- балалар үйлерін ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялық құралдармен қамтамасыз 

ету;
- балалар үйіндегі білім беруді ақпараттандыру бойынша практикалық шараларды анықтап, жүзеге 

асыру;
- балалар үйінің оқу-тәрбие үдерісінде жаңа ақпараттық технологияны енгізуді қамтамасыз ету;
- балалар үйінің жаңа ақпараттық технология құралдарын (жаңа типті компьютерлер, 

телекоммуникация, виртуалды орта және мультимедия технологиясын, интерактивті құрылғылар) 
пайдалану арқылы оқу-тәрбие үдерісінің материалдық техникалық базасын жетілдіру.

Қазіргі кезде толғандыратын мәселелердің ең негізгісі - еліміздің болашағы. Еліміздің өркен жайып, 
қанатын кеңге сермеуі үшін басты мәселе жас ұрпақтың білімді де тәрбиелі болып жетілуі екені белгілі.

Инновациялық технологиялар, әдістер, балалардың психологиясы мен педагогикасын терең білуді 
педагогтарға нақты бір жетістіктерге көмектеседі. Нақтылап айтқанда балаға білім мен тәрбие беруді 
саналы, сапалы етіп қызығушылықтары мен өміршеңділігін арттырады деп айтуға болады.

Қазіргі педагогика ғылымының бір ерекшелігі жеке тұлғаға бағдарланған инновациялық оқыту 
технологиясының кең қолданысқа енуі. Балалар үйі педагогтарының негізгі міндеті: әдіс тәсілдерді 
дұрыс таңдау, жаңаша педагогикалық технологияларды дұрыс қолдана білу, жеке тұлғаның дұрыс 
дамып қалыптасуы үшін ыңғайлы жағдай жасау. ХХI ғасырда білім мен ғылымды жаңа инновациялық 
технология бағытында дамыту маңызды мәселелердің бірі. «Қазақстан -2050» стратегиялық жолдауында 
Н.Ә.Назарбаев «біз білім-ғылым-инновациялар үштігі билеген постиндустриялық әлемге қарай жылжып 
келеміз, біріншіден, бұл - уақыт, қазір инновация заманы, инновация ғасыры» деп атап көрсеткен болатын 
[8].

Инновациялық технология электрондық есептеуіш техникасымен жұмыс істеуге, компьтерлік оқыту 
бағдарламаларына негізделеді. Заман ағымына қарай ақпараттық технологияларды қолдану айтарлықтай 
оң нәтиже беруде. Кез келген ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде электрондық оқулықты пайдалану 
балалардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, қисынды ойлау жүйесін қалыптастыруға, 
шығармашылықпен еңбек етуге жағдай жасайды. Педагогика ғылымында өзіндік категориясы болмасада, 
зерттеуші ғалымдар білім беру жүйесінде жаңалық енгізу деп қолданып жүр. Сондықтан инновациялық 
технологияны балалар үйінің тәрбие үрдісіне енгізуді кезеңдерге бөліп қарастыру қажет.

Ұлы ойшыл ғұлама Әл-Фараби «….адам бойындағы ең үлкен қасиет-қабілет, өмірді түсіну, қанағат 
тұту, ұстанымдылық және өзгеге ұқсамайтын даралық» [9] деген. Ғұламаның осы өмірлік ұстанымы 
бүгінгі білімнің басты үйлесімділігінде екеніне көз жеткізуге болады. Академик Т.Тәжібаев «Адамның 
жеке қасиеті – қабілет, қабілет – іс-әрекеттің түпкі нәтижесі» деп жазады [10]. Ендеше жеке тұлғаға 
бағыттталған оқыту технологиясының мәні -нәтижеге бағытталған білім үлгісі.

Нәтижеге бағытталған білім – белгілі бір мақсатқа құрылған тәрбие, оқыту, білім беру, даму және 
қалыптасу арқылы жүзеге асады. Инновациялық үрдістің негізгі – жаңалықтары қалыптастыру, қолдану, 
жүзеге асырудың тұтастық қызметі. Кез келген жаңа әдіс жекелік, сондай- ақ, уақытша жоспарға жатады. 
Бұл яғни, бір педагог үшін табылған жаңа әдіс [11].

Жаңа инновациялық технологияны меңгеруге балалар үйінің тәрбиеші-педагогқа жан-жақты, білім 
қажет.

Ол үшін қазіргі тәрбиеші-педагог:
- Педагогикалық үрдісте жүйелі жұмыс жүргізе алатын;
- Педагогикалық өзгерістерге тез төселетін;
- Жаңаша ойлау жүйесін меңгере алатын;
- Балалармен ортақ тіл табыса алатын;
- Білімді, іскер, шебер болуы керек.
Жаңа педагогикалық технологияның ерекшеліктері – өсіп келе жатқан жеке тұлғаны жан-жақты 

дамыту. Инновациялық білімді дамыту, өзгеріс енгізу, жаңа педагогикалық идеялары мен жаңалықтарды 
өмірге әкелу. Осындай жаңа инновациялық технологияларды толық меңгерген тәрбиешіден білім алған 
қазіргі жаңашыл бала:

- Дүниетанымы, қабілеті жоғары;
- Дарынды,өнерпаз;
- Іздемпаз,талапты;
Балалар үйінің қосымша оқу мен тәрбие үрдісінде қолданылып жүрген жаңа педагогикалық 

технологиялардың бірнеше түрін атап кетейін.
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- Дамыта отырып оқыту.(Л.Занков)
- Триз әдісі
- Оза отырып оқыту(С.Лысенкова)
Сонымен қатар, балалар үйінде инновациялық білім беру құралдарын қолданудың да маңызы зор.
Білім беруде қолданыс тапқан жаңа инновациялық технологиялар мыналар:
- Саралап -деңгейлеп оқыту;
- Лысенкованың тірек сигналдары арқылы желделдете оқыту;
- Ізгілендіру технологиясы (баланың қабілет қызығушылығын дамыту,тәрбие негізгі рол 

атқарады,салауатты өмір салты,шығармашылыққа жетелеу)
- Сын тұрғысынан ойлау технологиясы;
- Ұжымдық оқыту технологиясы;
- Монтессорри технологиясы;
- Кейіс технологиясы.
Инновациялық технологияларды тиіміді пайдаланудағы қол жеткізетін жетістіктер мыналар:
Мәселенің ең негізгі түйінін табуға дағдыланады;
−	 Білімін кеңейтуге,тереңдетуге жағдай жасайды;
−	 Ой идеясының ішкі астарына үңілуге, өзекті терең барлауға бағыт;
−	 Белсенділігін дамытуға, жаңалықты ашуға, ізденуге;
−	 Өзін-өзі басқаруға жетелейді.
Инновациялық тәрбие құралдарына: аудио, видео құралдар, компьютер, интерактивті тақта, 

интернет, мультимедиялық құрал, электрондық оқулықтар мен оқу әдістемелік кешендер, инновациялық 
ақпарат банк, инновациялық сайт және тағы басқалары жатады. Қазіргі таңда көптеген интерактивтік 
бағдарламалық бөлімдер, қозғалмалы обьектілер құруға мүмкіндік беретін векторлық және графикалық 
жабдықтар көптеп шығып, қолданыс табуда. Осындай құралдардың бірі – мультимедиялық оқулықтарды 
балалар үйінде кеңінен пайдалану. Бұл жағдайда тәрбиеші әр тәрбие шараларын бастар алдында жиі 
көрнекіліктер ауыстырмаған болар еді. Ал, мультимедиялық оқулықтар арқылы тәрбиеші уақытты тиімді 
және ұтымды пайдалануға болады.

Балалар үйіндегі балаларға мультимедиялық оқулықтар, слайд шоу, видео, электронды ойындар, 
электронды көрнекіліктер, электронды ойыншықтар біріншіден балалардың қызығушылығын арттырады, 
екіншіден зейін қойып көрумен қатар түсінбеген жерлерін қайта көруге мүмкіндік алады.

Мультимедиялық оқулықтар балалар үйіндегі балаларға арналған таптырмас құрал болып табылады. 
Өйткені, балалардың зейіні әр түрлі әдемі түстерге, әдемі суреттерге, әсемдікке әуес болады.

Мультимедиялық құрал электронды оқулықтар бала үшінде, тәрбиеші-педагог үшінде күнде 
дамытылып отыратын анық түрдегі әдістемелік жүйе болып табылады.

Балалар үйінде ақпараттық қатынастық технология құралдарын қолданудағы мақсат баланың 
танымдық қызығушылығын қалыптастыру, балада танымдық қызығушылықтың болуы олардың оқу іс-
әрекеттерге белсенді, білімнің сапалы болуына жағымды мінез-құлықтарын қалыптастыруға мүмкіндік 
береді.

Аталған педагогикалық технологиялар мен инновациялық құралдар балалар үйіндегі балалардың 
жас ерекшеліктерін, әрбір балалардың қабылдау мүмкіндіктерін ескерген жағдайда ғана пайдалануға 
болады. Балалар үйіндегі балалардың есте сақтау қабілеті әлсіз, қабылдау процестері тұрақсыз келеді. 
Сондықтан олар затты қолмен ұстап, көзімен көргені дұрыс.

Балалардың танымдық қызығушылығын қалыптастыру мақсатында жеке жұмыстар 
ұйымдастырылған тәрбие сағаттарында жүргізіледі. Ән, би үйрету арқылы, әртүрлі қызықты әңгіме оқу 
арқылы, білуге қызығушылғын оятуға болады. Сондай-ақ баланың танымы тек таным қызметінде ғана 
емес, сонымен бірге еңбек ойын әрекетінде де орын алады. Әрекеттердің әртүрлілігі мен әдіс-тәсілдері 
баланың қабілетін арттырып, танымдық қызығушылығын оятады.

Балалар үйінде ақпараттық коммуникациялық технологияның көмегімен ұйымдастырылған тәрбие 
шараларын қалай өткізуге және не істеуге болады деген сұраққа, мынандай бағыттарын ұсынамыз:

−	Илюстративті (насихаттық) көрнекіліктер;
−	Ақпараттық видео роликтерді құру және көрсету;
−	Слайд шоу, ертегілер;
−	Электронды ойындар;
−	Электронды логикалық тапсырмалар.
Қазіргі жас ұрпақтың саналы да сапалы білім алуының бірден-бір шарты балалар үйінің тәрбие 

үдерісіне жаңа инновациялық технологияларды енгізу екендігі сөзсіз түсінікті. Сондықтан ғылым мен 
техникалық прогрестен қалыспай, жаңа педагогикалық инновацияларды дер кезінде қабылдап, өңдеп, 
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нәтижелі пайдалана білу – әрбір ұстаздың негізгі міндеті болып табылады. Біздің ойымызша, балалар 
үйіне инновациялық басқару жүйесін енгізіп, оны жүзеге асыру міндет. Қорыта келгенде, инновациялық 
педагогикалық технологияның негізгі, басты бағыттары мынадай: 

- балалар үйінде тәрбиеленетін әрбір баланың білім алу, даму, басқа да іс-әрекеттерін мақсатты 
түрде ұйымдастыра білу; 

- білім мен білігіне сай келетін бағдар таңдап алатындай дәрежеде тәрбиелеу; 
- өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, дамыту; 
-  аналитикалық ойлау қабілетін дамыту.

ӘДЕБИЕТ
1 Н.Ә. Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақала // https://www.zakon.kz/4853272-

n1201rs1201ltan-nazarbaev..html
2 Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» 

(Астана қ., 2007 жылғы 28 ақпан) // https://online.zakon.kz/Document/ 
3 Присяжная А.Ф.   Формирование компетенций учащихся и студентов в общем и профессиональном 

образовании.  – Челябинск: Образование, 2010. – 80 с.
4  Құдайбергенова К.С. Құзырлылық тұлға дамуының сапалық критерийі // Білім сапасын бағалаудың 

мәселелері: әдіснамалық негізі және практикалық нәтижесі: Халықаралық ғыл. -практ. конф. материалдары. – 
Алматы: ББЖ КБАРИ, 2008. — 30–36-б.

5 Тұрғынбаева Б.А Мұғалімнің шығармашылық әлеуетін біліктілікті арттыру жағдайында дамыту: теория 
және тәжірибе.  – Алматы-2005.

6 Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. –М.: 
Высш. шк., – 119 с.

7 Таубаева Ш.Т. Оқытудың жаңа технологиялары //Бастауыш мектеп,1999. -№4. -5-12 б.
8 ҚР Президентінің Қазақстан халқына жолдауы. «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты: – Астана қ., 14 желтоқсан 2012 жыл.
9  Әл-Фараби. Әлеуметтік-этикалық трактаттар. – Алматы: Ғылым, 1974. – 343 б.
10 Жүнісбек Ә. Жаңа технология негізі – сапалы білім. //Қазақстан мектебі, №4, 2008 
11 Көшімбетова С. Инновациялық технологияны білім сапасын көтеруде пайдалану мүмкіндіктері. – А.: Білім, 

2008. 
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ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ
Асылбекова М.П. к.п.н., асс. профессор, ЕНУ им.Л.Н. Гумилева

Нур-Султан, Казахстан

В статье рассмотрены инновационные методологические подходы к развитию инновационной компетентности 
специалистов, работающих с детьми-сиротами, использованию инновационных технологий в системе высшего 
образования, а также ориентации специалистов на инновационную деятельность, инновационные исследования с 
целью подготовки специалистов для работы с детьми-сиротами.
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THE ROLE OF REFLEXIVE COMPETENCE IN TEACHING FUTURE TEACHERS
Satylganova U.N  master student, senior teacher, 

Kazakh Ablai khan UIR&WL, Almaty, Kazakhstan

Reflexive-developing competency is a complex psycho-pedagogical and professionally significant phenomenon, 
which consists of cognitive, personal and the operational components; the need for orientation of the educational process in 
pedagogical high school on the development of reflexive-developing competency of students due to the formation of a new 
paradigm, based on the implementation of the competency approach in training of future specialists. This article considers 
problems and ways of forming reflexive-developing competence in future teachers. The definition of the term reflexive-
developing competence is given.

Keywords: competence, reflexive-developing competence, self-development, student-centered learning.

The emergence of “competency-oriented teaching” in the pedagogical science has been observed in the 90’s 
of the 21st century. At this stage at the international level (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization’s data):

-competency-based approach has been defined as a modern approach of demand;
- the range of competences proposed for implementation as a qualitative and effective indicator in the 

education system has been identified;
- the concept of “core competencies” was introduced (Council of Europe, 1996);
Competence-based learning is the attempt to bring education into line with the labor market. This approach 

interacts with a growing labor market and employers.
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Domestic scientists comment on a competency-oriented approach in the field of education as follows: the 
competent specialist differs from a good specialist with their knowledge, skills, business, and ability to use them 
effectively.

The Oxford Concise Dictionary defines competence as “the ability to do something successfully or efficiently” 
( Stevenson& Waite, 2011 , p. 1682). However, there are different definitions for competences, mainly because it 
has been suggested that one broad definition is not suitable for all professions, but they all include the three basic 
elements: knowledge, skills and attitudes ( Innes, Leboeuf-Yde& Walker, 2016 ). It is performance-based and 
includes knowledge, skills, traits, motives, self-image and social role that can be improved with experience and/or 
training. Knowledge is the understanding of some concept (e.g. to comprehend that IT projects face risks requiring 
risk management techniques). A skill is the ability to complete a task (e.g. determine the critical path through a 
logic network). A trait is a characteristic way in which a person responds to a set of stimuli [8]. People who believe 
they have control over their future have the efficacy trait. In projects, when these people encounter a problem, 
they take the initiative to discover solutions. They do not wait for someone else to fix the problem or expect 
luck to take care of it. Motives drive people’s behavior [8]. For example, people who are motivated to improve 
or compete against a standard have the achievement motive. When people with a high achievement motive are 
given measurable objectives in the project setting, they are more likely to work to achieve the objectives. Self-
image refers to a person’s perception of himself or herself. A positive self-image of one’s capability will likely 
help a person work on a novel project even though the person has not previously performed the assigned tasks. 
Finally, social role is a person’s perception of the social norms and behaviors that are acceptable to the group or 
organizations to which he or she belongs. Professionalism, punctuality for meetings, and preparedness are all 
behaviors that may be important norms of a particular project team. Competence is performance-based because 
one needs to use a combination of knowledge, skills, traits, motives, self-image and social role to achieve the 
desired result. One is not considered competent if they have the necessary knowledge, skills, traits, motives, self-
image and social role but do not use them [7].

In the process of renovation of modern society education is increasingly focused on the personal statement 
of the active principle in man, i.e. to a person who not only has a certain amount of knowledge and prepared 
for the competent performance of professional activity, but also capable of further self-improvement, self-
development and self-realization in it. Thus, education has a number of basic functions for the individual, society 
and the state. This demonstrates its universal character. Pedagogical high school students - future teachers - get 
professional education. Trend of personal priority, the active principle, involves the orientation of students in 
the field of knowledge about themselves, their educational needs, capacities and abilities, knowledge of their 
individual potential and possible routes of its implementation and development in vocational education. Preparing 
for the implementation of professional pedagogical activity also involves the formation of skills and relates their 
professional activities with the capacity and the individual characteristics of students to predict the consequences 
of their actions in the practical teaching activities. At the same time students, as future teachers must master the 
acceptance of the actualization of personal knowledge in their students. Therefore, the reflexive competence is 
becoming particularly relevant among the competences of the modern teacher. Thereflexion as one of the most 
important characteristics of theoretical thinking must be acquired by students. But in order it to be developed 
the teacher must have reflexion and reflexive activity experience.Consequently, the question arises about the 
formation of a reflexive-developing competence in students of pedagogical university.

S. Stepanov defines that reflective competence - is a professional quality of a person, makes the most 
efficient and adequately perform reflexive processes, implementation of reflexive abilities that ensures the 
development and self-development, promotes creativity in professional activities, achieve its maximum efficiency 
and effectiveness [2 ]. I. Sleptcova identifies the main components of readiness of the teacher to professional work, 
based on personality-oriented interaction with students [3]. One of the most important components of readiness 
for professional work, in her view, is a professionally-reflexive, which includes the pursuit of professional growth, 
a high level of autonomy of teachers, their ability to justify the decision of pedagogical problems, development of 
reflective skills to adequately assess their own behavior and actions students.

As a regulator of important professional and educational components of pedagogical reflection serves 
an integral part of such pedagogical skills as a gnostic, communication, organizational, design, is a necessary 
component in solving strategic, tactical and operative tasks, allows us to find a constructive way out in situations 
of pedagogical conflicts, promotes adequate assessment of social roles depending on the situation of social 
interaction, helps to overcome personal stereotypes.

Reflexive competence of teachers, ensuring the effectiveness of his teaching activities, is an integral 
component of professional competence and can be regarded as the quality of the person that makes the most efficient 
and appropriate to carry out a reflection that contributes to the development and self-development, creativity 
in educational and professional activities. Therefore, the reflexive competence is an important component of 
readiness of the future teachers to the profession.
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The need for orientation of the educational process in pedagogical high school on the development of 
reflexive and developmental competence due to the new paradigm of education, based on the implementation of 
the competency approach to training future specialists. However, as the analysis of numerous scientific studies 
have shown that the majority of future teachers, the main components of reflective-developmental competence 
poorly formed:

−	Students do not consider reflexivity as professionally significant personal qualities of the teacher, 
emphasizing a communicative teaching activities, organizational skills, empathy, creativity, etc .;

−	Future teachers is not a clear picture and understanding of the essence of reflective competence, reflection 
as a process of learning and analyzing the phenomena of self-consciousness and self-activity;

−	Students poorly formed or lack the skills of self-analysis and self-assessment results of their own 
educational and professional activities and characteristics of their personality;

−	Many students do not possess the skills of self-development and self-improvement or impeded in their 
rational use.

Often, the teachers themselves do not own methods of formation of reflection in students missing a unique 
opportunity for the sensitive process adolescence.

Agreeing with S.P.Budnikova believe that reflection of future teachers should be taught specifically [4]. 
Make it possible by demonstrating reflective analysis by teachers and stimulate dialogue and discussion, requiring 
understanding, acceptance and criticism and evaluation. Understanding that show participants in the discussion, 
helps analyzed to see yourself through the eyes of another, from the side. Stay in it through communication 
identifies problems caused by the need to address them, transforming activities, cooperation with fellow students 
and teachers, to help and demonstrate examples of productive reflective activity. Student Activities aimed at 
mastering samples reflective analysis, requiring comprehension and understanding of the other, stimulates its own 
self-awareness, self-development and self-improvement.

Basing on the statements of V. Z. Woolf and V. N. Harkin that professional reflexion contains the unity of 
human (the ability to self-study, analysis of cause-and-effect links, doubts, implementation of value criteria, work 
on oneself) and professional, i.e. the use of this ability in difficult conditions and circumstances of the professional 
life (Woolf & Harkin, 1995), we focus on the fact that the teacher should have not only a personal reflexion, but a 
reflexion of professional activities on the taught subject. The personal reflexion is characterized by the processes 
of self-awareness, self-knowledge, self-esteem, self-control, self-examination. The professional reflexion 
is characterized by the ability to carry out the analysis of applied technologies, methods, techniques, training 
methods to improve the quality of education and create conditions for the development of student’spersonality as 
well as the ability to carry out the educational process of pedagogical diagnostics and forecasting its development 
in the nearest and distant future.

To carry out all of these skills you need to know the nature and purpose of reflection in professional activities, 
which consists in self-knowledge, goal-setting, the analysis of their own experience, planning, implementing 
adjustments of their own actions, self-improvement.

Furthermore, the implementation of student-centered approach to learning involves the ability to organize 
student subject activity, to create for this special conditions apply to the analysis and evaluation of methods 
to encourage the student to realize not only the result but also the process of academic work. In this regard, it 
is necessary to own techniques that stimulate reflection of students and methods of obtaining feedback from 
students. Work under the student-centered approach involves an appeal to the subjective experience of students, 
which, in turn, implies not just the presentation of teacher’s subject, and an analysis of the content available to the 
students [5]. The category of “experience”, which includes knowledge «what and how»is a key. In this case, refers 
to the appropriation of knowledge and skills, which means having the principles of value and personal meaning.

Ability to plan, design and implement a holistic pedagogical process presupposes the ability to set goals 
and objectives to determine their activities relate goals and results of operations, be aware of the reasons for 
their successes and failures, which involves a high level of self-knowledge, knowledge of their own individual 
characteristics. Self-knowledge includes knowledge of his character, habits, and will, needs, motives and emotions. 
Referring to M.Orlova, self- awareness is due to the expansion of his own consciousness. The author argues that 
self-knowledge is carried out not for the search “pure” truth, but for certain purposes, in particular for the self, that 
is the formation of themselves in accordance with their intentions. [6]

The reflexion’s implementation as a phenomenon in the practical work of a future teacher can be characterized 
as follows:

1) Awareness of the need for rapid assessment of specific pedagogical situation, the assessment of your 
psychological state and evaluation of subjects’ reaction to the situation, that arises in the process of pedagogical 
interaction.

2) The emergence of a teacher’s question: What should I do in this situation?
3) The occurrence of a sudden decision or several possible solutions to specific pedagogical situation.
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4) Selection of one of the possible solutions to the specific situation of pedagogical interaction.
5) In the event that a specific decision has not yet been found, and there is no more time to think, the teacher 

uses teaching improvisation, which is intuitive, but its foundations are a high level of formation of teacher’s 
common cultural and professional competences and his professional experience. 

The use of the reflexion in professional activities allows the teacher to ensure the transfer of the experience 
ofpractice on the process of development of common cultural and professional competences, provide the necessary 
level of autonomy, independence, responsibility for the results of professional practice, develop the ability to 
self-control and self-esteem, as well as provide a dynamic move from incomplete knowledge to a more full 
understanding of the prospects for personal development of the teacher in his profession[9].

To cut long story short, the reflection is a backbone component in professional educator. Thus, the 
importance of the problem of the teacher’s reflexive competence development is connected with the importance of 
reflexive component in the educational activity, which allows the teacher to find his ownindividual learning style, 
to achieve adequate professional and personal self-esteem, to predict, to analyze, andtake responsibility for the 
results of their work.The result of the teacher’s reflexive activity is the development and self-development of the 
teacher. Consequently, the formation of professional competence of the student, as a future teacher, is impossible 
without the formation of reflection, and thus the formation of the reflexive competence is become essential.
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БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІ ОҚЫТУДАҒЫ РЕФЛЕКСИВТІ БІЛІКТІЛІК РӨЛІ 
Сатылғанова Ұ.Н.  магистрант, аға оқытушы, ҚазХҚжәнеӘТУ, Алматы, Қазақстан

Рефлексивтік-дамытушылық құзыреттілік-бұл күрделі психологиялық-педагогикалық және кәсіби маңызды 
феномен. Оның құрамына когнитивтік, тұлғалық және операционалдық компоненттері кіреді. Аталған құзыреттілікті 
болашақ мұғалімдердің бойында дамыту құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған жаңа оқу парадигмасы 
аясында іске асырылуда. Осыған орай бұл мақалада болашақ мұғалім бойында рефлексивтік-дамытушылық 
құзыреттілігін қалыптастыру маңыздылығы, жолдары қарастырылған. Рефлексивтік-дамытушылық құзыреттілігі 
терминіне анықтама берілді.

Тірек сөздер: құзыреттілік, рефлексивтік-дамытушылық құзыреттілік, өзін-өзі дамыту, тұлғаға бағыттылған 
оқыту.

РОЛЬ РЕФЛЕКСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
Сатылганова У.Н. магистрант, ст.преподаватель КазУМОиМЯ, Алматы, Казахстан

Рефлексивно-развивающая компетенция – это сложный психолого-педагогический и профессионально 
значимый феномен, в состав которого входят когнитивный, операциональный и личностный  компоненты; 
необходимость ориентации образовательного процесса в педагогическом вузе на развитие рефлексивно-
развивающей  компетенций студентов обусловлена новой парадигмой образования, основывающейся на реализации 
компетентностного подхода в подготовке будущего специалиста.

Данная статья рассматривает проблемы и пути формирования рефлексивно-развивающей компетенций у 
будущих преподавателей. Дается определение термина рефлексивно-развивающая компетенция.

Ключевые слова: компетенция, рефлексивно-развивающей компетенция, саморазвития, личностно-
ориентированное обучение.

 «SELF» CONCEPT IN PERSON-CENTERED LEARNING
Matayev B.A. 1 doctorate, ENU named after L.N. Gumilyev, Nur-Sultan, Kazakhstan

Chekaleva N.V. 2 d.p.s., professor, corr.member of RAS, director of the institute of innovation and
inclusive education of the “OmGPU» Omsk, Russia

The article deals with the development of personality «Self» concept as a pedagogical problem. Pedagogical aspects of 
«Self» concept development includes such components as cognitive, emotional, evaluative, estimated-volitional, behavioral, 
providing activation of internal resources of the individual.

Keywords: «Self» concept, the structural components of the «I» concept: cognitive, emotional, evaluative, estimated-
volitional, behavior.



397

«Я» КОНЦЕПЦИЯ В ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ
Матаев Б.А.1 докторант, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан 

Чекалева Н.В. 2 д.п.н., профессор, член-корр.РАО,директор института инновац. и инклюзивного образования 
ФГБОУ ВО «ОмГПУ» Омск, Россия

В статье раскрывается процесс развития «Я» концепции личности как педагогическая проблема. 
Педагогические аспекты развития «Я» концепции включают такие компоненты, как когнитивный, эмоционально-
ценностный, оценочно-волевой, поведенческий, обеспечивающие активизацию внутренних ресурсов личности.

Ключевые слова: «Я» концепция, структурные компоненты «Я» концепции: когнитивный, эмоционально-
ценностный, оценочно-волевой, поведенческий.

Вызовы современного экономического и социкультурного развития общества предполагают 
системные, институциональные и личностные изменения в общем и высшем образовании.

А изменения в образовании способствуют развитию гражданского общества, инновационной 
экономики, эффективному становлению личности. Изменения предполагают учет контекстов развития 
общества, экономики, социальной сферы, т.е. той ценностно-смысловой «рамки», в которых эти 
преобразования осуществляются. Особенно важными являются ценности и смыслы образования каждой 
личности (мотивация получения образования, глобальная компетентность, человекоцентрированное 
образование, ценностные ориентации, базирующиеся на социальных целях и этических ценностях и т.д.).

Изменения в общем и высшем образовании особенно активно происходят в XXI веке, что связано 
с новыми амбициозными задачами, современного понимания качества образования, необходимости 
содействовать самоопределению личности ребенка средствами школьного и вузовского образования в 
быстро меняющемся мире.

В «Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы» 
определены цели, одной из которого является «достижение высокого уровня качества высшего образования, 
удовлетворяющего потребности рынка труда, задач индустриально-инновационного развития страны, 
личности и соответствующего лучшим мировым практикам в области образования» [1]. В программной 
статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Первый президент Республики 
Казахстан – ЕЛБАСЫ Н.А.Назарбаев, выделил основные направления модернизации сознания общества 
и каждого казахстанца: конкурентоспособность; прагматизм; сохранение национальной идентичности; 
культ знания; эволюционное развитие страны и открытость сознания [2].

Целевая модель компетенций 2025 (Россия 2025: от кадров к талантам, http://d-russia.ru/wp-content/
uploads/2017/11/Skills_Outline_web_tcm26-175469.pdf) называет когнитивные навыки (саморазвитие, 
организованность, управленческие навыки, достижение результатов, решение нестандартных задач, 
адаптивность), социально-поведенческие навыки (коммуникация, межличностные навыки, межкультурное 
взаимодействие и управление информацией) в качестве приоритетных, но одновременно с этим делается 
акцент и на развитие «человеческого в человеке», индивидуальных и коллективных ценностей.

В связи с этим новые ценности и смыслы образования ориентированы на развитие личности 
обучающихся («Знай свой предмет и его возможности для развития ученика»), а не только на овладение 
знаниями («Знай свой предмет и умей излагать его ясно»).

В настоящее время можно говорить о приоритете личностно-ориентированного обучения, ведущими 
смыслами которого является следующее: развивающий характер, т.е. актуализация способностей и 
раскрытие потенциальных возможностей обучающихся; появление нового вида опыта – «опыт быть 
личностью», в котором особое значение приобретает потребностно-смысловая сфера личности, 
актуализация личностных смыслов через смысловые отношения субъектов обучения [3]; усиление 
внимания мышлению и способам мышления, ориентирующие обучающихся на познание, как процесс 
решения жизненно важных проблем и задач.

Как научное понятие «Я» концепция вошла в обиход специальной литературы сравнительно недавно, 
хотя это не означает, что она ранее не изучалась. Однако в 50-х годах ХХ века внимание западной научной 
общественности к проблематике личностного «Я» и его уникальности резко возросло. Эти проблемы 
заняли центральное место в так называемом гуманистическом направлении западной психологии. 
Основополагающими являются работы Р.Бернса, У. Джеймса, А. Маслоу, К. Роджерса, З. Фрейда, Э. 
Фромма, В. Франкла и других, которые выступили с абстрактно-антропологических позиций в понимании 
индивида и его личностного развития, обратившись к изучению собственно человеческих проявлений. «Я» 
концепция – это обобщенное представление о самом себе, система установок относительно собственной 
личности или, как еще говорят психологи, «Я» концепция – это «теория самого себя». Важно заметить, что 
«Я» концепция является не статичным, а динамическим психологическим образованием.

Авторы психологического словаря (А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский) определяют Я-концепцию 
следующим образом: 1) устойчивая, в определенной степени осознанная, переживаемая, неповторимая 
динамическая система представлений индивида о самом себе; 2) целостный, не лишенный внутренних 
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противоречий, образ собственного «Я», выступающий как установка к самому себе, включающий 
следующие компоненты:

а) когнитивный – образ своих качеств,  способностей,  социальной  значимости и т.д. (самосознание);
б) эмоционально-ценностный – самоуважение, самолюбие;
в) оценочно-волевой – стремление повысить самооценку, заслужить уважение [4].
Выделенные компоненты мы рассматриваем в целостности и взаимосвязи с направленностью 

личности и деятельностью. Мотивационно-установочные структуры для человеческого «Я» являются 
вездесущими и охватывают все составляющие «Я» концепции, определяемые потребностью и интересом 
личности в развитии способности к преобразованию своего образа «Я», самореализации своих сущностных 
сил, что требует развитие определенных умений личности

Во всех науках о человеке и обществе широко используется понятие «Я». В отечественных 
исследованиях на сегодняшний день рассмотрены его компоненты и модальности в трудах ученных как, 
самопознание – д.п.н., М.Х. Балтабаев, д.ф.н., Е.Е. Бурова, Б.К. Дамитов, С.А.Назарбаева; самооценка 
личности С.М. Джакупов, Ж.И. Намазбаева, Х.Т. Шерьяданова; самосознания Л.Р. Мылтыкбаева, 
А.Б. Нургожина, Ш.Т. Таубаева, К.К. Шалгынбаева и их учеников (аспирантов и PhD доктарантов). В 
зарубежной психолого-педагогической литературе Б.Г. Ананьев, И.С. Кон, В.В. Столин, С.Л. Рубинштейн, 
Е.Т. Соколова, А.Г. Спиркин, И.И. Чеснокова и др. этот феномен рассматривается как в общетеоретическом 
плане, в связи с теорией личности и самосознания, так и в связи с конкретными закономерностями развития 
личности.

Анализируя большое число исследований (преимущественно зарубежных авторов), И.С. Кон 
отмечает, что на грани дошкольного и младшего школьного возраста происходит качественный скачок в 
развитии «Я» концепции [5]. Р. Бернс определил «Я» концепцию как совокупность всех представлений 
индивида о себе, сопряженных с их оценкой. Описательную составляющую Я-концепции Р. Бернс предложил 
называть образом «Я» или картиной «Я». Составляющую, связанную с отношением к себе или к отдельным 
своим качествам, он называет самооценкой или принятием себя. «Я» концепция по Р. Бернсу. В сущности, 
определяет не только то, что собой представляет индивид, но и то, что он о себе думает, как смотрит на 
свое деятельность и свои возможности в будущем. Однако расширенное толкование этого понятия лишает 
выводы конкретности, не позволяет достаточно содержательно охарактеризовать происходящие изменения 
в образе «Я». Он считает, что термин образ «Я» нередко употребляется в литературе как синоним «Я» 
концепции, в чем он не совсем согласен и отмечает, что образ «Я» недостаточно передает динамический, 
оценочный, эмоциональный характер представлений о себе, что образ «Я» соответствует или отражает 
первую статистическую когнитивную составляющую «Я» концепции [6].

В настоящее время имеются основания (В.И. Андреев, А.И. Кочетов, Н.В. Кузьмина, Ю.М. Орлов, Г. 
Селевко, В.В. Столин и др.) полагать, что структура и специфика отношения личности к собственному «Я» 
оказывает регулирующее влияние на все аспекты поведения и деятельности человека, играет важнейшую 
роль в постановке и достижении целей, в способах разрешения кризисных ситуаций, в адекватной 
включенности личности в процессы саморазвития и самовоспитания.

Общепедагогические аспекты развития «Я» концепции исследуются в работах В.И. Андреева, 
Р. Бернса, А.И. Кочетова и др., рассматриваются вопросы формирования личности, способной к 
самоизменению и самообразованию.

Так к примеру В.И. Андреев и А.И. Кочетов определив «Я»концепцию как педагогическую категорию, 
выделили в особый ряд три взаимосвязанных аспектов, усиливающих ее развитие: «Я»-прошлое, «Я»-
реальное, «Я»-будущее. Также отмечают необходимости осознания с позиции прошлого, настоящего и 
будущего, что стимулирует размышления о целях, ценностных ориентациях, творческих способностях, 
личностных качествах. В.И. Андреев подчеркивает важность самооценки и ее адекватность для развития 
«Я» концепции, для определения самооценки предлагает три варианта: а) вы недооцениваете себя; б) вы 
переоцениваете себя; в) вы объективно оцениваете свои способности и личностные качества [7].

С.И. Гессен, определяя процесс формирования характера человека, точно подметил вышесказанную 
мысль, только другими словами: «Личность есть рост и для роста необходимо сохранение старого в новом: 
действие, однажды совершенное, не должно исчезнуть, но должно продолжаться в последующем действии, 
последующее должно исходить из предыдущего, продолжать его собою. Но для этого необходимо, чтобы 
действия человека были пронизаны единством направления, общностью, превышающей каждое из них в 
отдельности задачи, последовательными этапами в разрешении которой они являются» [8, с.25]. 

И.А. Колесникова отмечает: «Субъектность проявляется в способности к самостоятельному 
осмысливанию и трактовке процессов, имеющих педагогическую природу, в целесообразности, 
целенаправленности, обоснованности, свободе действий в различных ситуациях воспитания и обучения, 
в оригинальности выбора и сочетания средств и форм, позиций приемов своей деятельности, в умении 
осознанно влиять на изменение ситуации, в которой эта деятельность осуществляется» [9]. 



399

И.А. Колесникова, описывая педагогическую реальность и ее парадигмы, отмечает: «Логика работы 
с человеком предполагает движение от целостных интегративных характеристик к конкретным знаниям, 
умениям, навыкам, способам деятельности, причем индивидуальным маршрутом. Нормы регуляции и 
оценивания поведения в гуманитарной парадигме перемещаются в плоскость «внутреннего закона», в 
сферу нравственности, где центральным «механизмом» является совесть. В равной мере это относится к 
этической позиции учителя, берущего на себя всю полноту ответственности за свободный выбор той или 
иной стратегии профессиональной деятельности» [9, с.38]. 

И.А Колесникова на «уровне объективной реальности» понимает познание, как отражение 
этой реальности, являющейся познаваемой, управляемой, констуированой в соответствии с научно 
обоснованными моделями и идеалами. Значимость для педагогической практики субъективной реальности 
для построения отношения Я - Ты ею отмечено так: «Основной характеристикой субъективной реальности, 
важной для последующей педагогической трактовки, является то, что она определяется внутренним 
спонтанным началом, не редуцируясь к отражению объективной реальности. Это особенно значимо для 
педагогики, так как именно на этом уровне зарождается гуманитарное отношение к действительности, 
основанное на «вчувствовании», диалоговом начале, субъект-субъектных связях, построенных по принципу 
«Я - Ты». Стоит также отметить, что научное (объективное) объяснение всегда остаётся лишь частичным 
по отношению к субъекту, у которого существует своя «внутренняя реальность - мир с уникальными 
ценностями и смыслами» [9, с.147]. 

Интересна позиция И. А. Колесниковой на предмет педагогической деятельности, её субъектности 
в русле гуманизации образования в практической деятельности работников образовательных учреждений, 
во внутреннем мире участников воспитания, в движении от функционально-ролевой позиции частичного 
человека, от несвободы в педагогических процессах к свободному развертыванию творческого потенциала 
во всей его полноте, к подлинной субъективности.

Одной из сложных и ключевых проблем педагогической теории и практики является проблема 
развития личности, а её реализация заключена в поиске педагогически компетентных решений в 
специально организованных условиях.

Для развития «Я» концепции личности педагогическими средствами можно определить задачи её 
реализации: обеспечение прав и свобод ребёнка в процессе самоизменения; педагогическая поддержка 
и помощь в самоорганизации, саморазвитии; рассмотрение педагогической деятельности в рамках 
диалогического взаимодействия; создание позитивных двудоминантных ситуаций в процессе развития 
«Я» концепции; формирование способности личности к смыслопоиску, волевой регуляции, потребности 
в самопознании.

Когда субъект, в процессе деятельности во внешнем или внутреннем мире, осознает себя делающим 
и чувствующим, при этом употребляет местоимение «Я» и вербализует делаемое и чувствуемое им, то 
именно в это время возникает действие психологического механизма изменяющего всю целостность 
бытия человека, состоящего из его «Я» личности, «Я» -как- «Я», «Я» -роли и т.д.

«Я» концепция – это система позитивных установок личности на себя и представляет собой 
сложное образование, состоящее, как мы уже говорили, из взаимосвязанных структурных компонентов, 
формированием которых занимается психология и на которое оказывает непосредственное воздействие 
педагог. Ведь учение является ценным и осознанным, если оно основано на самодеятельности, 
саморегуляции, самосознании. Исходя из таких противоречий К. Роджерс выдвигал два противоположных 
типа учения: 

I. Когнитивное учение - традиционное, освоение определённого объёма знаний. 
П. Опытное учение - учение на собственном опыте, значимы для личностного развития и его 

эмоциональной сферы, но в тоже время когнитивно-развивающее. 
Человек по К. Роджерсу должен быть самим собой, ощущающим адекватность восприимчивости к 

окружающему его миру. Условием П-типа учения является внимание человека к собственным убеждениям 
и переживаниям других людей. Личный опыт каждого человека является для него самоценным и 
заслуживающим доверия, ибо опыт выступает как критерий оценки жизненных событий. Ученик, в 
котором индивид взаимодействует с реальными людьми, сам учиться быть реальным адекватным. Перед 
педагогом ставится цель - помочь индивиду достичь полноты своего самоосуществления. 

Считает главная проблема разработка методов, способных поддержать любознательность, жажду 
учения. К. Роджерс настаивает на изменении системы образования, высвободить любопытство учащихся, 
позволить им поиск, продиктованный собственными интересами, дать пищу их пытливости. Для 
этого нужно понять и признать, прежде всего, что всё в мире пребывает в непрерывном становлении. 
Стремление к учению Роджерс рассматривает как естественную потребность личности, более того эта 
потребность сохраняет актуальность на протяжении всей жизни, если она не подавляется условиями 
жизни. В учении следует избегать ситуаций резкой перестройки самовосприятия. Должна быть готовность 



400

открытого восприятия нового опыта и постоянно по мере изменения. С точки зрения Роджерса, главной 
задачей педагога является облегчение процесса учения для обучаемого, поэтому его рекомендации 
учителям сводятся к тому, каким образом они могут создавать соответствующую интеллектуальную и 
эмоциональную обстановку, которая характеризуется атмосферой психологической поддержки, свободной 
к непринуждённой атмосфере, которая стимулирует обучаемого. Для этого нужно соблюдать следующие 
принципы: 

−	полное доверие детям; 
−	помощь в уточнении и целей и задач (группой или индивид);
−	педагог - источник разнообразного опыта, к которому можно обратиться за помощью в решении 

задач; 
−	исходить из того, что есть, внутренняя мотивация к учению; 
−	чувствовать эмоциональный настрой группы и принимать его; 
−	открыто выражать в группе чувства; 
−	он должен стремиться к эмпатии. 
−	Человек может быть свободной личностью, если он чувствовал себя свободным в годы учения. 
−	Таким образом, можно определить основные критерии сформированности «Я» концепции 

является: 
−	адекватная и положительная самооценка, которая способствует развитию чувства самоуважения, 

самотождественности личности; 
−	позитивное целеполагание; 
−	позитивное соответствие когнитивного, эмоционального и волевого уровня ценностных 

ориентаций и действий личности; 
−	совпадение социальных и индивидуальных ценностных установок; 
−	активная рефлексия к самопознанию и изменению в положительную сторону структуры своего 

«Я»; 
−	недопущение в свой внутренний мир негативных составляющих, как результат активно-

позитивных устремлений личности – достижение своего идеала.
Развитие «Я» концепции личности, с точки зрения педагогики, предполагает обеспечение личностной 

готовности к системе изменения образа «Я» на основе самопознания, ценностного самоотношения, 
интегрирующих совокупность основных направлений и принципов, субъектов и объектов, форм и методов 
развития «Я» концепции.

Таким образом, учет «Я-концепции» в личностно-ориентированном обучении предполагает также 
и изменения в профессиональной подготовке современного учителя: овладение не только предметными 
и методическими компетенциями, но и особыми психологическими компетенциями, компетенциями 
управления и организации развивающей, осмысленной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 
ценностно-смысловыми компетенциями; компетенциями «очеловечивания» образовательного процесса.
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ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒДАРЛЫҚ ОҚЫТУДАҒЫ «МЕН» КОНЦЕПЦИЯСЫ
Матаев Б.Ә.1 докторант, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Чекалева Н.В. 2 п.ғ.д., профессор, РҒА корреспондент-мүшесі, Инновациялық және 
инклюзивті инсититутың директоры «ОмГПУ» білімі, Oмск, Ресей

Мақалада тұлғаның «мен» концепциясының даму үрдісі педагогикалық мәселе ретінде ашылады. «Мен» 
тұжырымдаманы дамытудың педагогикалық аспектілері тұлғаның ішкі ресурстарын жандандыруды қамтамасыз 
ететін когнитивті, эмоционалды-құндылық, бағалау-ерік, мінез-құлық компоненттері сияқты компоненттерді 
қамтиды.

Тірек сөздер: Мен «концепциясы,» Мен» тұжырымдамасының құрылымдық компоненттері: когнитивті, 
эмоционалды-құндылық, бағалау-ерік, мінез-құлық.

FUTURE TEACHERS’ WAYS OF USING DEBATE TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Sarkanbayeva G.K..1 master, senior teacher Kazakh Ablai KhanUIRandWL,

Almaty, Kazakhstan
Sarkanbayeva S.B.2 teacher of school-gymnasium №38

Almaty region, c. Utegen batyr

The article discusses modern teaching technologies, as a combination of methods and means of processing, presenting, 
changing and presenting educational information. This is the science of how the teacher affects students in the learning 
process using the necessary technical or information tools. In teaching technology - the content, methods and means of 
training are interconnected and interdependent.

One of the modern educational technologies in training is the “Debate” technology. “Debate” is an intellectual game 
that is based on principles such as integrity, universality, variability, orientation towards the democratization of the educational 
process, personal orientation of instruction, orientation toward preparing students for self-education, knowledge acquisition. 

Keywords: modern educational technology, debate, intellectual game, debate opportunities, learning process, teaching 
methods and tools.

БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫҢ ДЕБАТ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕ
ҚОЛДАНУ ЖОЛДАРЫ

Сарқанбаева Г.К.1 магистр, аға оқытушы
Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ,

Алматы, Қазақстан,e-mail: gulzhaz.72@mail.ru
Сарқанбаева C.Б.2 №38 мектеп-гимназия мұғалімі, Алматы облысы, Өтеген батыр кенті

Мақалада білім беру ақпаратын өңдеу, өзгерту және ұсынудың әдістері мен құралдарының жиынтығы ретінде 
қазіргі оқыту технологиялары қарастырылады. Бұл мұғалімнің қажетті техникалық немесе ақпараттық құралдарды 
қолдана отырып, оқу процесінде студентке қалай әсер ететіндігі туралы ғылым. Оқыту технологиясында - оқытудың 
мазмұны, әдістері мен құралдары өзара байланысты болып келеді.

Оқытудың заманауи білім беру технологияларының бірі - «Дебат» технологиясы. «Дебат» - интеллектуалдық 
ойын, ол тұтастық, әмбебаптылық, өзгергіштік, білім беру процесін демократияландыруға бағдарлау, жеке тұлғалық 
бағдарлау, оқушылардың өзін-өзі білім алуға, білімді игеруге бағыттау сияқты қағидаттарға негізделген.

Тірек  сөздер: заманауи білім беру технологиялары, дебат, интеллектуалды ойын, дебат мүмкіндіктері, оқу 
процесі, оқыту әдістері мен құралдар

Оқу материалдарын өңдеу, ұсыну, өзгерту әдістері мен құралдарының жиынтығы оқыту 
технологиясы аясында жүзеге асады. Бұл мұғалімнің қажетті техникалық немесе ақпараттық құралдарды 
қолдана отырып, оқу процесінде студенттерге қалай әсер ететіндігі туралы ғылым. Оқыту технологиясын 
пайдалану барысында оқытудың мазмұны, әдістері мен құралдары өзара тығыз байланысты болып келеді. 
Мұғалімнің педагогикалық шеберлігі бағдарлама мен оқу міндеттеріне сәйкес, сабақтың мазмұнына 
байланысты оқытудың ең жақсы әдістері мен құралдарын таңдаудан көрініс алады. Оқыту технологиясы 
- бұл жүйелік категория, оның құрамдас бөліктері (оқу мақсаттары; оқу мазмұны; педагогикалық өзара 
іс-әрекет құралдары; оқу процесін ұйымдастыру; студент, оқытушы; алынған нәтиже) бір-бірімен 
байланысты болып келеді.

Педагогикалық технологияның қайнар көздері - бұл педагогикалық, психологиялық және әлеуметтік 
ғылымдардың жетістіктері, алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибе, халықтық педагогика, өткен 
жылдардағы отандық және шетелдік педагогикада жинақталған барлық үздіктер. Кез-келген заманауи 
педагогикалық технология өткен тәжірибенің дәстүрлі элементтерінің жиынтығы әрі әлеуметтік 
прогресстен, қоғамды ізгілендіру мен демократияландырудан туындайтын нәрсе.

Кез-келген оқытушы заманауи технологияны қолдану барысында  студенттер тобының 
ерекшеліктерін, сыныптағы жалпы көңіл-күй мен психологиялық климатты ескергені жөн. Заманауи 
технологиялардың ішінде, дебат технологиясын біз көбінесе студенттердің өздік жұмыстарын жүргізу 
барысында қолданамыз.
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Дебат технологиясын қолдану оқу үлгерімін жоғарылатады, тұлғалық қасиеттердің жағымды 
өзгерістерін туындатады және студенттердің тәртібіне әсер етеді. Сабақ барысында тыңдаушының жауабы 
жан-жақтылығымен, терең талданумен ерекшеленеді. Үй тапсырмасын орындауда шығармашылық тәсіл 
айқын байқалады. Нәтижесінде осының бәрі тыңдаушының тақырыпты терең түсінгендігінің айғағы деуге 
болады. Көпшілік алдында сөйлегенде студенттер өздерін сенімді сезінеді, жетекшілік қабілеттерін ашуға 
талпынады. Дебат технологиясының тағы бір ерекшелігі, ол студенттің өзіндік жұмысына деген ынтасын 
арттырады, қарым-қатынасқа қажетті іскерліктерді дамытады, сыни ойлауын қалыптастырады [1, 17с.].  

Дебат өзінің қатысушыларына қоғам өміріне араласуда, жетекші ретінде сөйлеуде, өзінің білімін 
кеңейтуде, қабілеттерін дамытуда, өзіне жауапкершілік алуда, заманауи мәселелерді зерттеп, талдауда, 
негізгі білімді меңгеріп, жоғары жетістіктерге жетуде, сыни көзқарастарды қабылдауға, өзіне деген 
сенімділігін арттыруда көмектеседі.

Жаңа педагогикалық дебат технологиясы мынадай қағидаларға сүйенеді: жалпылық, ортақтық, 
оқу үдерісінің демократиялылығы, білім алуға деген тұлғалық бағыттылық, білім алушылардың өзін-өзі 
қалыптастыруына деген бағыт-бағдар, білім ала білу. Бұл технология нағыз педагогикалық технология, 
себебі мұнда білім алушының қабілеттері дамиды, іскерліктері мен тұлғалық қасиеттері қалыптасады, 
ал оқытушы бұл үдерісте жетекшілік рөл атқарады. Төменде біз дебат ойынының өту барысының үлгісін 
ұсынамыз.

Дебаттың мақсаты. Студенттерді сөйлеу мәнеріне, сұрақ қоя білуге, пікірталастыра білуге, 
мәселелерді нақты түсіне білуге, оны әртүрлі көзқараста талдай білуге үйрету. 

Дебаттың міндеттері: Әлеуметтік белсенді тұлғаны даярлау; студенттердің сыни ой-өрісін дамыту 
және қалыптастыру; өздігімен дербес білім алуды дамыту.

Дебаттың өзіндік ерекшеліктері: Тұлғаның белгілі бір қасиеттерін дамыту: коммуникативтік 
құзырлылық, сыни ойлау, рефлексия, шығармашылық, оқу-тәрбие үдерісін жетілдіруге бағытталған 
дискуссиялық мәдениет және т.б.

Дебат түрлері: Линкольн мен Дугластың дебаты; Карл Поппер дебаты, Саяси дебаттар; Саяси емес 
дебаттар; Парламенттік дебаттар.

Дебат нәтижесінде қалыптасатын біліктіліктер: 
1. Диалогтық қатынас іскерлігі мен дағдылары дамиды; 
2. Көпшілік алдында сөз сөйлеу білігі жетіледі; 
3. Маңызды мәселелерді талдау біліктілігі артады;
4. Ақпараттық мәтінді талдайды және қорытындылайды;
5. Әріптестік өзара әрекетті дамыту іскерлігі қалыптасады.
6. Сыни ойлау және шығармашылық қабілеттері дамиды.
Дебат құрылымы:
1. Тақырып таңдалады (Тақырыптар маңызды мәселелерді қарастыруы тиіс; өзекті болуы шарт; 

дебатқа шығаруға қолайлы болуы керек. Тақырыптың түрлері саяси тақырыптар, дәлелді тақырыптар, 
құнды тақырыптар болып келеді).

2. Студенттер топқа бөлінеді: жақтаушы, даттаушы топтар ( әр топта 3 спикерден болады).
3. Жүргізуші, әділ қазылар, таймкипер тағайындалады.
4. Тақырыпқа байланысты әр топ өз кейсін дайындайды, кейте топ көзқарасын растайтын дәлелдер, 

деректер, дәйексөздер, статистикалық көрсеткіштер болуы шарт.
5. Дебат ойынына қатысушылар: жетекші, таймкипер, жақтаушы топ спикерлері, даттаушы топ 

спикерлері, әділ қазылар және көрермендер.
Дебат барысы:
1. Дебат - бұл парасатты ойын, онда екі топ (жақтайтын, даттайтын) берілген тақырыпты талқылай 

отырып, берілген тезиске байланысты өздерінің ұсыныстарын, кері ұсыныстарын дәлелдеп, әділ қазылар 
алқасының алдында түсіндіріп, ортаға салады.

2. Өздерінің ұсыныстарымен бірге дебатқа қатысушылар әділ қазыларға топтың кейсін құрайтын, 
олардың көзқарасын растайтын дәлелдер, деректер, дәйексөздер, статистикалық көрсеткіштер ұсынады. 

3. Дебатқа қатысушылар қарама-қарсы топқа сұрақтар қойып, спикерлердің сұрақтарына жауап 
береді; сұрақтар спикерлердің ұстанымдарын түсіну үшін және де қарсыласының қатесін табу үшін 
қолданылады. 

4. Екі топ тыңдалып болғаннан кейін әділ қазылар дебаттағы топтардың ішінен өз ұстанымдарын 
дәлелдеп, нақты дәлелдер көрсете білген мықты топты анықтау үшін салыстырмалы талдау жасап, хаттама 
толтырады. Ойында әр топтан үш-үштен спикер (ойыншы) қатысады, алайда дебаттың түріне байланысты 
қатысушылардың сандары көбеюі де мүмкін. 

5. Талқыланатын әр сұрақтың алдында уақыт өлшемі (регламент) белгіленеді. Сонымен бірге 
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уақытты есептеп тұратын таймкипер де сайланады.
Әр топқа ойын барысында сөз алар алдында дайындыққа 8 минут беріледі.  Таймкипер топ 

спикерлерін  уақыт аяқталардан 1-2 минут бұрын хабардар етіп отырады.
Дебат ойынының жүргізілу тәртібі:
Ж1 - жақтаушы топты таныстырады; бекітетін тақырыпты ұсынады, оның өзектілігін негіздейді; 

тақырыпқа енетін негізгі түсініктерге анықтама береді; жақтаушы топтың көзқарасын ұсынады; 
қарастырылып отырған тақырыпқа деген пікірлерді негіздейді; ойын барысындағы дәлелденетін деректерді 
ұсынады; алдыға қойған деректерді дәлелдеуге көшеді; жақтаушы топтың нақты тұжырымымен аяқтайды; 
келіспеуші топтың екінші спикеріне (К2) сұрақ қояды.

Д1- даттаушы топты таныстырады; жақтаушы топ ұсынған тақырыпты жоққа шығарады; жақтаушы 
топ ұсынған анықтамаларға келіседі; келіспуеші топтың көзқарасын ұсатанады; жақтаушы топтың 
ұсыныстарымен келіседі немесе оған қарсы басқа ұсыныстар айтады; келіспеуші топтың кейсін ұсынады 
(даттаушы стратегия, даттаушы топтың  дәлелдері т.б.); Ж1 ұсынған мәселелерді жоққа шығарады; 
даттаушы топтың нақты тұжырымымен аяқтайды; жақтаушы топтың екінші спикеріне (Д2) сұрақ қояды.

Ж2 - жақтаушы топтың көзқарастарын болжамдар, мыалдар, дәлелдер арқылы қайтадан өрбітеді; 
алғашқы құрылымды негізге ала отырып, жақтаушы кейсті қайтадан қалпына келтіреді; жаңа дәлелдер 
келтіреді; алдыңғы дәлелдердің маңызды өлшемдерін талқылайды; жақтаушы көзқарас пен бекітуші кейсті 
егжей-тегжейлі өрбітеді; келіспеуші кейсті жоққа шығарады; жақтаушы топтың нақты тұжырымымен 
аяқтайды; келіспеуші топтың бірінші спикерінің (К1) сұрағына жауап береді.

Д2- келіспеуші көзқарасты қалпына келтіреді, болжамдар, мысалдар, дәлелдер келтіреді; келіспеуші 
кейсті негізге ала отырып, келіспейтін көзқарасты жан-жақты өрбітеді; жақтаушы көзқарасты жоққа 
шығаруын жалғастырады; жаңа дәлелдер келтіреді; жаңа көзқарастар келтірмейді; келіспеуші топтың 
нақты тұжырымымен аяқтайды; жақтаушы топтың бірінші спикерінің (Ж1) сұрағына жауап береді.

Ж3 - дебаттың түйіні болған мәселеге тағы да баса назар аударады (әділ қазыларға ең маңызды 
мәселелерді нақтылап кетеді); жақтаушы кейстің құрылымын негізге алады; Ж1 ұсынған өлшемдерге 
тоқталып, топта ол көзқарасты қалай бекітетіндерін түсіндіреді; даттаушы кейстегі осал жерлерге тоқталып 
өтеді; жақтаушы көзқарастар мен даттаушы көзқарастарды салыстырып, жақтаушы көзқарастың неліктен 
сенімді екендігін түсіндіреді; жаңа көзқарастар келтірмейді; сөзін аяқтайды (өзгелерге қарағанда бұл 
жерде дәлелдердің көп қажеті жоқ); Д1-ге сұрақтар қояды.

Д3 - түйінді мәселеге тағы да тоқталып өтеді (әділ қазыларға ең маңызды мәселелерді атап кетеді); 
даттаушы кейс құрылымын негізге алады; Д1 ұсынған өлшемдерге тоқталады, жоққа шығаратын 
көзқарастарды өздерінің қалай құптайтындарын түсіндіреді; жақтаушы кейстің осал жақтарын атап өтеді; 
жақтаушы көзқарастар мен даттаушы көзқарастарды салыстырып, даттаушы көзқарастың неліктен сенімді 
екендігін түсіндіреді; сөзін аяқтайды (өзгелерге қарағанда бұл жерде дәлелдердің көп қажеті жоқ); Ж1-ге 
сұрақ қояды [3, 315с.].

Студенттер дебат барысында оқу-ізденіс іс-әрекеттерін дамытады, оқу іс-әрекеті арқылы мақсатты 
тәрбиелеу қарым-қатынасы орнығады, білім алушылардың топтағы ерекшеліктері дамиды, тақырып 
бойынша өздігімен жаңалықтар, жаңа деректер іздестіру барысында оқытушы мен студент арасындағы 
диалогтік қарым-қатынас дамиды.

Дебат технологиясының кейбір мүмкіндіктерін сабақтың бір бөлшегі ретінде қолдану білім берудің 
өзектілігін, жүйелілігін негіздейді және тақырыпты бекітуде, студенттердің өзіндік жұмысын қабылдауда 
таптырмайтын әдіс.

Дебатты қолдану барысында студенттер өздігінен сұрақ қою, шешілетін мәселені өзге тұстарын 
байқау, айтылатын сөздің мақсатын анықтау; берілген жағдаят пен аудиторияға байланысты үйлесімді 
дәлелдемелер таба білу, баяндама құру, мәтінмен жұмыс істеудің мақсатын және ақпарат жинау мен 
талдауды анықтау, әртүрлі мәтіндерді оқығанда негізгі ойды анықтай алу және т.б. іскерліктерді дамытады. 

Қорыта келе, сабақ барысында заманауи білім беру технологияларын қолдану студенттер мен 
оқытушылар үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ете отырып, оқу процесін жобалауға, ұйымдастыруға 
және жүргізуге көмектеседі.
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ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУДУЩИМИ ПРЕПОДАВАПТЕЛЯМИ ТЕХНОЛОГИИ «ДЕБАТЫ» В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Сарканбаева Г.К. 1 магистр, ст. преподаватель, 
КазУМОиМЯ  им. Абылай хана, Алматы, Казахстан

Сарканбаева C.Б. 2 учитель №38 школ-гимназии
Алматинская область, г.Өтеген батыр

В статье рассматриваются  современные технологии обучения, как совокупность методов и средств обработки, 
представления, изменения и предъявления учебной информации. Это наука о способах воздействия преподавателя 
на студента в процессе обучения с использованием необходимых технических или информационных средств. В 
технологии обучения – содержание, методы и средства обучения находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности.

Одним из современных образовательных технологии в обучении является технология «Дебаты». «Дебаты» - это 
интеллектуальная игра, которая базируется на таких принципах как целостность, универсальность, вариативность, 
ориентация на демократизацию учебного процесса, личностная ориентированность обучения, ориентация на 
подготовку студентов к самообразованию, добыванию знаний. 

Ключевые слова: современных образовательных технологии, дебаты, ителлектуальная игра, возможности 
дебатов, процессе обучения, методы и средства обучения.

PEDAGOGICAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL COMPETENCE OF A PRESCHOOL 
TEACHER – EDUCATOR

Zhakupova A.Zh. doctoral student of the Kazakh NPU Abay, Almaty, Kazakhstan

This article highlights the features of ecological training to future early childhood specialists. Further improvement 
of the environmental qualifications of future early childhood specialists requires a large amount of research, systematization 
and replenishment of methodological approaches. Together with that, shows environmental training of early childhood 
specialistsis one of the few ways to prepare vocational training.

Keywords: environmental education and upbringing, early childhood (preschool) education and upbringing, 
environmental responsibility, ecological competence.

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ  ҰЙЫМ МАМАНДАРЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН
ДАМЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗІ

Жакупова А.Ж. докторант, Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы, Қазақстан

Мақалада болашақ мектепке дейінгі мамандарға экологиялық білім берудің ерекшелігіне тоқталады. Болашақ 
мектепке дейінгі мамандардың экологиялық біліктілігін жетілдіру саласы әлі де көп зерттеуді, жүйелендіруді, 
методикалық тәсілдер тұрғысынан толықтыруды қажет етеді. Сонымен қатар болашақ мектепке дейінгі мамандарға 
экологиялық білім беру кәсіби даярлаудың бірден бір жолы екендігі көрсетіледі. 

Тірек сөздер: экологиялық білім мен тәрбие, мектепке дейінгі білім беру мен тәрбие, экологиялық құзыреттілік.

Көшпелі тұрмыс кешкен қазақ халқы өзінің барлық ақыл-ойы мен болмысын табиғатпен 
байланыстырған. Табиғат алдында өздерін жауапты санаған, барлық жан-жануарларды киелі санап, 
өзен көл жағаларын таза ұстаған, бұлақ көрсе көзін ашып, табиғатқа көрсетілуі тиіс қамқорлықты үнемі 
отбасындағы балаларға айтып, насихаттап отырған. Бұл жайында халқымыздың қалдырған тағылымдық, 
тәрбиелік мәні зор «Атаңнан мал қалғанша, тал қалсын», «Бұлақ көрсең көзін аш», «Бір тал кессең, он 
тал ек» тағы да басқа ұлағатты сөздері, табиғатқа деген сүйіспеншіліктерінің айқын белгісі. Сондай-ақ 
халқымызда «Жер-Ана» деген егіз үғым қалыптаскан. Жерді өз анасындай, ал анасын күндей қастерлеу 
біздің ежелгі салтымыз. Табиғат арқылы адам бойына сұлулық, әсемдік дамыту идеясы қазақ ағартушылары 
мен жазушыларының, ақындарының еңбектері мен өлеңдерінде көрсетілген. Мысалы, «Жер шоқтығы – 
Көкшетау», «Жер жаннаты – Жетісу» деп, бабаларымыз туған жерге, табиғатқа деген ыстық махаббатын 
білдірген, ақындардың өз өлең жырларынан көркем жазылған табиғат суреттерімен танысып, жан 
тыныштығына бөленуге болады.

Алайда, бүгінгі әлемдегі күрделі экологиялық жағдайлар баршаны толғандырады. Экологиялық 
заңдарды ескермесек адамның іс-әрекеті табиғат үшін апатты салдарға әкеп соқтырады. Табиғи 
ресурстардың үздіксіз сарқылуы және өмір сүру үшін қауіпті ортаның ластануы адамзаттың өмір сүруіне 
де қауіп төндіріп тұрғаны белгілі. Осыған байланысты қазіргі таңда өскелең ұрпақтың экологиялық 
құзыреттілігін қалыптастыру мәселелеріне ерекше көңіл бөлінуде. Соның салдарынан бүгінде табиғат 
әлемінен алшақтаған жастардың ұрпағы өсіп келеді. Олар табиғатқа тұтынушы ретінде қарап және өз 
қызметінің табиғат үшін салдары жойқын болатынын ескермейді. Осыған байланысты қоғам өскелең 
ұрпақтың экологиялық құзыреттілігін қалыптастыру мәселелеріне ерекше көңіл бөле бастады. Бүгінгі 
таңда жаратылыстану-ғылыми білім беруді жаңғыртудың жетекші идеяларының бірі экологиялық 
құзыретті тұлғаны қалыптастыру болып табылады.

Өскелең ұрпаққа білім беруді экологияландырудың саналы қажеттілігі көптеген педагогикалық 
дереккөздерде «экологиялық ағарту», «экологикалық тәрбие», «экологиялық білім», «экологиялық даму», 
«экологиялық қызмет», «экологиялық құзыреттілік», «экологиялық мәдениет» ұғымдары үнемі кездеседі. 
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Осы тұрғыда біздің қарастыратын мәселеміз мектепке дейінгі педагогтың экологиялық құзыреттілігі 
болғандықтан мәселенің мән жайын кеңірек ашу мақсатында біз мақаламыздың негізгі ұғымдарына 
«құзырет», «құзыреттілік», «экологиялық мәдениетке» анықтама беруді жөн санаймыз. 

Құзырет (лат.competentia – құқығы бойынша тиесілі) – білімді меңгеру, бір нәрсе жасауға немесе 
шешуге, бір нәрсе туралы айтуға құқығы бар [1, 125б].

Құзыреттілік - заңда, жарғыда немесе өзге де актіде нақты органға немесе лауазымды адамға 
берілген өкілеттіктер шеңбері; белгілі бір саладағы білім немесе тәжірибе [1, 125б]. Құзыреттілік мәселені 
кеңінен зерттеген ғалым құрметті профессор, доктор Джон Равен. Ол құзыреттілікті нақты пәндік салада 
нақты іс-әрекетті тиімді орындау үшін қажетті ерекше қабілет ретінде анықтайды және оған арнайы білім, 
ерекше түрдегі пәндік дағдылар, ойлау тәсілдері, сондай-ақ өз іс-әрекеттері үшін жауапкершілікті түсіну 
кіреді [2].

Осы уақытқа дейін отандық ғылымда осы ұғымның мәнін мағынасын, маңыздылығы мен 
қажеттілігін анықтау үшін белсенді ізденістер жүргізіліп келеді. Зерттеушілердің көпшілігі экологиялық 
құзыреттілікті жеке тұлғаның интегративті сапасы болып табылады деп болжайды. Ол адамның «адам–
табиғат» жүйесінде өзара іс-қимыл жасау қабілетін көрсетеді, ол игерген экологиялық білімге, іскерлікке, 
дағдыларға, құнды ұғымдарға, тұлғаның экологиялық маңызды қасиеттеріне және экологиялық қызмет 
тәжірибесіне негізделеді. Л.В. Панфилованың пікірі бойынша кәсіби педагогикалық қызметке қатысты 
экологиялық құзыреттіліктің мәні, «Оқушыларға экологиялық білім беруді жүзеге асыруға педагогтың 
теориялық және практикалық дайындығы» [3,13б] қажет болып табылады деп көрсетеді. Е.Г.Нелюбина 
педагогтың экологиялық құзыреттілігін «жаратылыстану ғылымдарының негіздерін білу, экология және 
экологиялық білім беру, қоршаған ортаны сақтау жөніндегі қызметке қабілеттілік және өмірдің ерекше 
құндылығын экологиялық игіліктер мен адам денсаулығы деп мойындауды ұсынады [4, 13-14б].  А.И. 
Новик-Качан экологиялық зерттеуінде педагогтың экологиялық құзыреттілігі оқушылардың экологиялық 
мәдениетті қалыптастыру, экологиялық сауатты мінез-құлыққа дайындау  бойынша кәсіби қызметті жүзеге 
асыруға дайындығын, экологиялық білім-білік, сондай-ақ ұйымдастырушылық және коммуникативтік 
дағдылардың жиынтығы ретінде анықтайды [5, 11б].

Бұл көзқарастарды талдау, сондай-ақ Ф.С. Гайнуллованың [6], И.В. Петрухинаның [7] және т. б. 
жұмыстары мектепке дейінгі білім беру педагогының экологиялық құзыреттілігі – бұл педагог тұлғасының 
интегративті сапасы, ол экологиялық мәдениеттің жоғары деңгейінің болуын, сондай-ақ мектепке дейінгі 
балалардың экологиялық білімін жүзеге асыруға дайындығын болжайды. Ол интеграцияланған білім, 
білік және наным-сенімдер жиынтығының, сондай-ақ мектепке дейінгі балалардың экологиялық білімін 
тиімді жобалау және жүзеге асыруға мүмкіндік беретін жеке қасиеттерінің болуымен байланысты. Біз 
өз зерттеулерімізде жоғары оқу орнының мектепке дейінгі білім беру педагогы мамандығының түлегі 
– бакалаврының экологиялық құзыреттілігі деп - оның белгілі бір пәндік саладағы экологиялық кәсіби 
міндеттерді шешудің ең жақсы тәсілін таңдау үшін қажетті және жеткілікті өз білімдерін, іскерліктерін, 
дағдыларын, бейімділігін, құндылықты бағдарларын және жеке қасиеттерін (мотивация, эмоциялық-ерік 
әлеуеті) қолдануға дайын екендігін түсінеміз.

Мектепке дейінгі білім беру педагогының экологиялық құзыреттілігі жалпы мәдени, арнайы және 
әлеуметтік-тұлғалық құзыреттілік арқылы ашылуы мүмкін.  Жалпы мәдени құзыреттілік экологиялық 
мәдениеттің дамуымен, яғни экоцентрикалық экологиялық сананың қалыптасуымен экологиялық 
біліміменжәне табиғаттағы пайдалы іс-әрекеттердіатқаруымен анықталады. Арнайы құзыреттілік 
педагогикалық қызметтің жоғары кәсіби деңгейін анықтайды және мектепке дейінгі балалардың 
экологиялық білім берудің теориясы мен әдістемесі бойынша арнайы білімінің болуын ғана емес, сонымен 
қатар оларды практикада қолдана білуін де қамтиды. Әлеуметтік-жеке құзыреттілік шығармашылық 
өзін-өзі көрсету және коммуникация тәсілдерін меңгерумен, өзінің кәсіби қызметін өз бетінше тиімді 
ұйымдастыру, өз бетінше шешім қабылдау, мәселені көру қабілеттілігінің болуымен байланысты.

Мектепке дейінгі ұйым маманының экологиялық мәдениеті мен экологиялық құзыреттілігі 
ұғымдарын салыстыру кезінде экологиялық мәдениет – неғұрлым кең және ауқымды, әлемдік маңызы бар 
түсінік екенін білеміз. Өйткені бұл ұғымның әрбір адамның тегіне, жасына, біліміне және т. б. қарамастан, 
ол әр адамға қажетті азаматтық сипаттағы сапа болып табылатынына назар аудару қажет. Ал, экологиялық 
құзыреттілік кәсіпқойлық деңгейін, кәсіби дайындық сапасын көрсетеді, соған сәйкес экологиялық 
мәдениетті меңгеруді де болжайды. 

Зерттеу жұмысының нәтижелері бойынша мектепке дейінгі білім беру маманының экологиялық 
құзыреттілігінің даму деңгейі анықталды: оңтайлы, рұқсат етілген және жол берілмейтін. Олардың негізіне 
мынадай өлшемдер енгізілді: құндылық-мотивациялық – қоршаған ортаның жай-күйі үшін азаматтық 
жауапкершілікті сезіну, сондай-ақ мектепке дейінгі балаларға экологиялық білім беру қажеттілігіне 
сенімділікті қамтиды; когнитивті - мектепке дейінгі балалардың экологиялық білім берудің теориясы 
мен әдістемесін, жаратылыстану және экология білімдерінің негіздерін білу, тұрақты даму идеялары 
контекстіндегі құзыреттілік ұстанымдарын есепке алу; іс-әрекеттік – мектепке дейінгі балалардың 
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экологиялық білім алуын табысты жүзеге асыру үшін кәсіби біліктерді қалыптастыру.
Мектепке дейінгі білім беру маманының бойында экологиялық құзыреттілікті дамыту моделінің 

мазмұнды компоненті пәндік-әдістемелік, құндылықты-бағдарлы және кәсіби-тұлғалық дайындық 
бағыттарын қамтиды (кесте №1).

Кесте №1 - Болашақ мектепке дейінгі білім беру маманының экологиялық құзыреттілікті 
қалыптастыру құрылымдық-мазмұндық моделі

Студенттерді даярлау 
бағыты Жүзеге асыру жолдары Басым міндет

Пәндік-әдістемелік «Мектеп жасына дейінгі балаларға экологиялық 
білім берудің теориясы мен әдістемесі» 
бағдарламасын меңгерту

Экологиялық құзыреттіліктерді 
арнайы дамыту

Құндылықты-
бағдарландыру 

Арнайы курсты бағдарламасын меңгерту 
«Заманауи білім беруді экологияландырудың 
мәселесі»

Экологиялық құзыреттілікті 
жалпымәдени дамыту

Кәсіби-тұлғалық Педагогикалық практикум бағдарламасын 
меңгерту 

Экологиялық құзыреттілік 
әлеуметтік-тұлғалық дамыту 

Пәндік-әдістемелік бағыт - бұл мектеп жасына дейінгі балаларға экологиялық білім беруді 
ұйымдастырудың мәні, ерекшелігі мен тәсілдерін теориялық білім жүйесі, сонымен қатар, болашақ 
мектепке дейінгі білім беру маманының арнайы экологиялық құзыреттілігін қалыптастыруды қамтамасыз 
ететін практикалық іскерліктер жүйесі. 

Пәндік-әдістемелік дайындық біздің жағдайда негізінен МЖББС бөлімінде қарастырылған «Мектеп 
жасына дейінгі балаларды қоршаған әлеммен таныстырудың теориялық негіздері», «Кішкентайлар ғылымы 
– 1, 2 (қоршаған әлеммен таныстыру)» курсының мазмұнын меңгеру арқылы жүргізілді. Пән мазмұны 
келесі бөлімдерден тұрды: «Мектеп жасына дейінгі балалардың экологиялық мәдениетін қалыптастырудың 
ғылыми - теориялық негіздер»; ««Кішкентайлар ғылымы-2 (экология)» педагогика ғылымының саласы 
және оқу пәні ретінде», «Әлеумет» білім беру саласының бір бөлігі ретінде «Экологияның» нормативті 
- құқықтық сипаттамасы», «Әлеумет» білім беру саласының бір бөлігі ретінде «Экологияның» базалық 
мазмұны, «Мектеп жасына дейінгі балалардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру жұмыстарын 
жоспарлау»; «Мектеп жасына дейінгі балалардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру формалары», 
«Мектеп жасына дейінгі балалардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру әдіс-тәсілдері», «Мектеп 
жасына дейінгі балалардың тәжірибелік-эксперименттік жұмыстарын ұйымдастыру».

Болашақ мектепке дейінгі ұйым мамандарының экологиялық құзыреттілігін қалыптастыру бізден 
оқыту үдерісінде ақпараттық технологияларды тиімді пайдалануды қажет етеді. Ол ең алдымен қазіргі 
заманғы электронды байланыс және ақпарат беру құралдарын күнделікті қолданудағы студенттердің 
белсенділігінің артуын бақылау нәтижесінде анықталды. «Мектеп жасына дейінгі экологиялық білім 
берудің теориясы мен әдістемесі» курсын оқытуда мүмкіндігінше it-технологияларды қолдану. 

Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болумен қатар, оқытудың әдіс-тәсілдерін 
үнемі жаңартып отыру және технологияларды, тілдерді меңгеру, оларды тиімді қолдану міндеті де тұр. 
Білім беру жүйесін инновациялық технологиялармен жабдықтап, білім  берудің халықаралық талаптарын 
меңгерудің маңызы айрықша.

Құндылықты-бағдарланған  бағыт – болашақ мектепке дейінгі маманның бойындағы құндылықтар 
жүйесін қалыптастырушы оқу-тәрбиелік үдерістің сәйкесінше формалары арқылы тұлғаның өзін-
өзі танытуы үшін алғы шарттар құруды көздейді. Тұлғалық-бағдарланған тәсіл— білім алушының 
тұлғасының тұтастығына, оның тек ақыл ойы, азаматтық жауапкершілік сезімінің ғана емес, сондай-
ақ эмоционалдық, эстетикалық, шығармашылық нышандарының  даму мүмкіндіктерімен қоса рухани 
дамуы туралы қамқорлыққа шоғырландыруды көздейді. Студенттердің Қазақстанның экологиялық 
проблемалары қамтылған тақырыптардағы өзіндік жұмысы мен сөйлеген сөздерінің қорытындысын 
шығарып, ұсынылған ақпарат толықтырылып, нақтыландырылып және негізгі тұжырымдарды шығару 
өздеріне  ұсынылады. Сонымен бірге адам мен табиғаттың өзара қарым-қатынасы мәселелерін зерттеу 
кезінде студенттерге оқытушы Батыс, Шығыс мәдениеттеріндегі және отандық философтардың 
еңбектеріндегі ежелгі ойшылдардың, жазушылардың, саясаткерлердің, ғалымдардың табиғат және оның 
заңдары, табиғат және адам туралы ой-пікірлерінің дәйексөздерін таңдап оны баяндамаға сәйкестендіріп 
жазуға жеке тапсырылады. Студенттердің өзіндік ізденістерінің нәтижесі ретінде Д. Бруно, И. Гете, Д. 
Дидро, У.Шекспир, Әл-Фараби, А.Құнанбаев, Ш.Құдайбердіұлы, Ш.Уалиханов, М. Ломоносов, А. 
Радищев, Г. Плеханов, Қ.Сәтбаевтың және т.б. табиғат туралы қанатты сөздеріне өзіндік ой-пікірлерін 
айтқызу, ұжымдық талдаудың объектісі болады. Әр дәріс өңірдегі, елдегі және әлемдегі табиғат қорғау 
қызметімен байланысты жаңалықтарды шолудан басталуы да болашақ маманның бойында экологиялық 
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мәдениетті дамыта түсуге ықпалы зор.
Студенттер еліміздегі «Жасыл ел» бағдарламасы бойынша табиғатты қорғау акцияларына қатысып 

және осы проблемамен айналысатын мемлекеттік мекемелер жүйесімен, ұйымдастырушылармен өзара 
байланыс орнатып, әртүрлі экологиялық ұйымдар туралы ақпараттанады.  Жұмыстың мұндай тәсілі 
студенттердің танымдық белсенділігін ынталандыруға, ізденуге және ең бастысы, экологиялық ойлау мен 
табиғатты қорғау қызметіне қызығушылықты қалыптастыруға ықпал етері сөзсіз.

Кәсіби-тұлғалық дайындық болашақ маманның әлеуметтік-тұлғалық экологиялық құзыреттілігін: 
жұмысқа қабілеттілігін, коммуникабельдігін, шығармашылыққа және өзін-өзі басқаруға қабілеттілігін 
меңгеруге қажетті кәсіби маңызды қасиеттерін дамытуды көздейді. Бұл бағыт педагогикалық практикумның 
құралдарымен жүзеге асырылады, оның негізгі міндеті студенттердің кәсіби өзін-өзі дамуы үшін жағдай 
жасау, яғни мамандық талаптарына сәйкес өз тұлғасын жетілдіруге бағытталған саналы практикалық іс-
әрекет.

Болашақ мектепке дейінгі білім беру мамандарын экологиялық-педагогикалық даярлау контексінде 
коммуникабельділік, шығармашылық және өзін-өзі басқару қабілеттерін дамытудың ерекше маңызы 
бар. И.В.Петрухина, В.Г.Маралов, А.С.Прутченков, В.Л.Блинованың әзірлемелері негізінде жүргізілетін 
практикалық дәрістер және осы қасиеттерді дамытуға бағытталған тренингтер практикалық жұмыстың 
мәнін құрайды [7]. Жалпы тренинг бойынша есеп берудің түрі ретінде бізді қызықтыратын жеке 
қасиеттерді өздігінен дамыту бағдарламасы, әрбір студенттің келесі іс-қимыл реттілігін ұстана отырып: 
мақсатты болжау (өзін-өзі тәрбиелеудің жеке маңызды мақсаттары мен міндеттерін таңдау, жоспарлау (іс-
қимылдарды таңдау); өзін-өзі тәрбиелеудің әдістері мен құралдарын таңдау; мақсаттарды іске асыру (қол 
жеткізілген және күтілетін нәтижелерді салыстыру); өзін-өзі бақылау және өзін-өзі бағалау нәтижелерін 
ескерілген, өзін-өзі тәрбиелеу бағдарламасының іс-әрекет бірізділігін  жасауға мүмкіндік береді.

Болашақ мектепке дейінгі педагог-тәрбиешінің экологиялық құзыреттіліктілігін дамыту бірқатар 
жағдайлар жасауды қажет етеді: экологиялық-педагогикалық міндеттерді шешуде жинақталған тәжірибе 
негізінде студенттердің кәсіби саладағы белсенді практикалық қызметін ұйымдастыру; жобалар әдісі 
негізінде СҒЗЖ маңызды технологиялық элементі ретінде енгізу; оқытудың интерактивті түрлері мен 
әдістерінің басым болуы; оқу процесін болашақ кәсіби қызметтің пәндік және әлеуметтік жағдайларына 
жақындату негізінде жобалау; әрбір студентке өзінің экологиялық білімін дамыту бағдарламасын құруда 
жеке көмек көрсету; әртүрлі шығармашылық тақырыптық семинарлар өткізу; іскерлік ойындар; өзін-
өзі тану және өзін-өзі дамыту міндеттерін шешуге бағытталған арнайы тренингтер ұйымдастыру болып 
табылады.  

Болашақ мектепке дейінгі педагог-тәрбиешінің экологиялық құзыреттілігінің дамыту моделін жүзеге 
асыру бойынша жүргізілген диагностика студенттердің педагогика және психологиялық дайындығына 
тікелей  байланысты. Барлық компоненттердің қалыптасу нәтижелерінің сапалық және сандық талдауы 
болашақ мектепке дейінгі педагог-тәрбиешілердің экологиялық құзыреттілігін дамыту деңгейін көруге 
және педагогикалық қызметкерлердің жаңа буын бағытында дайындалған болашақ маманның экологиялық 
мәдениеттінің қалыптасуын, сондай-ақ мектеп жасына дейінгі балалардың экологиялық білім беру 
контекстінде студенттерді кәсіби даярлау міндеттерін шешуге ықпал ететінін көрсетті.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО 
ПЕДАГОГА-ВОСПИТАТЕЛЯ

Жакупова А. Ж. докторант, КазНПУ им. Абая, Алматы, Казахстан

В данной статье освещены особенности экологического обучения будущих специалистов дошкольного 
образования. Дальнейшее совершенствование экологических квалификации будущих дошкольных специалистов 
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требует большого количества исследований, систематизации и пополнения методологических подходов. Вместе с 
этим, показывает, что экологическое обучение специалистов дошкольного образования явлется одним из немногих 
способов подготовки профессионального обучения.

Ключевые слова: экологическое образование и воспитание, дошкольное образование и воспитание, 
экологическая компетентность.

MOBILE TEACHING AS INNOVATIVE APPROACH IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Duisaliyeva S.K.1  MA, teacher
Shynggys Zh.Sh.2  MA, teacher

Kazakh Ablay khan UIR&WL, Almaty, Kazakhstan

These days, the innovations of technologies are contributing significantly to the quality of education in spite of 
their limitations. Mobile technologies are rapidly attracting new users, providing increasing capacity, and allowing more 
sophisticated use.  Since they are becoming very accessible for individuals in most parts of the world, it has a great role in 
facilitating learning both in formal and informal context. Due to this, Mobile Learning (ML) was introduced and attracted the 
attention of educators in various academic institutions. When it comes to language learning, it is termed as Mobile Assisted 
Language Learning (MALL) approach as a way to be considered in the environment language learning. In line with this, 
various studies have been conducted in the contributions and related factors of MALL. Thus, this review carefully analyses 
the nature, the principles, the merits and demerits, and the challenges and opportunities with their pedagogical implications 
in the second or foreign language learning context.  

Key words: language learning, modernization in education, mobile phones, technology

An effective education system is one of the main factors in ensuring sustainable growth of the country’s 
economy and Kazakhstan’s society.

The modern strategy in the field of education is the development of a flexible tactical program of action, 
constantly adapted to rapidly changing real conditions.

In the Message of the first President NursultanNazarbayev to the people of Kazakhstan “New opportunities 
for development in the fourth industrial revolution” dated January 10, 2018, it was stressed that today the world 
is entering the era of the Fourth industrial revolution, the era of deep and rapid changes: technological, economic 
and social. In these circumstances, special attention should be paid to improving the quality of education and 
modernization of the education system.

In the new environment, the education system is required to be of high quality and continuous throughout 
life. Therefore, Kazakhstan’s education system is tasked with mastering modern innovative methods and training 
programs, improving the level of teaching, teaching relevant knowledge and skills, modernization of public 
consciousness, development of functional literacy, trilingualism, critical thinking and others.

We believe that innovation is the best way to improve the effectiveness of education. Innovation means 
novelty, change; in relation to the pedagogical process - is the introduction of new in all components of the 
pedagogical system - goals, content, methods, means and forms of training and education, the organization of joint 
activities of teachers and students, their methodological support. 

Let us turn to the consideration of modern, innovative methods of teaching a foreign language, aimed at 
more effective development of the individual. 

The main purpose of teaching foreign languages is the formation and development of communicative 
culture of schoolchildren, teaching practical mastery of a foreign language.

The task of the teacher is to create conditions for practical mastery of the language for each student, to 
choose such teaching methods that would allow each student to show their activity, their creativity. The task of 
the teacher is to activate the cognitive activity of the student in the process of teaching foreign languages. Modern 
pedagogical technologies such as learning in cooperation, project methodology, the use of new information 
technologies, Internet resources help to implement a personality-oriented approach to learning.

Forms of work with computer training programs at the lessons of a foreign language include: learning 
vocabulary; practicing pronunciation; teaching dialogic and monologue speech; teaching writing; practicing 
grammatical phenomena.

The possibilities of using Internet resources are huge. The global Internet network creates conditions for 
obtaining any necessary information for students and teachers located anywhere in the world: country study 
material, news from the life of young people, articles from Newspapers and magazines, etc.

Students can take part in tests, quizzes, contests, competitions held on the Internet, correspond with peers 
from other countries, participate in chats, video conferences, etc.

In terms of providing educational institutions with multimedia products, there are some problems to be 
solved so far:

−	the virtual absence of domestic electronic textbooks (ET) in official language at educational institutions;
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−	lack of effectiveness of using the existing electronic textbooks;
−	poor quality of teacher training in using electronic textbooks; 
−	insufficient implementation of new educational technologies in the educational process;
−	low efficiency of automated assessment system in teaching. 
The using of multimedia in classroom cannot be denied anymore. That will make possible for teachers 

giving more opportunity to students being happier and more enjoy during the learning course. Through their 
interactions with multimedia texts, students become increasingly familiar with academic vocabulary and language 
structures. As they pursue sustained study of one content area through focus discipline research, the students 
become actively engaged in the process of meaning construction within and across different media. Learners 
obtain most of the information from electronic devices, which has made such tools, a very essential component 
of their daily life. Using innovative technologies in a classroom as a tool for language learning has many benefits. 
It gives stimulus to undertake the tasks and could help in creating a long lasting impact on the learners. The role 
of teacher will change from an instructor’s role to a coordinator. Self-paced independent learning methodology is 
what is being propagated with the help innovative technologies in English Language Teaching. Using multimedia 
provides the students to gather information through media that encourages their imaginations, interests. 

One of the main problems faced by the language teacher, especially newcomers to the profession, is that 
methodology refuses to stand still. 

As McCarthy puts it: The methodology of foreign language teaching has evolved dramatically over the past 
half century, with emphasis at different times being placed on a remarkable array of philosophies and approaches 
under banners such as grammar-translation, audio-lingual, structuro-global audiovisual, inductive/deductive, 
functional, notional, situational, communicative, immersion, learning/acquisition, suggestopedia, directivist/
constructivist, etc. Although each approach has seen its share of zealous purists, it would seem that, viewed from 
a distance, the abiding lesson to teachers has been that no one approach is a magic wand capable of transforming 
any class of foreign language learners into near-native speakers of the target language, and that each approach 
brings to the fore a previously neglected or forgotten facet [1]. 

As language teachers, we have a tradition of integrating new media into our teaching. We have embraced any 
new technology, which was likely to improve learning. Technology is often associated with increased automation 
and reduced human interaction, although within the education sector it will never replace the role of our great 
teachers. However, I believe technology can be an effective tool to help reduce workload, increase efficiencies, 
engage students and communities, and provide tools to support excellent teaching and raise student attainment. 
For the first time E-learning emerged in the late 80s and in the 90s. Since then we have seen the processing power 
of handheld devices grow exponentially while becoming more affordable and even ubiquitous due to the demand 
for games, business communications, and in general the connected lifestyle of the wireless society. These things 
have opened a new door to learning on the go which we now call M-Learning.  Widespread ownership of mobile 
phones and the increasing availability of other portable and wireless devices have been changing the landscape of 
technology supported learning. Use of these technologies turns out to be well aligned with strategic educational 
goals such as improving student retention and achievement, supporting differentiation of learning needs, and 
reaching learners who would not otherwise have the opportunity to participate in education (Kukulska- Hulme et 
al., 2005). A great deal of effort has also been devoted to understanding how mobile technologies relate to both 
traditional and innovative ways of teaching and learning, showing the applicability of mobile learning across a 
wide spectrum of activity (Naismith et al., 2004; Kukulska-Hulme&Traxler, 2007) as well as highlighting the 
most important emerging issue [2]. 

Mobile language learning is a field that is quickly maturing, and to this end, a growing body of research 
has appeared that highlights the various ways in which mobile devices may be used in the teaching and learning 
of languages. Research has for the most part shed a very positive light on the potential of the role that mobile 
devices may play. At the same time, however, there has also been indication of several areas that certainly 
deserve consideration in their implementation. The main features of mobile learning are accessibility, immediacy, 
interactivity and situating of instructional activities [3]. Accessibility refers to the extent to which every learner 
owes the mobile. These days almost most of the learners are having the technology regardless of the place they are 
living. In addition, as the technology is available in most places, except remote areas, learners can be connected 
and extended their opportunity to learn immediately. It is also possible to the learners to communicate each 
other around or with their colleagues and professionals in distant areas through the mobile which has different 
applications. Classroom instructions are expected to be contextual. Thus, mobile learning creates prospects to 
contextual leaning which the connection provides.

There are various studies which have been conducted on mobile and their contributions to language learning. 
In addition, scholars forwarded their views regarding the significance of mobile to develop learners’ languages 
skills. One of the traditional applications includes its use for the delivery of content for language learning. For 
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example, researchers adopted text messages as a means of providing vocabulary practice for quizzes and surveys 
and for mini-lessons [4].

In addition to content delivery, other studies utilized mobile devices for the purpose of promoting learner-
learner interaction. For instance, offered a web-board accessible via mobile phone so that learners could exchange 
text-based asynchronous exchanges. A theoretically significant feature of mobile devices lies in their potential for 
situated learning. As language earning does not only inside the classroom but also occurs outside of classroom, 
this also encourages context-driven learning. Moreover, mobile devices minimize the separation between in-class 
and out-of-class learning.  In terms of the gained linguistic knowledge and skills, most of the reviewed papers 
examine vocabulary acquisition, listening and speaking skills, and language acquisition in more general terms. 
The review finds several suggestions for language learning benefits in the use of mobile language learning, such as 
integrating the mobile technology in both formal and informal contexts; the ‘fun’ moment when engaging learners 
in authentic learning contexts; the learners’ contribution to the creation of the learning content; the use of mobile 
devices to support the practice of achieving listening and speaking skills effectively etc. Often the usefulness of 
the mobile technology use for vocabulary acquisition is measured by surveying learners’ attitudes. There are also 
a number of studies attempting to analyze the outcome in terms of learners’ language proficiency. However, as 
most studies are implemented within a short period of time and involve a small number of participants, results 
are yet inconclusive in this respect.  Studies focusing on grammar learning, pronunciation and writing skills 
are underrepresented in the reviewed literature. However there are the papers which analyze mobile technology 
applications on language acquisition in general terms, often indicate positive attitudes towards the mobile 
technology use and suggest better results in terms of language proficiency. Very little attention is devoted to 
individuals’ language learning strategies and learning styles when employing mobile devices for their language 
learning. This knowledge can have a crucial impact on both educators, when for example designing language 
learning activities adopting mobile devices (development of new applications and intelligent tutorial systems for 
mobile devices for language learners) and learners, as they can achieve higher proficiency.

In terms of the gained linguistic knowledge and skills, most of the reviewed papers examine vocabulary 
acquisition, listening and speaking skills, and language acquisition in more general terms. The review finds 
several suggestions for language learning benefits in the use of mobile language learning, such as integrating the 
mobile technology in both formal and informal contexts; the ‘fun’ moment when engaging learners in authentic 
learning contexts; the learners’ contribution to the creation of the learning content; the use of mobile devices to 
support the practice of achieving listening and speaking skills effectively etc. Often the usefulness of the mobile 
technology use for vocabulary acquisition is measured by surveying learners’ attitudes. There are also a number of 
studies attempting to analyze the outcome in terms of learners’ language proficiency. However, as most studies are 
implemented within a short period of time and involve a small number of participants, results are yet inconclusive 
in this respect.  Studies focusing on grammar learning, pronunciation and writing skills are underrepresented in 
the reviewed literature. However there are the papers which analyze mobile technology applications on language 
acquisition in general terms, often indicate positive attitudes towards the mobile technology use and suggest better 
results in terms of language proficiency. Very little attention is devoted to individuals’ language learning strategies 
and learning styles when employing mobile devices for their language learning. This knowledge can have a crucial 
impact on both educators, when for example designing language learning activities adopting mobile devices 
(development of new applications and intelligent tutorial systems for mobile devices for language learners) and 
learners, as they can achieve higher proficiency [5]. 

Why use mobile devices for learning? Most mobile devices are useful in education as administration, 
organization and teaching aids for practitioners, and also as learning support tools for learners.

Here are some of the main benefits:
−	Learners can interact with each other and with the practitioner instead of hiding behind large monitors;
−	It’s much easier to accommodate several mobile devices in a classroom than several desktop computers;
−	PDAs or tablets holding notes and e-books are lighter and less bulky than bags full of files, paper and 

textbooks, or even laptops;
−	Handwriting with the stylus pen is more intuitive than using keyboard and mouse;
−	It’s possible to share assignments and work collaboratively; learners and practitioners can e-mail, cut, 

copy and paste text, pass the device around a group;
−	Mobile devices can be used anywhere, anytime, including at home, on the train, in hotels - this is invaluable 

for work-based training;
−	These devices engage learners - young people who may have lost interest in education - like mobile 

phones, gadgets and games devices such as Nintendo DS or Playstation Portable;
This technology may contribute to combating the digital divide, as this equipment (for examplepersonal 

digital assistants (PDAs)is generally cheaper than desktop computers. However, you may also need to consider 
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the following potential disadvantages:
– Small mobile and PDA screens limit the amount and type of information that can be displayed;
– There are limited storage capacities for mobiles and PDAs;
– Batteries have to be charged regularly, and data can be lost if this is not done correctly;
– They can be much less robust than desktops (although tablet PCs are beginning to tackle this problem);
– It’s difficult to use moving graphics, especially with mobile phones, although 3G and 4G will eventually 

allow this;
– It’s a fast-moving market, especially for mobile phones, so devices can become out of date very quickly;
– Bandwidth may degrade with a larger number of users when using wireless networks.  
What can we do with M-learning?
1. Access documets or document libraries ;
2. Access quizes and self-assessment as question or games;
3. Participate in lessons and tutorials;
4. Receive lectures archived or broadcasted live;
5. Access to video clip or audio libraries;
6. Read asynchronous postings;
7. Exhibit student work;
8. Participate in virtual learning communities on the go.
The Availability of M-Learning The size, shape, weight and portability of mobile devices make them 

particularly effective for users with disabilities. The organizer functions usually included in mobile devices 
are extremely useful for learners with learning difficulties to help them organize their lives and achieve some 
independence. PDAs often also incorporate dictionaries and thesauruses, which provide handy reference tools 
for learners with dyslexia or other learning difficulties. Tablet PCs include text-to-speech and voice recognition 
as standard tools, which are valuable for users with disabilities or learning difficulties. The devices can also be 
attached to wheelchairs with the use of small brackets. 

Benefits Of M-Learning are: a) Interaction: Student interaction with instructors and among each other.  b) 
Portability: PDAs are lighter than books and enable the student to take notes or input data directly into the device 
regardless of location either typed, handwritten or using voice. c) Collaborative: Enables several students work 
together on assignments even while at distant locations. d) Engaging learners: The new generation likes mobile 
devices such as PDAs, phones and games devices. e) Increase motivation: Owner ship of the handheld devices 
seems to increase commitment to using and learning from it. f) Bridging of the digital divide: Since handhelds are 
more affordable than larger systems they are accessible to a larger percentage of the population. g) Just-in-time 
learning: Increases work/learning performance and relevance to the learner. h) May assist learners with some 
disabilities.  

Mobile learning is currently the most useful tool in ICT world. It is believed that mobile learning could be 
an essential factor in involving young adults in learning, where more traditional methods have failed. As mobile 
phones combine PDA functions with cameras, video and MP3 players, and as tablets combine the portability of 
PDAs with the functionality of desktops, the world of learning becomes more mobile, more flexible and more 
exciting. What makes mobile technology so intriguing is that it has an affinity with movement between indoors 
and outdoors, across formal and informal settings, allowing learners to lead at least some of the way. If language 
learners‟ preferences and needs can be allowed to have a bearing on what is learnt and how, mobile technologies 
have a clear role to play in realizing such an objective. Mobile technology takes learning out of the classroom, 
often beyond the reach of the teacher. This can be perceived as a threat, so the challenge is to develop designs 
that clearly identify what is best learnt in the classroom, what should be learnt outside, and the ways in which 
connections between these settings will be made [6]. 
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МОБИЛЬДІ ОҚЫТУ ШЕТ ТІЛІН ҮЙРЕНУДЕГІ  ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІС
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Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, Алматы, Қазақстан

Қазіргі уақытта инновациялық технологиялардың шектеулілігіне  қарамастан білім сапасына айтарлықтай 
үлес қосуда. Мобильді технологиялар жаңа пайдаланушыларды тез тартуды қамтамасыз ете отырып, сыйымдылығын 
ұлғайтуға мүмкіндік бере отырып, неғұрлым күрделі пайдалану. Өйткені олар өте қол жетімді адамдар үшін әлемнің 
көптеген аудандарында, ол маңызды рөл атқарады ықпал оқыту ретінде формалды және бейресми тұрғыда. Осының 
арқасында енгізілген мобильді оқыту (ML), ол назарын аударды педагогтардың әр түрлі оқу орындарында. Келгенде, 
тілді үйрену, ол деп аталады мобильді көмекші тәсіл тілін (MALL) тәсілі ретінде қарау ортасында шет тілін үйрену. 
Осыған сәйкес түрлі зерттеулер бойынша салымдар және олармен байланысты факторларға MALL. Осылайша, осы 
шолуда мұқият талданады сипаты, принциптері, артықшылықтары мен кемшіліктері, сондай-ақ проблемалар мен 
мүмкіндіктер, олардың педагогикалық салдарымен зерттеу контекстінде екінші немесе шет тілі.

Тірек сөздер: тіл үйрену, білім беру, ұялы телефондар, технология.

МОБИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
ДуйсалиеваС.К.1  магистрант, преподаватель 
Шыңғыс Ж.Ш.2  магистрант, преподаватель 

 КазУМОиМЯ имени Абылай хана, Алматы, Казахтсан 

В настоящее время инновационные технологии вносят существенный вклад в качество образования, несмотря 
на их ограниченность. Мобильные технологии быстро привлекают новых пользователей, обеспечивая увеличение 
емкости и позволяя более сложное использование.  Поскольку они становятся очень доступными для людей в 
большинстве районов мира, он играет большую роль в содействии обучению как в формальном, так и в неформальном 
контексте. Благодаря этому было внедрено мобильное обучение (ML), которое привлекло внимание педагогов в 
различных учебных заведениях. Когда дело доходит до изучения языка, он называется мобильным вспомогательным 
подходом к изучению языка (MALL) как способ рассмотрения в среде изучения языка. В соответствии с этим были 
проведены различные исследования по вкладам и связанным с ними факторам MALL. Таким образом, в настоящем 
обзоре тщательно анализируются характер, принципы, достоинства и недостатки, а также проблемы и возможности 
с их педагогическими последствиями в контексте изучения второго или иностранного языка.  

Ключевые слова: изучение языка, модернизация в образовании, мобильные телефоны, технологии

THE ROLE AND IMPORTANCE OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE 
PROCESS OF PROFESSIONALLY-ORIENTED TEACHING

Baigulina E.A. doctorate, Kazakh Ablai khan UIRandWL, Almaty, Kazakhstan,

This  article is devoted to the development and forming   foreign language communicative competence of students of 
non - linguistic universities on the basis of a professionally-oriented teaching  of  foreign languages, which provides for the 
formation of students’  ability to communicate in foreign languages in specific professional, business, scientific fields and 
situations, taking into account the features of professional thinking.  The researchers draw attention to the problems faced by 
students in learning a foreign language, to the active developmental education.

Keywords: professionally-oriented training, professional competence, foreign language communicative competence, 
motivational readiness of students, value-oriented worldview.         

One of the urgent needs of the XXI century is the need for highly qualified specialists of non-linguistic 
profile with knowledge of a foreign language, willingness to carry out professional intercultural communication. 
A modern specialist should be able not only to communicate with foreign partners, but also to use international 
professional experience in his work.

Today, knowledge of a foreign language is necessary for everyone to effectively solve communicative 
problems in situations of personal communication, and in situations of communication in the educational 
environment.

Foreign language is becoming a universal means of professional, industrial life, and sharply increased 
requirements for the level of language competence of   future specialist, so when teaching a foreign language in a 
non-linguistic university becomes more urgent problem of development and forming professional competence of 
students. The high levels of professional competence of specialists are achieved by the presence of his professional 
skills acquired during training at the university.

In recent years, in theory and practice of professionally-oriented foreign language teaching at non-
linguistic faculties of universities, much attention is paid to issues related to use of a foreign language as a tool 
of communication in the dialogue of cultures and civilizations of the modern world (I.L.Bim,N.D.Galskova, 
R.P.Milrud, A.A. Mirolyubov, V.V.Safonova, S.G.Ter-Minasova, E.I.Passov).

In scientific and methodological literature foreign language as an academic subject in the system of 
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higher professional education is revealed by the authors from different positions: the problems of teaching a 
foreign language in high school as a means of communication (I.L.Bim, N.N.Gez, N.I.Zhinkin, I.A.Zimnyaya, 
I.V.Karpov, B.A.Lapidus, etc.); problems of formation of  communicative skills by means of a foreign language 
(I.A.Zimnyaya, V.L.Kuzovlev, V.G.Kostomarov, A.A.Leontiev, E.I.Passov, etc.); formation of professional 
orientation (L.Sh.Gegechkori, N.I.Gez, M.A.Davydova, B.K.Esipovich, M.K.Kabardov, G.A.Kitaygorodskaya, 
R.P. Milrud, I.I.Khaleeva); communicative approach in foreign language teaching (I.L.Bim, A.N.Leontiev, 
E.I.Passov, G.V.Rogova).

The pedagogical science of the XXI century has developed a huge number of models of foreign language 
teaching at non-linguistic faculties of universities. 

For example, the model of the process of professionally oriented foreign language teaching to students of 
non-linguistic faculties proposed by L.E.Alekseeva is as follows: task – link – stage  [1, p.313].  The researcher 
assumes that the model of each class or several classes, thematically combined in a separate unit, consists of a 
number of stages: introduction, training and speech practice. Each stage is proposed to expand the introduction of 
links as smaller than the stage, the 

units of the educational process. The inclusion of these links in the model provides the forming and training 
of speech knowledge and skills. Each link, in turn, aims to perform a number of tasks, united by one specific 
requirement. The effectiveness of using of the model proposed by the author in the educational process depends 
on how well the teacher will choose teaching methods, based on the psychological characteristics and behavior 
of students.

None of the previously considered models of teaching a foreign language to students of non-linguistic 
faculties of universities is universal. In most cases, they are narrow-profile in nature.

Technologies of teaching a foreign language, used today at non-linguistic faculties of universities, as a rule, 
are focused on the personality of the student, on his active participation in self-development, obtaining quality 
knowledge, professional skills, including skills of teamwork and creative solutions to specific problems.

The use of creative technologies ensures the development of creative abilities of future specialists, which is 
especially important due to the growing share of mental work and creative solutions in all spheres of professional 
activity. Leading are active methods of working with educational material in the study group. In accordance with 
this, the type of activity and the role of both the teacher and students, who act as full-fledged subjects of activity 
in solving professional   problems, receiving the necessary help and support from the teacher are changed. 

The analysis of scientific and methodological sources showed that the term 
“professionally-oriented training” is used to refer to the process of teaching a foreign language in a non-

linguistic university, focused on reading texts on specialty, the study of professional vocabulary and terminology 
and recently on communication in the field of professional activity.

Modern professionally-oriented foreign language teaching involves the formation of students’  ability to 
communicate in a foreign language in specific professional, business, scientific fields and situations, taking into 
account the characteristics of professional thinking, in the organization of motivational and research activities.

A foreign language contributes to the development of communicative, socio-cultural, information and other 
competencies like no other academic discipline. Nevertheless, the contradiction between the rapidly increasing 
requirements for the training of modern competent specialists and the existing due to objective reasons conditions 
of teaching a foreign language in a non-linguistic university leads to the fact that the communicative component 
in the structure of basic competencies does not receive its proper development. 

The practice of teaching a foreign language in a non-linguistic university shows that the level of proficiency 
in oral foreign language professional communication of future specialists in the field of professional communication 
is insufficient; it does not ensure the readiness of students for active interaction with the professional foreign 
language environment.

The problems faced by students are the inability to implement communicative and functional vocabulary, 
to choose the appropriate type of communication for the communicative task and in accordance with this to issue 
their statement.  They are also characterized by uncertainty in the choice of language means, in the correctness of 
their statements, but it is important for modern society that a graduate of the university is professionally successful 
and mobile, able to build his own career, to work in conditions of fierce competition in Kazakhstan and the world 
markets.

The purpose of the article is to show the need for the  forming  of foreign language communicative competence 
of future specialists in the process of professionally-oriented foreign language teaching at the university, as well 
as to offer the main approaches and technologies to achieve the task.

A foreign language has always been an integral component of the professional training of the student, but in 
the learning process was implemented mainly only one function – informative, and then in a limited form, because 
“of the four language skills (reading, writing, speaking, listening comprehension) developed only one, passive, 
focused on “recognition” – reading” [6, p.252 – 256].
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In order for students to skillfully carry out foreign language communication in the professional sphere it is 
necessary to improve their skills, especially in the understanding of speech by ear, speaking and writing. Foreign 
language skills are implemented successfully as part of the communicative competence only if they correspond to 
the professional skills defined by the qualification characteristics of the specialists of this profile.

Thus, teaching students’ professionally-oriented foreign language communication, which is now recognized 
as a priority in the field of education, is appropriate and methodically justified. It is from the position of a 
professionally-oriented teaching to study of a foreign language in a non – linguistic university that it can be argued 
that the main function of language learning in high school is the acquisition of foreign language communicative 
competence by students.

Under the professionally-oriented training is understood training based on the needs of students in the study 
of foreign language, dictated by the characteristics of the future profession. It involves a combination of mastering 
a professionally-oriented foreign language with the development of personal qualities of students, knowledge of 
the culture of the country of the studied language and the acquisition of special skills based on professional and 
linguistic knowledge.[5, c.298].

Methodologists offer an approach that allows you to get good results in teaching a professionally oriented 
foreign language, related: 

1) with the solution of the problem of interrelated learning types of speech activity;
2) with the ability to organize speech interaction in accordance with their communicative intention;
3) with practical mastery of a set of social and situational roles; 
4) with the development of speech ability to realize meaningful communication, when the focus of students 

is the content of speech;
The implementation of this approach greatly contributes to the formation of communicative skills in listening 

and speaking, which provides a high level of formation of oral communication skills in a foreign language.
Analysis of the process of learning a foreign language in a modern non-linguistic university in terms of 

matching the selection of content and organization of educational materials (texts, tasks and exercises), forms 
and methods of educational work of the student and the actions of teacher should meet the goals of development 
socially valuable qualities of future specialist.

Within the framework of the personality-oriented approach, the student is initially the subject of learning, 
the bearer of life experience gained as a result of formal and non-formal education, in the specific conditions of 
family, socio-cultural environment, in the process of perception and understanding the world. The subjective 
position assumes awareness of own relation to the events, degree of personal influence on these processes. 

Thus, the emphasis from the translation of ready knowledge by the teacher is transferred to the independent 
search and production of knowledge by students. The transition of pedagogical impact to teaching interaction is 
one of the conditions of the search and introduction of effective methods of teaching foreign languages [2, pp. 
150 – 155]. 

Teaching a professionally oriented foreign language enriches the value-oriented worldview of students, 
develops the intellectual, emotional and activity sphere of the individual only in the case of organization with the 
use of foreign language texts and special tasks and exercises that meet certain requirements.

The subject matter of the texts should reflect the interests of students, contain both humanitarian and 
professional information, acquaint students with representatives of future profession, with local history and 
environmental problems, with biologists, enhance their knowledge of history and culture, develop students’ 
creativity.

The system of exercises aimed at the development of communicative skills should cause an emotional 
response, the desire to analyze, evaluate the moral essence of people’s actions and teach to interpret their own 
actions from the point of view of moral norms accepted in society; teach to understand the deep meaning of the 
text, the situation, etc.

Considering a foreign language as a means of forming the professional orientation of the future specialist, 
it should be noted that the study of professionally-oriented language material establishes a two-way relationship 
between the desire of the student to acquire special knowledge and the success of language acquisition. A foreign 
language is an effective means of professional and social orientation in a non-linguistic university.  To realize this 
potential, the following conditions must be met: a clear statement of the goals of foreign language speech activity; 
social and professional orientation of this activity; satisfaction of students in solving private problems; forming 
of students’ ability to creatively approach the solution of private problems; favorable psychological climate in the 
educational team.

The process of professionally-oriented training for the development and formation of communicative 
competence will be more effective if the following conditions are met: 

1) if we build this process on the basis of personal-active approach; 
2) if the selection of the content of vocational training will be carried out on a situational and thematic basis; 
3) if authentic materials selected taking into account linguistic, methodological, cultural parameters and 

principles of professionally-oriented training are used as teaching tools;
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 4) if the training will be carried out on the basis of a specially developed methodology, involving the use 
a set of exercises and techniques aimed at the development and forming students’ foreign language professional 
and communicative competence. 

Training should be based on the following principles:
- by stages (this principle prepares students to build a foreign language statement with the output in 

communication first in the educational and speech situation, and then in a role-playing game); 
- situational, thematic and communicative organization of the educational process; 
- professional orientation of training; 
- interdisciplinary coordination; 
- motivations; 
- taking into account the individual psychological characteristics of students.
Subject to the above principles, students will be able to demonstrate the following skills:
- select and use adequate speech patterns according to the given situation; 
- conduct a dialogue on professional topics, working in pairs and groups, logically and coherently building 

your statement; 
- listen and hear the communication partner, understand his communicative task and achieve a communicative 

goal in the course of communication.
To determine the level of students’ foreign language proficiency in the framework of professionally-oriented 

training, we assume the following criteria:
1) proficiency in language professional knowledge (possession of grammatical structures, lexical units of 

professional orientation); 
2) readiness for speech professional interaction (knowledge of all types of speech activity on the basis 

of professionally-oriented vocabulary, the ability to realize their needs in foreign language professional 
communication with the help of various language means); 

3) readiness for creative professional activity (motivation, cognitive and creative activity of students).
Thus, professionally-oriented teaching of foreign language in a non-linguistic university requires a new 

approach to the selection of teaching content.  It should be focused on the latest achievements in a particular field 
of human activity, timely reflect scientific achievements in areas that directly affect the professional interests of 
students, to provide them with the opportunity to professional growth. 

The content of teaching a foreign language in a non-linguistic university will be legitimately considered 
as a set of what students must learn in the learning process, so that the quality and level of foreign language 
proficiency correspond to their needs and goals, as well as the goals and objectives of this level of training. The 
selection of the content is intended to contribute to the versatile and holistic formation of the student’s personality, 
preparing him for future professional activity.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Байгулина E.A. докторант, КазУМОИМЯ им. Абылайхана, Алматы, Казахстан

Данная статья посвящена развитию и формированию иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов неязыковых вузов на основе профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам, 
которое предусматривает формирование у студентов умения общаться на иностранных языках по конкретному 
профессиональному , бизнес, научные области и ситуации, с учетом особенностей профессионального мышления. 
Исследователи обращают внимание на проблемы, с которыми сталкиваются студенты при изучении иностранного 
языка, на активное развивающее обучение.

Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, профессиональная компетентность, 
иноязычная коммуникативная компетентность, мотивационная готовность студентов, ценностно-ориентированное 
мировоззрение.
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КӘСІБИ-БАҒЫТТАЛҒАН  ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕГІ ШЕТТІЛДІК КОММУНИКАТИВТІК  
БІЛІКТІЛІКТІҢ РӨЛІ МЕН МАҢЫЗЫ

Байгулина Э.А.докторант, Аблайхан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ, Алматы, Қазақстан

Мақала кәсіби ойлаудың ерекшеліктерін есепке ала отырып, нақты кәсіби, іскерлік, ғылыми салаларда және 
жағдайларда студенттердің өзге тілді қарым - қатынас қабілетін қалыптастыруды көздейтін шеттілдік оқытуға 
кәсіби-бағытталған оқыту негізінде тілдік емес жоғары оқу орындары студенттерінің шеттілдік коммуникативтік 
біліктілігінің ролімен маңызы көрсетілген. 

 Зерттеушілер студенттер шетел тілін үйренуде кездесетін мәселелерге, белсенді дамытушы оқытуға назар 
аударады.

Тірек сөздер: кәсіби-бағытталған оқыту, кәсіби біліктілік, шеттілдік  коммуникативтік біліктілік, студенттердің 
мотивациялық дайындығы, құндылық-бағытталған  дүниетаным.

PROBLEMS OF TEACHING EQUATIONS, INEQUALITIES AND THEIR SYSTEMS IN SCHOOL 
MATHEMATICS COURSE

Sansyzbayeva A.S. PhD student, Kazakh Abay NPU, Almaty, Kazakhstan

Among  the fundamental objectives of the school mathematics course, equations, inequalities and solutions to their 
systems are important issues of developing skills and competences in   efficient problem solving. Therefore, in given considers 
a content- methodical line of the school mathematics program, and its sections. Particularly, the study of constructing the 
connection between equations, inequalities their systems and the applied, theoretical-mathematical, mathematical-content 
lines, as well as the analysis and content-methodical lines of solving the equations and inequalities system are provided in 
this paper.

Keywords: equation, inequality, equations and inequalities systems, content- methodical line.

МЕКТЕП МАТЕМАТИКА КУРСЫНДАҒЫ ТЕҢДЕУЛЕР, ТЕҢСІЗДІКТЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ 
ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ЖЕЛІСІН ОҚЫТУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

Сансызбаева А.С, докторант, Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы, Қазақстан
Мектеп математика курсындағы теңдеулер, теңсіздіктер және олардың жүйелер желісін шешу әдістерін беру 

кезінде қойылатын іргелі мақсаттардың қатарында есептерді тиімді шешу дағдылары мен іскерліктерін дамыту 
проблемалары жатыр. Сондықтан, осы мақалада мектеп математика курсындағы мазмұнды - әдістемелік желі және 
оның бөлімдері көрсетілген. Соның ішіндегі теңдеулер, теңсіздіктер және олардың жүйелері желісінің қолданбалық, 
теориялық-математикалық, математикалық-мазмұндық желілерімен байланысын құру бағыттарын игерту мәселесі 
теңдеулер, теңсіздіктер және олардың жүйелерін шешуге үйрету материалдарын талдау мен сапалы игерту мәселесі 
қарастырылған.

Тірек сөздер: теңдеулер, теңсіздіктер, теңдеулер мен теңсіздіктер жүйелері, мазмұнды - әдістемелік желі.

Қазіргі таңда мектеп математика курсын оқытудың мақсаты – оқушыларға күнделікті өмірде және 
қазіргі қоғамда пайдалы еңбек еткенде қажет болатын және де басқа пәндерді оқып меңгеруге, білімін әрі 
қарай жалғастыруға толық мүмкіншілік беретін математикалық білім, іскерлік және дағдылардың негізін 
берік және саналы  түрде меңгеріп алуын қамтамасыз ету екені белгілі. Мектеп математика курсындағы 
теңдеу, теңсіздіктер және олардың жүйелерінің желісі мазмұнды-әдістемелік желінің маңызды бөлімі 
болып табылады. Бұл желі өзінің мазмұны, тәсілдері, түрлері, теңдеулерді шешу әдістерімен, мектеп 
математика курсындағы басқа салада қолдану мүмкіндіктерімен бай. Бұл бізге, теңдеулер, теңсіздіктер 
және олардың жүйелерінің желісі − математиканың басқа салаларында, маңызды қолданбалы есептерді 
шешу барысында кең көлемде қолданылатындығын көрсетеді.

Мектеп математика курсындағы мазмұнды - әдістемелік желі − негізгі ұғымдарды, тұжырымдама 
аппараттарын, математикалық есептердің классификациясын, оларды шешу әдістерін  қалыптастырумен 
ерекшеленеді. Сонымен мазмұнды - әдістемелік желіні қалыптастыру үшін:

- әрбір сыныпта желіні оқыту мақсатын анықтау;
- желінің тұжырымдама аппаратын ерекшелеу;
- математикалық әдістерді логикалық және мазмұндық негіздеме арқылы жүзеге асуына қажетті 

әдістерді таңдау;
- өтілген материалдарды қандай жағдайда қолдана алатындығы туралы түсіндіру;
- желіні оқу барысында  қолжеткен нәтижелерді бағалайтын жүйені дамыту;
- желілердің түрлі сыныптарда өтілетін материалдар арасында мазмұнды байланыс орнату болып 

табылады [1].
Мектеп математика курсындағы мазмұнды - әдістемелік желінің бөлімдері:
- Сандар және есептеулер
- Теңдіктер, өрнектер және олардың түрленуі
- Теңдеулер, теңсіздіктер және олардың  жүйелері
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- Функциялар
- Геометриялық фигуралар және қасиеттері
- Шамаларды өлшеу
- Векторлық координаталар
- Математикалық  анализ бастамалары
- Статистика элементтері және ықтималдықтар теориясы
Математикада теңдеуді де, теңсіздікті де өмірде болған немесе болып жатқан құбылысты зерттеу 

құралы ретінде пайдаланады. Теңдеу арқылы процестің дәл шешімі зерттелсе, ал теңсіздік  арқылы белгілі 
бір аралықтағы қозғалыс зерттеледі [2].

Мектеп математика курсындағы  «теңдеулер, теңсіздіктер және олардың жүйелерінің желісі» 
тақырыбын оқытуға арналған оқулықтар мен әдістемелік құралдарды талдай келе, мектеп математика 
курсында теңдеулер ұғымын және нақты теңдеулерді шешу жолдары толық қарастырылғаны көрсетілді. 
Теңдеулер желісінің күрделі бөлімдерінің бірі иррационал теңдеулер мен теңсіздіктер болып табылады. 
Себебі мектепте теңдеулер мен теңсіздіктер желісіне өте аз көңіл бөлінеді. Оқушылар осы теңдеулерді 
шешу әдістерін жеткілікті дәрежеде түсінбейді. Сондықтан теңдеулер мен теңсіздіктер жүйесін шешу 
барысында жиі қателіктер жібереді. Теңдеулер, теңсіздіктерді және олардың жүйелерін шешу 9 - 
сыныптағы Мемлекеттік қорытынды аттестаттауда, 11- сыныптағы Ұлттық бірыңғай тестілеуде міндетті 
түрде базалық немесе кәсіби деңгейде кездесіп, оқушыларға бірқатар қиындық туғызады. Сондықтан, 
теңдеулер мен теңсіздіктер жүйелерінің негізгі түрлерін ажырата білу, оларды шешу жолдары мен әдістерін 
қолдана білу оқушыларға теңдеулер мен теңсіздіктерді саналы түрде шешуге, шешім қабылдаудың ең 
тиімді әдісін таңдауға, сонымен қатар мектеп оқулықтарында қамтылмаған есептерді шешу әдістерін 
қолдануға мүмкіндік береді.

Осыған орай теңдеулер, теңсіздіктер  және олардың жүйелері желісінің даму сабақтастығын 
төмендегі кестеден көруге болады. 

Кесте 1 − Теңдеулер, теңсіздіктер  және олардың жүйелері желісінің даму сабақтастығы

Атауы Бастауыш 
мектеп

Орта мектеп Негізгі мектеп ЖОО-да

Теңдеулер, 
теңсіздіктер  
және 
олардың 
жүйелері

– Теңдеулер 
және оны шешу 
тәсілдері
– Есепті теңдеу 
құру арқылы 
шығару

– Бір айнымалысы бар теңдеулер, 
теңсіздіктер және олардың жүйе-
лері
– Екі айнымалысы бар теңдеулер, 
теңсіздіктер және олардың жүйе-
лері
– Квадрат теңдеулер, теңсіздіктер 
және олардың жүйелері
– Рационал теңдеулер, теңсіздіктер 
және олардың жүйелері
– Тригонометриялық теңдеулер, 
теңсіздіктер және олардың жүйе-
лері

– Көрсеткіштік 
теңдеулер, теңсіздіктер 
және олардың жүйелері
– Логарифмдік 
теңдеулер, теңсіздіктер 
және олардың  жүйелері

– Сызықтық 
теңдеулер, 
теңсіздіктер және 
олардың жүйелері

Жоғарыдағы кестеде теңдеулер, теңсіздіктер және олардың жүйелерінің желісін бастауыш, 
орта,негізгі мектептер мен ЖОО-даңы даму сабақтастығы көрсетілген. Мұнда теңдеулер, теңсіздіктер 
және олардың жүйелерінің негізгі бөлімдері көрсетілген.

Теңдеулер, теңсіздіктер және олардың жүйелерінің желісін талдау «теңдеулер мен теңсіздіктер» 
ұғымының түрлі түсіндірме ұғымдарын анықтаудан  және олардың нақты алгебра оқулықтарында қолдану 
мүмкіндіктерінен бастау алады. 

Теңдеулер ұғымын анықтау барысында «белгісіз» немес «айнымалы» терминдері қолданылады. 
Мектеп математика курсында қолдануға арналған бұл терминдерді таңдау, мазмұнды желіде және оның 
практикалық іске асырылуындағы белгілі бір айырмашылықтар мен ерекшеліктерді тудырады, мұны 
мектеп математика курсы оқулықтарының түрлі авторларынан көруге болады. «Айнымалы» термині 
есептерді функционалдық тәсілмен шешуде, ал «белгісіз» термині мәтіндік есептерді алгебралық әдіспен 
шешу және қолданбалы теңдеулер желісін шешу барысында көп қолданылады.

Құрамында әріппен белгіленген белгісіз саны бар теңдікті теңдеу деп атайды.
Теңдеудің түбірі дегеніміз әріптің теңдеуді тура санды теңдікке айналдыратын мәні.
Теңдеуде маңызды ұғымдар әріп және теңдік болып табылады 
Санды немесе әріптік өрнектер бір - бірімен « = » белгісі арқылы байланысқан болса, онда оларды 

санды немесе әріптік теңдік теп атаймыз. Айнымалылардың қабылдайтын мәндерінің кез – келгенінде 
тура болатын теңдікті теңбе-теңдік деп атайды.



418

1-мысал. Санды теңбе-теңдік: 20 5 4 90 6⋅ − = +  

2-мысал. Әріптік теңбе-теңдік: ( )2 2 22a b a ab b+ = + +

Айнымалы мәндер латын алфавитіндегі соңғы әріптермен белгіленеді: . Құрамындағы 
айнымалы сандарына байланысты бір, екі, үш, және т.б. айнымалы теңдеулер болып бөлінеді.

Теңдеуді шешу дегеніміз – теңдеудің барлық түбірлерін табу немесе түбірлері жоқ екенін көрсету 
[3, 33-б.]. 

3-мысал. 
3 23 2 4 1 0x x x+ − − =  берілген санды теңдеудің шешімі 1.

3 2 2 0x ax ax a− + − =  берілген әріптік теңдеудің шешімі a. 
Теңдеу ұғымын анықтаудың тағы бір тәсілі − функционалдық, бұл жерде теңдеу екі функцияның  

теңдігі ретінде қарастырылған:

бір белгісізі бар ( ) ( )f x g x=  теңдеу түрі теңдік деп аталады.

егер 0x саны белгісіз санның қабылдайтын мәндер аумағында жатса және ( ) ( )0 0f x g x=  теңдігі 

дұрыс болған жағдайда, 0x  саны берілген теңдеудің түбірі деп аталады.
Кез-келген теңдеулер ұғымын анықтау және теңдеулерді шешу әрекеттері бірдей түсіндіріледі: 

теңдеулерді шешу үшін, оның барлық түбірлерін немесе шешімі жоқ екенін анықтау.
Теңдеулер мен теңдіктер ұғымының байланысы өте маңызды, себебі:
– теңдеулер теңдік деп аталады, егер кез-келген сан оның шешімі болған болса;
Теңдеулер жүйесін шешу дегеніміз – оның барлық шешімдерін табу немесе оның шешімдерінің 

болмайтынын дәлелдеу [4, 190-б.].
Теңсіздіктер жүйесін шешу дегеніміз – ондағы теңсіздіктердің әрқайсысын тура санды теңсіздікке 

айналдыратын айнымалының мәндерінің жиынын табу немесе шешімдерінің болмайтындығын дәлелдеу 
[4, 60-б.]. 

Төменде квадраттық теңсіздіктердің жүйелерін шешуді қарастырамыз. Квадраттық теңсіздіктер 
жүйелерін шешкенде алдымен әрбір теңсіздікті жеке-жеке шешіп алып, одан кейін олардың ортақ шешімін 
яғни айқасқан жиынын табамыз. Бұл айқасқан жиын берілген теңсіздіктер жүйесінің шешімдер жиыны 
болады.

4 – мысал.                  
Теңсіздіктер жүйесін шешейік.

Шешуі: (1) 
Сондықтан бастапқы теңсіздіктер жүйесінің шешімдер жиыны төмендегідей болады:

. 
1-сызбада көрсетілген.

Сызба 1– 4-мысалдың шешімі

Оқу - әдістемелік әдебиеттерде мектеп математика курсындағы теңдеулер, теңсіздіктер және 
олардың жүйелері желісінің үш негізгі бағыты қарастырылған:

1) Қолданбалық желі. Ол теңдеулер, теңсіздіктер және олардың жүйелерінің желісін мәтіндік 
есептерді алгебралық әдіс арқылы шешуде кең қолданылады. Теңдеулерді, математикалық модельдердің 
кейбір нақты процесінде қарастыруға болады.  Бірақ, қазіргі таңда математикалық модельдеу математика 
қосымшаларында ғана емес, сонымен қатар мектеп математика курсын оқытуда маңызды орын алады. 
Математикалық модельдеу – мәтінді есептерді шешуді және оны оқыту мақсатын қамтиды. Демек, 
теңдеулер жүйелерінің практикалық маңызы − математикалық модельдеуде  қолданылатын математикалық 
құралдардың негізгі бөлігі.

2) Теориялық-математикалық желі. теңдеулер, теңсіздіктер және олардың жүйелер желісінің 
теориялық – математикалық бағыты екі түрлі аспектіде анықталады: біріншіден, теңдеулер және оның 
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жүйелерінің маңызды сатыларын зерттеу, екіншіден, желіге байланысты жалпы ұғымдар мен әдістерді 
зерттеу. Осы екі аспекті мектеп математика курсын қалыптастыруда ерекше орын алады. Теңдеулердің 
негізгі сатылары  қарапайым, сонымен қатар бір мезгілде маңызды математикалық модельдермен 
байланысты. Теңдеулер мен олардың жүйелеріне байланысты есептерді шешу барысында жалпы ұғымдар 
мен әдістер арқылы логикалық түрде теңдеулерді толық шешуге болады. Өз кезегінде, бұл ұғымдар мен 
әдістер негізгі  логикалық түсінікке негізделеді: әріп (белгісіз немесе айнымалы), теңдік, тепе – теңік, 
логикалық қадам.

3) Теңдеулер, теңсіздіктер және олардың жүйелері желісін қалыптастыруда мектеп математика 
курсының, ішкі математикалық - мазмұндық байланысы анық көрінеді. Бұл желі сандар желісімен тығыз 
байланысты. Сонымен қатар теңдеулер, теңсіздіктер және олардың жүйелері функционалдық желімен де 
тығыз байланысты. Бір жағынан теңдеулер, теңсіздіктер және олардың жүйелер желісі  функцияларды 
аналитикалық зерттеуге көмектеседі, екінші жағынан, функционалды желі теңдеулер, теңсіздіктер 
және олардың жүйелері желісінің мазмұнына және зерттеу стиліне маңызды әсер етеді. Атап айтқанда, 
функционалды көріністер теңдеулер мен теңсіздіктер жүйелерін шешуге және зерттеуге графикалық 
визуализацияны негізгі тарту ретінде қызмет етеді.

Осы процестердің өзара әрекеттесуі нәтижесінде зерттелетін материал оқушыларға салыстырмалы, 
ықшам түрде берілуі керек, ол материалды жылдам меңгеруге ықпал етеді. Осындай өзара әрекеттесуді 
орнату теңдеулер, теңсіздіктер және олардың жүйелер желісінде қолданылатын әдіснамалық әдістерді, 
атап айтқанда, материалдарды оқытуды кезеңдерге сәйкес бөлінуін анықтайды. Мұғалімнің кәсіби 
шеберлігінің бірі – әртүрлі сыныптардың оқу материалдарының арасындағы желілерді жүзеге асыру 
мақсатында мазмұнды байланыстарды орнатады.

Мектептегі математика пәнінен жаңа талапқа сай оқытуды жетілдіру мәселелері оның өзекті бірнеше 
идеялық желілерінің құрылымы мен оларды оқыту әдістемелерін жетілдірумен тығыз байланысын 
көреміз. Сондай желілердің бірі мазмұнды – әдістемелік маңызы бар теңдеулер, теңсіздіктер және олардың 
жүйелері желісі. теңдеулер, теңсіздіктер және олардың жүйелеріне байланысты материалдар мектеп 
математика курсының мазмұнының қомақты бөлігін құрайды, себебі теңдеулер мен теңсіздіктер жүйелерін 
математиканың түрлі салаларында және маңызды қолданбалы есептерді шығаруда кең қолданыс табады. 
Сондықтан да оқушыларды теңдеулер, теңсіздіктер және олардың жүйелері желісінің қолданбалық, 
теориялық – математикалық және математика курсының басқа да мазмұндық желілерімен байланысын 
құру бағыттарын игерту мәселесі теңдеулер, теңсіздіктер және олардың жүйелерінің желісін шешуге 
үйрету материалдарын талдау мен синтездеу деңгейінде саналы игерту мәселесімен тығыз байланысты 
болып табылады.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ УРАВНЕНИЙ, НЕРАВЕНСТВ И ИХ СИСТЕМ В 
ШКОЛЬНОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ КУРСЕ

Сансызбаева С. С. докторант, КазНПУ имени Абая, Алматы, Казахстан
В числе фундаментальных целей, поставляемых при передаче уравнений, неравенств и методов решения 

их сетей, в школьном курсе математики лежат проблемы развития умений и навыков эффективного решения 
задач. Поэтому в данной статье представлена содержательно - методическая сеть и ее разделы в школьном курсе 
математики. В частности, рассмотрен вопрос освоения направлений построения взаимосвязи линейных уравнений, 
неравенств и их систем с применимыми, теоретико-математическими, математически-содержательными сетями, 
анализ и качественное освоение материалов уравнений, неравенств и обучения решению их систем.

Ключевые слова: уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, содержательно - методическая 
сеть.

ONLINE ASSESSMENT IN EDUCATION SYSTEM WITH THE SUPPORT OF ICT IN RK
Bagramova S.N. ,master, Kazakh Ablai  khan UIRandWL , Almaty, Kazakhstan

Online assessment is a significant technological advancement that should be involved in the education system. 
Kazakhstan uses information and communication technologies (ICT) in the education system, including in the framework 
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of the state policy and in the field of informatization of society and education. Online assessment has positive moments in 
education. Assessment is a common tool used is education. Assessments in the classroom are something necessary, because 
a lot of teachers partially develop their own instruction. This article describes the opportunity of using online assessment 
methods in the classroom 

Keywords:  online assessment, assessment, formative assessment, summative assessment, ICT, education.

In Kazakhstan, the organizational basis for the national educational policy is the State Program for the 
Development of Education of the Republic of Kazakhstan for 2011-2020 states about the necessity of implementing 
new technologies in education [1]. Nowadays, digital technologies are required in modern education system. After 
renewing the content of the secondary education of the Republic of Kazakhstan, it has the demand for online 
measurement of the knowledge of a student.

In education, the term assessment refers to the wide variety of methods or tools that educators use to 
evaluate, measure, and document the academic readiness, learning progress, skill acquisition, or educational 
needs of students[2].We define assessment as the systematic collection, interpretation and use of information to 
give a deeper appreciation of what pupils know and understand, their skills and personal capabilities, and what 
their learning experiences enable them to do.

The following five principles underpin quality assessment. Its should:
−	be complementary to and supportive of learning; 
−	be valid and reliable; 
−	be fit for purpose and manageable; 
−	support teachers’ professional judgement and support accountability [3].
Teachers have two main purposes for assessing the students in their classes.First purpose is to improve 

learning by checking that learners are progressing.They do this so that can decide whether to give additional help, 
try a different explanation or use different materials when learners find things difficult, or whether to provide more 
challenging activities when learners are to provide for these.

The other purpose is to judge how successful learners have been in mastering  the content of a course 
in order to report this to school management or educational authorities. The first of these purposes is called 
formative assessment or assessment for learning. The second is called summative learning or assessment of 
learning.

Summative assessment in eLearning is used to determine whether or not a learner achieved the learning 
objectives and reached the desired level of proficiency. Typically, a summative assessment is administered at 
the end of an eLearning course, and provides learners with a final grade, in contrast to formative assessment, 
which identify areas that may need improvement and pinpoint their strengths during the eLearning course. For 
example, if a learner passes a summative assessment at the end of an eLearning course, it may earn them a spot 
in the next eLearning course[3].

What aspects of student learning can we assess online?
−	Interactivity, collaborative learning
−	Collective construction of knowledge
As a teacher, you probably use a variety of assessment methods to determine the extent to which your 

students have met your learning objectives. Most of these options are still available to you when you teach online, 
but they need to be managed differently. Furthermore, there are methods of assessment available to you in an 
online course that you may never have considered [4].

Below are online assessment methods which serve as appropriate measures of cognitive levels in Bloom’s 
Taxonomy of Educational Objectives:

Picture  1-Bloom Taxonomy and Online Assessment methods
Formative assessment  is  a method of assessment where  students  are given immediate feedback and 

furnished with ideas  on how to improve  what they are doing. The feedback must be useful to the student  and 
according to Jenkins (2010) be “ specific, accurate, timely , clear, focused upon the attainable  and expressed in 
a way which will encourage  a person  to think” (566) Formative assessment provides instructors and students 
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with timely and frequent feedback on mastery of course material and learning objectives. In essence, instructors 
are sampling student learning and providing feedback based on the results to modify instruction and learning 
experience. Students can use feedback to identify areas of weaknesses for further study.

Summative assessment results are used to assign student grades and make comprehensive conclusions 
about mastery of course learning objectives. Even though more assignments for assessment may be better than too 
few, instructors need to be cautious of using an excess of assignments. If there are too many assessments, students 
may focus on quantity rather than quality of deeper learning[5].

Picture 2- Types  of assessment
Basis for 
Comparison

Formative Assessment Summative Assessment

Meaning Formative Assessment refers to a variety 
of assessment procedures that provides the 
required information, to adjust teaching, 
during the learning process.

Summative Assessment is defined as 
a standard for evaluating learning of 
students.

Nature Diagnostic Evaluative
Whatisit? It is an assessment for learning. It is an assessment of learning.
Frequency Monthly or quarterly Termend
Aimsat Enhancing learning Measuring student’s competency.
Goal Monitor student learning. Evaluate student learning.
Weightofgrades Low High

Picture  3 - Comparison chart Formative assessment:
Discussion Post (boards/blogs/chat)
−	Individuals or groups can present summaries or engage in conversation on various topics of discussion to 

promote interaction
−	Instructors should provide guidelines, deadlines, and discussion forum space to facilitate
−	Small groups can have one spokesperson who posts while another member can respond to questions/

comments from rest of the class
−	Groups can chat or post discussion board with a goal of coming to a consensus on a problem/issue then 

present their consensus to rest of class in blog, video, and forum
−	All major topics need a separate topic area so students can post relevant to the topics while keeping 

learning objectives in mind when creating discussion topics
−	Instructors can create a new topic thread when there is an interesting topic you want to emphasize from 

previous student discussion
−	Instructors can also create a new thread to post external sources to help students on their weaknesses/

misunderstandings from previous assignment
−	Chats can be helpful when groups or students need an avenue to ask and answer questions to facilitate 

collaborative work. Instructors can also use chat as  “office hour” to interact in real time with the students.
Quiz (short answer, multiple choice)
−	Short but frequent quizzes can help both the instructor and the student track their learning progress. A quiz 

can be just 10-15 questions long to provide sufficient information for feedback.
−	For multiple choice quizzes, automated grading can save instructors time and provide quick feedback for 

students.
−	For short answer or short constructed response items, instructors may want to provide additional 

commentary feedback through emails or through the use of a private communication platform in a Learning 
Management System.

Summative assessments
Midterm/Final exams
−	Instructors can use mechanism in Learning Management Systems to increase academic integrity (see 

Academic Integrity section of the module).
−	Plan and reserve computer labs well in advance if using human proctors.



422

Projects
−	Projects can include simulations, role playing, case studies, problem solving exercises, group collaborative 

work, and brainstorming or debates on various topics.
−	For individual projects, participants in group projects should receive peer feedback for a variety of 

viewpoints. An online environment allows students or the instructor to give and receive immediate feedback.
−	Students can pursue special interests or pre-determined topics by the instructor, write or create for an 

audience, and publish or present their findings and conclusions via websites/blogs/forums/discussion boards.
−	Instructors need to provide evaluation forms for self-evaluation and peer assessment
Portfolios
−	 Students can be creative in showcasing their learning and growth through various combinations of papers, 

audio/video, and/or presentations.
−	Instructors can also pre-determine what ought to be included in each portfolio
−	Instructors can use rubrics to assess portfolios (http://www2.uwstout.edu/content/profdev/rubrics/

eportfoliorubric.html)
−	Peer reviews of portfolios can also serve as an effective learning and assessment tool
Presentations
−	Presentations can be in the form of informational web pages such as blogs, web-based student-generated 

quizzes, video/audio, or slide shows.
Formative and summative assessments 
Case Study
−	Case studies can be used for individual or group assessment
−	Asynchronous communication environment (discussion/blogs instead of chat) is actually more appropriate 

for problem based approaches because students have more time to reflect and collaborate with each other.
−	Teams of 5-6 are recommended.
−	Here is an example of using case study for online assessment: Each team member can be responsible 

for contributing responses for one or more cases by posting their reports and supporting materials. Other team 
members then respond with questions to the original posts. Based on question and critiques from team members, 
students can revise individual reports. Instructor can follow up by asking students to develop a case from their real 
world experience. Students can use a variety of methods such as simulation/games, videos, slide shows, photos, 
staged dialogue, and narration over text and images.

Self-Assessment
−	Students can assess reflect on their own learning and their level/skills.
−	Short/timed multiple choice self-tests (10-15 questions) using automated scoring are useful for providing 

quick feedback.
Simulation/Animation/VirtualLab/Game
−	Lab simulations are particularly helpful for science courses. However, lab simulations can be expensive. 

If simulations are not available, an instructor can put together simple lab kits that students can use to conduct 
science experiments at home.

−	Another alternative can be to have students work in labs at nearby campuses.
−	Instructors can also utilize videoconferencing technology to have students observe lab experiments
−	For games, a student creates a game based on their topic or a student chooses a role to play pre-designed 

by the instructor. For example, the student can play role as a company consultant to solve case studies.
Reflective Journal
−	Journals can be nested in individual or class blog where all students contribute.
Free blogging software that is external to the course management system can be used to create own 

reflective journals (http://education.weebly.com/)
−	Instructor can give students a general format on writing reflections. For example, the 3 categories that 

students ought to address are introduction to blog at the beginning of class, weekly blog response (reflecting on 
what they learned, what they take away, what has value to them, their connection to what they learned based on 
prior experience and knowledge, and how students can apply new knowledge), and a final reflection with overall 
summation of their course experiences.

−	To facilitate the use of journals, instructors can connect all student blogs by an index page so that students 
have potential access to all of their classmates’ journals. Students can have the option to comment on each other’s 
blogs.

An instructor blog is helpful to reinforcing points, reassuring, and summing up issues or further explain 
instructions. In order to save time keeping up and continuously assessing students’ progress through their 
reflections, instructor can use Google Reader (http://www.google.com/reader/view/). Google Reader is an 
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aggregate where you can follow and view multiple websites in one location. This will allow the instructor to 
follow all of the student blogs without having to separately log in and check each one.

To facilitate the use of journals as assessment, blogs can contribute to a certain percentage of the final 
grade and assign blog entry topics each week with detailed instructions[6].

The quality of online assessments available to schools is highly variable. Some online assessments are 
designed primarily to achieve more efficient test delivery. Others appear to be shaped by what is technologically 
possible, rather than educationally desirable.

Instructionally useful assessments draw on empirically-based understandings of how knowledge, skills 
and understandings develop in an area of learning. They are aligned with well-constructed learning progressions 
that describe the nature of student progress. They are designed with an appreciation of how learning builds on to 
earlier learning and lays the foundations for future learning; the crucial role of prerequisite skills and knowledge 
in learning success; the kinds of misunderstandings students commonly develop; and the common errors that 
students make. In other words, they begin with a deep understanding of the learning domain itself and are designed 
to establish and understand where students are in their long-term progress through that domain – for the purpose 
of improving teaching and learning [7].

Besides online methods of assessing students,there are also software programs.Content-rich software 
programs typically take the form of mastery learning, tutorial, or drill software and incorporate some type of self-
test procedure that generates scores. Diagnostic assessments, for example, CoPS (Cognitive Profiling System), are 
also available on a CDROM and offer computer-assisted baseline assessment systems, for evaluating children’s 
abilities in areas such as aural comprehension and phonological awareness. Such tools, used appropriately, may 
support the teacher in evaluating the child’s readiness in a particular area.

Schools should develop strategies for evaluating the impact of ICT at different levels in the school, so that 
staff members are confident in assessing its influence on teaching and learning. Schools should exploit the benefits 
of ICT in their assessment procedures and practices beyond purely administrative functions. This could include 
using ICT to assess, track and analyze students’ progress through the use of appropriate software. Consideration 
could also be given to assessing students’ ICT skill levels at particular times during their schooling. When planning 
for the use of ICT to support assessment, ongoing evaluation and review will contribute to refining and developing 
the role of ICT in the teacher’s bank of assessment tools

Exams are conducted on a computer which ultimately saves not only time but also the most important 
product, that is paper. These are the reasons why this online method is accepted by every educational institute 
which has computers and an internet connection available [8].

There is a sample of online assessment which is called Flubaroo. It is a free tool that helps you quickly 
grade multiple-choice or fil-in-blank assignments. More than just a grading tool, Flubaroo also computes average 
assignments score; computes average score per  question, and flags low-scoring questions; shows you grade 
distribution  graph; gives you the option to email student their  grade, and an answer key.

How to use flubaroo
There are several steps involved in using Flubaroo for online assessments. As an overview, there are main 

steps :
1. Create  an assessment in Google Forms
2. Submit the correct answers through the form to create the answer key.
3. Send out the form to  your students so they can take the assessment
4. Install the Flubaroo add-on in the associated  Google spreadsheet 
5. Run Flubaroo to grade the student responses to the assessment and view the results 
6. E-mail students their grades from the  assessment 
For each submission, Flubaroo will show which questions were answered correctly (“1” point), which 

incorrectly (“0” point), and which were not graded  if less than 60% of students  got a question will be highlighted 
in orange to alert you. Additionally, students also scored less than 70 % on the assignment will be highlighted in 
red [9].

The impact of technology on the education sector is undoubtedly beneficial. First and foremost, teaching 
and, in consequence, evaluating students are two actions which should not be limited within the walls of a 
classroom but they can be both performed anytime, anywhere with the aid of computers and the internet. It’s not 
surprising that the industries are gradually moving from using the traditional assessment methods to using more 
practical ones which are almost always towards technological solutions. These practical methods not only benefit 
the institutions but also students as they choose to make full use of this method right from the start when they 
select courses to the final stage, that of the assessment. Research has also proven that most students are interested 
in going through an online assessment rather than a paper-and-pencil one.

Moreover, the students are delighted when they get their results and feedback automatically immediately 
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after the test. But still, to be fair, there is some confusion deriving form students’ responses which show that 
even if some may prefer online testing, there are still some others who like the paper-and-pencil mode more. So, 
there is still a need to figure out how reliable it would be if we should incorporate online methods in teaching 
and evaluating, according to students’ perspective[10]. Students find it attractive when there is multimedia 
incorporated, such as videos or recordings, in the examination as they highly engage students in both learning and 
assessment. Visual and auditory learners are more focused on content that supports multimedia than content which 
is presented in plain text and long sentences.Besides, there are some disadvantages of online assessment.You need 
to be computer literate (or able to use a computer well) in order to create and take an assessment. Technology is 
not always reliable; there might be connection or internet problems, energy breaks and other things like that. Also, 
there is a cost involved in online assessment software and e.t.c

 Using ICT data and online methods of assessing effectively can enhance teaching and learning, improve 
learning outcomes, and contribute to raising standards. 
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ҚАЗАҚСТАН БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ОНЛАЙН БАҚЫЛАУДЫ АҚПАРАТТЫҚ КОММУНИКАТИВТІ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ АРКЫЛЫ  ҚОЛДАНУ
Баграмова С.Н., магистр, аға оқытушы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ

Алматы, Қазақстан

Мақалада ақпараттық коммуникативті технологиялар онлайн бақылау кезінде  тиімді   жақтары болатанын 
ашып көрсету. Қазақстанда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану (АКТ) білім беру жүйесінде 
мемлекеттік саясат шеңберінде қоғамды ақпараттандыру және білім беру саласында жүзеге асырылады.ХХІ ғасыр – 
ақпараттандыру ғасыры» болғандықтан бүгінгі таңда ақпараттық-коммуникативтік технологияларды құзыреттілігін 
арттырып, пайдаланудың маңызы зор. Бүгінгі заман талабына сай жаңа технологиялармен сабақ жүргізуде 
ақпараттық-коммуникативтік технологияларды пайдалану өте тиімді,әсіресе бағалау үрдісінде.

Тірек сөздер: онлайн бағалау, бағалау, формативті және суммативті бағалау, АКТ.
ОНЛАЙН ОЦЕНИВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ИКТ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РК

Баграмова С.Н., cт.преп, магистр, КазУМО и МЯ им.Абылай хана
Алматы, Казахстан

В статье раскрываются ключевыевопросы такие как оценивания с помощью ИКТ. Автор последовательно 
рассамтривавает такие аспекты как: система оценивания, типы оценивания, типы оценивания примеры организации 
оценивания с применением ИКТ. В Казахстане применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
системе образования осуществляется в рамках государственной политики информатизации  общества и образования. 
Среди всех систем оценки знаний студентов, известных в настоящее время, наибольшее распространение получили 
системы оценки знаний при помощи online тестами и другими online методами тестирования.

Ключевые слова: онлайн оценивание, оценивание, формативное и суммативное оценивание, ИКТ, 
образование.

DEVELOPMENT OF  CULTURE OF LISTENING MUSIC AMONG STUDENTS BY 
ELECTRONIC TEXTBOOKS

Taubaldieva Zh.Sh.,1 c.p.s.,  associate professor 
Turgambekova F.2 master

Imasheva M.M.3 master Zhetisu I. Zhansugirov SU, Taldykorgan, Kazakhstan

This article discusses the formation of a culture of listening to music of students of the fifth grade, using the electronic 
textbook on the updated program.

Keywords: electronic textbook, updated program, musical abilities.
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 ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚ  АРҚЫЛЫ МУЗЫКА ТАҢДАУ МӘДЕНИЕТІН  ДАМЫТУ
Тaубaлдиeвa Ж.Ш.1  п.ғ.к.,қaуымд.прoфeccoр

Тургамбекова Ф.2  мaгиcтрант
Имашева М.М.3 мaгиcтрант I. Жaнcүгiрoв aтындaғы ЖМУ, Талдықорған, Қазақстан

Бұл мақалада мектепте бесінші сыныптарға арналған жаңартылған музыка  бағдарламасы бойынша қосымша  
электрондық оқу құралы арқылы оқушылардың музыка тыңдау мәдениетін қалыптастыру қарастырылады.

Тірек сөздер: электронды оқу, құралы, жаңартылған музыка бағдарламасы, музыкалық қабілеттілік.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың бастамасымен «100 нақты қадам» 
Ұлт жоспарын іске асыру аясында ЭЫДҰ елдерінің стандарттары негізінде адам капиталының сапасын 
көтеруге бағытталған білім беру саласындағы 5 қадам жоспарланған. Оның 3-уі жалпы орта білім беру 
жүйесіне қатысты. 

«Музыка» пәнінің мақсаты білім алушылардың музыкалық мәдениетін тәрбиелеуге, азаматтық 
тұлғасын, көркемдік талғамы мен шығармашылық қабілетін қалыптастыруға, алған білімдерін сабақта 
және өмірде пайдалана білуіне негізделген. Пәнді оқытуда «Қазақ халық музыкасы», «Музыкалық 
аспаптар», «Концертке және театрға саяхат», «Қазақстан – менің Отаным» сынды ең негізгі тақырыптарға 
аса мән беріледі. Пән мазмұны тереңдей түсіп, музыкалық құбылыстардың ауқымы кеңейеді. 

Оқытудың әдістемелік жүйесі заманауи технологияларды пайдалануға негізделген. «Мұғалім 
– оқушы» технологиясы шынайы шығармашылық қарым-қатынас қалыптастырады. «Жетістік» 
технологиясы оқушылардың шығармашылық биігіне көтерілуіне көмектеседі. Барлық  сыныптарда 
саяхат-сабақ, концерт-сабақ, ой бөлісу сабағы, репортаж-сабақ және т.б. әртүрлі сабақ түрлерін пайдалану 
ұсынылады.

5-сыныпқа арналған «Музыка» пәнінен жаңартылған мазмұндағы оқу бағдарламасы оқу мақсаттары 
жүйесі арқылы ұзақ мерзімді жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

Пәнді оқытудың мақсаты – қазақтың дәстүрлі музыкасы, әлем халықтары шығармашылығы, әлемдік 
классика және заманауи музыканың үздік үлгілері негізінде оқушылардың музыкалық мәдениеттілігін 
қалыптастыру, шығармашылық қабілетін дамыту

Пәнді оқытудың міндеттері:
- өзге өнер түрлері мен оқу пәніне музыка өнерін кіріктіре отырып әлем тұтастығының бейнесі 

жөнінде түсінігін қалыптастыру; 
- музыка өнерінің жалпы адамзаттық қажеттілікті құбылыс ретінде, оның адам өміріндегі рөлі мен 

маңыздылығы туралы түсінігін қалыптастыру; 
- сын тұрғысынан ойлауы мен музыкаға жағымды қарым-қатынасын, музыкалық іс-әрекет 

дағдыларын қалыптастыру; 
- музыкалық шығармалар мен тапсырмаларды талдау, зерттеу және орындаушылық пен 

импровизациялау, презентациялау оқу пәндік-тақырыптық білім, білік, дағды аясында дамыту; 
- музыкалық қабілеттілігін, белсенді шығармашылығын, орындаушылығы мен зерттеушілік 

дағдысын дамыту; 
- музыка өнері негізінде коммуникация формалары жөнінде білімін қалыптастыру; 
- музыкалық-шығармашылық жұмыстарға идеялар қосу негізінде өзін-өзі бағалау, өзін-өзі тану және 

өзін-өзі дамытуын қалыптастыру (шығармалар жазу, импровизация және өңдеу); 
- ақпараттық-коммуникациялық технология құралдарын қолдану барысында музыкалық-

орындаушылық және техникалық білімі мен біліктілігін қалыптастыру, дамыту.
«Музыка» оқу пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі: 5-сыныпта – аптасына 1 сағатты, оқу 

жылында 34 сағатты құрайды. 
 «Музыка» пәнінің оқу бағдарламасының мазмұны бөлімдер бойынша ұйымдастырылған. Бөлімдер 

пән бойынша оқыту мақсаттары және оған қол жеткізу реттілігін сыныптар бойынша мазмұндайтын 
бөлімшелерге бөлінген. 

Оқу пәнінің мазмұны 3 бөлімнен тұрады:
1. «Музыка тыңдау, орындау және талдау» бөлімі келесі бөлімшелерді қамтиды: 
- Музыка тыңдау және талдау; 
- Музыкалық сауаттылық; 
- Музыкалық-орындаушылық іс-әрекет.
2. «Музыкалық-шығармашылық жұмыстар жасау» бөлімі келесі бөлімшелерді қамтиды: 
- Идеялар және материалдарды жинақтау; 
- Музыка шығару және импровизация.
3. «Музыкалық-шығармашылық жұмысты таныстыру және бағалау» бөлімі келесі бөлімшені 

қамтиды: 
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- Музыкалық-шығармашылық жұмысты таныстыру және бағалау. 
Әрбір бөлімшелерде көрсетілген оқу мақсаттары, мұғалімге үш түрлі іс-әрекетер арқылы 

(оқушылардың музыкалық сауаттылықты зерделеу, музыкалық-орындаушылық және музыкалық-
шығармашылық іс-әрекеті) жұмысты жүйелі жоспарлауға, олардың жетістіктерін бағалауға және оқытудың 
келесі кезеңдері туралы ақпарат беруге мүмкіндік береді. 

Оқу бағдарламасында оқу пәнінің мазмұнын анықтаудың негізі болып табылатын оқыту 
мақсаттарының жүйесі түрінде ұсынылған күтілетін нәтижелері қалыптастырылған. Мазмұны тұрғысынан 
оқу бағдарламалары оқушыны өзін-өзі оқыту субьектісі және тұлғааралық қарым-қатынас субьектісі 
ретінде тәрбиелеуде нақты оқу пәнінің қосатын үлесін айқындайды.5- сыныптың тақырыптары келесі 
бағытта жүргізіледі. Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері:1-тоқсан -Қазақ халқының музыкалық мұрасы 
(9 сағат);2-тоқсан - Қазақ халқының дәстүрлі тұрмыс-салт әндері  және заманауи музыкасы (7 сағат); 
.3-тоқсан - Әлем халықтарының музыкалық  дәстүрі(10 сағат);4-тоқсан - Музыка тілі-достық тілі (8 сағат).

Бүгінгі таңда жас ұрпақтың музыкалық-эстетикалық білімді барынша көтеру кезек күттірмейтін 
мәсалелердің бірі. Өйткені бұл жас ұрпақта жалпы мәдениеттілік рухында білім  берудің негізгі жолы болып 
табылады. Осы орайда жалпы білім беретін мектеп мұғалімдеріне қойылатын талап зор. Кәзіргі уақытта 
тек қана бағдарлама бойынша ән үйретіп, музыка тыңдап, көрнекілерді қолдан жасап көрсету, сабақта аса 
қызықты болмайды. Сондықтанда музыка сабағында қосымша электрондық оқулықтарды қолданып өткізсе 
оқушылардың музыкаға деген қызығушылығы артады деп ойлаймыз. Осыған орай І.Жансүгіров атындағы 
Жетісу мемлекеттік университетінің музыкалық білім беру мамандығында   «Бесінші сыныпқа арналған 
электрондық оқулық» жазылып практикада қолданыс тауып жүр. Авторлары:өнертану докоры,профессор 
Ш.Гуллыев,педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор Ж.Ш.Таубалдиева, қаладағы №21 орта 
мектептің музыка мұғалімі Ж.С.Утеева және4-курс студенті М.С.Мынбосынов..

 Жазылған электрондық оқулық бесінші сынып бағдарламаларының авторлары  Ш.Б.Құлманова, 
Б.Сүлейменова, Т.Тоқжановтардың  басшылығымен жазылған  бағдарламаның концепсиясын басшылыққа 
алып, қосымша әдістемелік электрондық оқу құралы болып табылады.

Оқулықтың мақсаты – электрондық оқулық құрал, музыка  мұғалімдерінің мектептегі жұмыстарын 
жеңілдетіп бесінші сынып бағдарламасын өткізу барысында тақырып бойынша берілген әлем музыкаларын 
тыңдау арқылы көркемдік тыңдау мәдениетін қалыптастыру.

Электрондық оқулықтың мазмұнында бесінші сынып оқушылары бағдарламасына сәйкес халық 
музыкасы тарихынан, жанырлық, дәстүрлі орындаушылар мектебін, халық музыкасын жеткізушілер 
әнші күйшілердің шығармашылығы және бүкіл әлем халықтарының музыкалық шығармалар мен және 
аспаптардың түрлерімен таныса отырып, рухани тәрбие алады.

Бесінші сыныпта музика тыңдауға, тыңдай отырып, он саналы түрде қабылдауға баулу, музыкалық 
тәрбие беру жұмысындағы күрделі міндеттердің бірі. Өйткені, олоқушының музыкалық мәдениеттілігін 
қалыптастырудың алғышарты болып есептелді. 

Сондай-ақ, балалармен тікелей жұмыс істеген музыкант-ғалымдар, ұстаздар, зерттеушілер 
музыканы қабылдаудың әртүрлі жақтарын жан-жақты дамыт укеректігіне айрықша назар аударды. Мысалы 
Б.Яворский музыканы қабылдау ісіне негіз болатын нәрсе - ойлау, бәрімізге анық естілетін сөйлеген сөз 
сияқты түсіне білу деп. есептейді.

Б.Асафьев ұстаздар арасында кеңінен қолдау тапчан тәсілдерге мән беруді ұсынды: «белгілі бір 
шығарманы» жанды орындау» арқылы таныстыру, сол арқылы музыкалық терминдерді жеткізу, оларды 
пайдаланудың анық та, айқын түсінікті түрін қарау. Ең негізгісі – оларды қызықтыра білу. Музыка 
сабағындағы болып жатқан әрекеттерге эмоциялық қарым-қатынасын дамыту”. Д.Кабалевскийдің сөзімен 
айтқанда; «Музыкаға деген қызығушылық, музыкамен әуестену, ұнату – оның ғажайып сұлулығын 
түсіну үшін қажетті шарт. Сонда ғана ол өзінің тәрбиелік және танымдық ролін атқара алатын болады. 
Ал музыкаға қызықпаған, онымен айналыспаған, оны ұнатпаған адамға білім және тәрбие берем деу 
сәтсіздікке ұшыратпай қоймайды. Бұдан шығатын қорытынды: балалардың музыкаға деген қызығу 
сезімін оятпай, олармен музыкалық сабан өткіземін деу - бос әурешілік. Ал, музыканы ұнату, оған қызығу 
сезімдері балалар музыкалық өнердің нағыз көркем үлгілерін сезінгенде ғана пайда болмақ» - деген.

Бесінші сыныпта музыканы қабылдаған кезде оқушылардың өмір және музыкалық тәжірибесі бірден 
көзге түседі. Ол үшін шәкірттердің өздері орындай алмайтын шығармаларды тыңдату керек (мысалы, 
оркестрмен орындалатындарын). Әрине, музыканы тыңдаудағы мақсат - белгілі бір шығармалармен 
танысып қою ғана емес, одан әлдеқайда кең, іргелі. Бұл проблемаға он орындауда кіреді, өйткені, бала 
шығарманы кімнің қалай орындайтындығын тыңдап, аңғара алмайтын болса, он жақсылап орындайда 
алмайды [1].

Шәкірт қауымының музыкалық шығарманы қабылдау қабілетін дамыту жұмысы өзара тығыз 
байланысты екі бағытта жүргізіледі;

1. Бесінші сынып оқушыларға музыканың өмірмен байланысты екендігі жөнінде, музыкалық өнер 
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өмірдің өзіндік бір көрінісі, бейнесі екендігі жөнінде түсінік көзқарас қалыптаса бастайды.
2. Бесінші сынып оқушылары педагогикалық процесс музыканың мазмұнына негізделеді және он 

басшылыққа алады. Ол – музыкалық шығарманың мазмұнында жатқан адамның сезімдері, көңіл-күйлері, 
ақыл-ойлары т.б.

Міне, мәселенің осы екі қыры музика сабақтарын өткізуді біртұтас нәрсе деп. Қарауға себепкер 
болады.

Д.Кабалевский тұжырымдамасына және Республикадағы дәстүрлі бағдарлама ретінде бекітілген 
«Музыка» бағдарламасына (құр.Р.Жәрдемәлиева, Г.Қарамолдаева) сүйене отырып, музыканы қабылдауға 
байланысты іске асыруға тиісті басты үш міндетті қарастырған жөн.

Алғашқы міндет – оқушылардың музыканы қабылдау сезімталдығын қалыптастыру, музыкаға 
құштарлықты, музыканы тыңдауға және орындауға деген ынталылықты дамыту.

Екінші міндет – музыканы саналы түрде қабылдауды қалыптастыру, музыкалық образдардың 
сипатын түсіну, шығармалардың идеялық негізін, ұғуға үйрету.

Үшінші педагогикалық міндет – шығарманы орындау барысында музыкаға деген практикалық 
орындаушылық кіз қарас қалыптастыру. Бұл міндет оқушылардың музыкалық мәдениеттілігін 
қалыптастыруға септігін тигізеді. Ол үшін орындаушылық дағдыларды үйретіп, шыңдау қажет. 
Шәкірттердің бойларында өздерін музыкалық шығармашылық іске іштей қатысы бар екендігін, көркем 
образ жасауға тікелей қатынасы бар екендігін сезіне алатын ахуал туғызу керек [2].

Бесінші сыныпта әртүрлі музыканы тыңдай отырып, олардың тек жанрлық ерекшелігін анықтап қана 
қоймай, белгілі бір шығарманың мазмұнын жеткізу үшін композитордың қандай құралдарға жүгінгендігін 
әңгімелей білуі тиіс. Мысалы, әуеннің желісі, ырғақ өрнегі, екпіннің ауысуы, саздың өзгеруі, динамикалық 
белгілер т.б.

Бесінші сыныпта музика тыңдауды мынадай торт кезеңге бөлуге болады:
1. Кіріспе әңгіме.
2. Шығарманы тыңдау.
3. Тыңдалған шығарма туралы әңгіме.
4. Қайталап тыңдау.
Бесінші сыныпта тыңдауды бұлай торт кезеңге бөлу тек шартты түрде ғана. Мұғалім әр сабан 

барысында сол сабақтың тақырыбына, мазмұнына қарай музика тыңдатуды осы көрсетілген торт кезеңнің 
әрқайсысынан бастауы мүмкін. Қалай болғанда да мұғалім музыканы тыңдатарда балаларды алдын-ала 
ұйымдастыра білуі тиіс.

Бесінші сыныпта музыкалық шығарманы тыңдап,  қабылдай білуінің же місті болуына сол 
тыңдалатын шығарманың орындалу сапасы өте әсер етеді. Орындалатын шығарманың мәнін мұғалім 
балаларға жеткізе алмаса, немесе күйтабақтағы жазылған шығарма сапасыз болса, мұғалімнің музика 
туралы айтқан әңгімесі оның мазмұнынан алшақ жатса, бала ол шығарманы қабылдамайды, сөйтіп, 
музыкалық тәрбие беру жұмысындағы алкен саланың бірі – музыканы тыңдау, өз деңгейіне көтеріле 
алмайды [3].

Бесінші сыныпта музика тыңдау сабақтың әр түрлі кезеңінде іске асырыла береді. Дегенмен де, 
мүмкіндігінше, мұғалім сабақты жоспарлағанда жаңадан таныстырылатын шығарманы сабақтың бір інші 
жартысына қойғаны жөн. Балалар музыканы тыңдатан кезде еркін отыру керек, бұл тәсіл орындалып 
жатқан шығарманы қозғалмай, байсалды тыңдауына мүмкіндік береді. Сондай-ақ музыканы тыңдап 
отырған кезде сөйлеуге, мұғалімге сұрақ беруче болмайтындығын оқушылар ұғынуға тиісті. Бірте-
бірте мұғалім осындай әдіс-тәсілдерге сүйене отырып, балалардың музыканы тыңдай білу мәдениетін 
қалыптастырады. Сондай-ақ, музика тыңдау барысындағы мұғалімнің жүріс-тұрысы, өзін ұстауы өте үлкен 
роль атқарады. Мұғалім тыңдауға ұсынған шығарманы өзі орындаса, мүмкіндігінше нотасыз ойнағаны, 
өзінің бет-әлпетімен музыкаға ынтасын байқап отырғаны жөн. Егер шығарма күйтабақтан тыңдалатын 
болса, мұғалім алдын-ала оның дұрыстығын, дыбыс күшін, күйта бақтың сапасын тексеріп алып, музика 
орындалғанда балалармен бірге «тыңдаушы» бола білуі тиіс.

Мектепті бітірер кез жақындағанда мұғалімге оқушыларды мыналарға дайындау міндеті тұрады:
білуге:
• Қазақстан Республикасының Әнұранының әуені мен сөзін;
•  оқылған туындылар мен олардың авторларының аттарын;
• Қазақстанда барынша кеңінен тараған музыкалық аспаптарды; әншілік дауыстарды; оркестрлер 

мен хорлардың түрлерін; меңгеруге:
• халықтық, классикалық және бүгінгі заман музыкаларының жекелік-бояулық және сезімдік-

бейнелік танымал туындыларын тану мен қабылдауды;
• музыкалық туындылардағы (үзінділердегі) мәнерлілік құралдары (әуен, ырғақ, шашаңдық, 

әуезділік, динамика) мен көңіл-күйді, сипатты айқындауды және тыңдалған музыкаға озінің қатынасын 
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ауызша және ауызша емес түрде көрсете білуді;
• тыңдалған музыкалық туындыдағы дамудың ерекшеліктері, оған ғана тән музыкалық дауыс 

ырғақтары,  музыканың бейнелеушілігі және мәнерлілігі тұрғысында сипаттауды;
• музыкалық, оның ішінде балаларға таныс емес туынды жазылған жанрды (ән, би меншеру) есту 

қабілеті арқылы анықтауды; 
• Қазақстанда барынша кеңінен таралған музыкалық аспаптарды, сонымен бірже негізгі әншілік 

дауыстарды, хорлар мен оркестрлердің түрлерін есту қабілетіне сүйене отырып ажыратуды;
• халық музыкасын да құрметпен қарау; 
• туысқан халықтар музыкасына құрметпен қарау.
Электрондық оқулықтың мазмұнында бесінші сынып оқушылары бағдарламасына сәйкес халық 

музыкасы тарихынан, жанырлық, дәстүрлі орындаушылар мектебін, халық музыкасын жеткізушілер 
әнші күйшілердің шығармашылығы және бүкіл әлем халықтарының музыкалық шығармалар мен және 
аспаптардың түрлерімен таныса отырып, рухани тәрбие алады.

Бесінші сыныпта музыка тыңдауға, тыңдай отырып, он саналы түрде қабылдауға баулу – музыкалық 
тәрбие беру жұмысындағы күрделі міндеттердің бірі. Өйткені, ол оқушының музыкалық мәдениеттілігін 
қалыптастырудың алғы шарты болып есептелді. 
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ СЛУШАНИЯ МУЗЫКИ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ
ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ

Таубалдиева Ж.Ш.,1 к.п.н., профессор,
Тургамбекова Ф.2магистрант

Имашева М.М.3 магистрант ЗМУ им. И. Жансугурова
Талдыкорган, Казахстан 

В данной статье рассматривается формирование культуры слушания музыки учащихся пятого класса с 
использованием электронного учебника по обновленной программе.

Ключевые слова: электронный учебник, обновлённая программа, музыкальные способности.

APPLICATION OF NEW INNOVATIVE METHODS IN TEACHING « LOGICAL FOUNDATIONS OF 
DIGITAL ELECTRONICS” IN MEDICAL SCHOOLS

Zhussipbekova Sh, doctoral student, Kazakh Abai NPU,
Almaty, Kazakhstan 

To date, the main task in education is to increase students ‘ interest in the subject and improve the quality of education, 
using various methods and techniques, new technologies. In the article the Author offers new innovative methods of teaching 
medical students. During the classes the Student has an opportunity to seek answers to questions of resource to perform 
the practical and laboratory tasks using the resource, to seek the necessary data in electronic books, play games, interactive 
training, perform group work (mini-projects), to assess resources. The results shown in the application of new methods and 
techniques in the classroom: students ‘ interest in learning increases, business skills, mental activity, resourcefulness, self-
confidence are formed, they teach the ability to unite, systematically bring the game, develop the ability to study, compare, 
observe.

Key words: innovation, method, group discussion, training, logic elements, integrated circuit, learning technology.
МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА “ЦИФРЛЫ ЭЛЕКТРОНИКАНЫҢ 

ЛОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІН”  ОҚЫТУДА  ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ 
Жусипбекова Ш.Е., докторант, Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы қ., Қазақстан

Бүгінгі таңда білім берудегі басты міндет әр түрлі әдіс–тәсілдерді, жаңа технологияларды қолдана отырып 
студенттің  пәнге деген қызығуларын арттыру және білім сапасын жақсарту болып табылады. Автор мақалада 
медициналық жоғарғы оқу орындарының студенттеріне оқытудың жаңа инновациялық әдістемелерін ұсынып отыр. 
Студент сабақ барысында ресурс сұрақтарына жауап іздеу, ресурс көмегімен практикалық және лабораториялық 
тапсырмаларды орындау, электронды анықтамалардан қажетті  деректерді  іздеу, интербелсенді оқыту ойындарын 
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ойнау, топтық жұмыс (мини-жобалар) орындау, ресурстың бағалау мүмкіндігіне ие болады. Жаңаша әдіс-тәсілдерді 
сабақта қолдану барысында көрсеткен нәтиже: студенттердің оқуға қызығушылығы артады, іскерлік дағдысы, ойлау 
белсенділігі, тапқырлығы, өзіне деген сенімі қалыптасады, пікір таластыра білуді, ойын жүйелі түрде жеткізуді, 
зерделеу қабілетін дамытуды, салыстыру, байқағыштық қасиеттерін үйретеді.

Тірек сөздер: Инновация, әдіс, топтық дискуссия, тренинг, логикалық элементтер, интегралды микросхема, 
оқыту технологиясы.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті - оқытудың 
жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық коммуникациялық желілерге 
шығу, ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке 
тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар 
жасау» деп атап көрсеткендей қазіргі білім беру саласында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп 
отыру және жаңа педагогикалық технологияны меңгеруді мақсат етуде.[1] Аталған мақсаттарға жету үшін 
оқытушының ізденісі, жаңа тәжірибе, жаңа технологиялар қолдану қажеттілігі туындайды. Инновациялық 
технологияны әр сабақта қолдану білімді тереңдетумен қатар, студентті өз бетінше оқу әрекетіне жетелеп, 
олардың оқуға деген ынтасын оятады. Білім саласындағы басты мақсат - әрбір студентке түбегейлі білім 
мен мәдениеттің негіздерін беру және олардың жан-жақты дамуына қолайлы жағдай жасау.[2] Осыған 
орай, соңғы кезде оқытудың әр түрлі жаңа инновациялық технологияларды оқу үрдісінде қолдануда.

Заманауи талаптарға сәйкес жоғары медициналық білім беру жүйесі құзіретті бағдарланған 
сипатқа ие болғаны дұрыс. Бұл студенттерді өзіндік жұмыстар мен белсенді оқыту әдістеріне бағыттай 
отырып, оқу үдерісіне жаңа инновациялық әдістерді қалыптастырып, енгізуді күшейтеді Инновациялық 
технологияның жемісті түрлерінің біріне интерактивті оқыту әдісін жатқызуға болады. Оқытушы оқу 
үдерісіне интерактивті оқу әдісін енгізгенде, студенттерден әдебиет көздеріндегі, дәріс материалдарымен 
оқулықта жазылған тақырыптардың мазмұнын айтып беруді ғана емес, сол оқығандарына талдау жасап, 
өз көзқарасын білдіріп, бағасын бере білуді және дайындық кезінде алған білімін пайдалана отырып 
ситуациялық есептерді дұрыс шеше білуді талап етеді. Сондай деңгейге жеткізу мақсатында студенттердің 
ой-өрісін өзгертеді. Осындай оқыту әдістерінің бірі Team Based Learning (TBL), Problem Based Learning 
(PBL), Case –Based Learning (CBL), Kейс-стади әдісі, Research Based Learning (RBL) әдісі, Топтық 
дискуссия әдісі, Миға шабуыл әдісі, Тренинг, Белсенді оқыту әдісі.  Осы оқу әдістерін оқу үрдісіне енгізе 
отырып оқыту сапасын жоғарылату нәтижесінде студенттердің шығармашылық қабілетін және дербестігін 
жетілдіру. Енді осы аталған  оқыту әдістеріне тоқталып өтейік: 

TBL (Team Based Learning) - топпен оқытуға бағытталған әдіс. Студенттерге топта жұмыс істеу 
дағдысын дамытуға мүмкіндік беретін оқытудың топтық әдісі. TBL әдісі арқылы студенттер әрбір 
командалық топтарға бөлінеді және олар коллектив бойынша жұмыс істей біледі. Жеке жұмыстарын 
атқарады. Сонымен қатар өз ойын айтуға, ұжымды алып шығуға, сондай жақсы қасиеттерді беретін әдістің 
бірі.

PBL (Problem Based Learning) проблемалық - бағытталған оқыту. Студенттерді кәсіби мәселелерді өз 
бетінше шешуге үйретеді. Оқытушы топтың алдына міндет қойып, белсенді бақылаушының рөлін шектей 
отырып, іс-әрекеттердің толық еркіндігін береді. Студенттер тапсырманы орындау үшін қандай ақпарат 
қажет екенін, оны қайдан алуға және қалай қолдануға болатынын өздері шешеді. Оқушылар мақсатты 
тұжырымдамаларды зерттеуге әкелетін оқыту проблемаларын анықтай алуы үшін мәселе кезең-кезеңмен 
енгізілуі тиіс.  Төменде осы процесте көмектесе алатын кейбір мәселелер қарастырылған:

−	бірінші кезең қалай көрінеді? Қандай ашық сұрақтар қоюға болады? Оқытудың қандай мәселелері 
анықталады?

−	мәселе қалай құрастырылады?
−	мәселе қанша уақытқа созылады? Аяқтау үшін қанша сабақ қажет?
−	оқушылар келесі кезеңдерде проблема бойынша жұмыс істейтін кезде ақпарат ала ма?
−	студенттерге қандай ресурстар қажет?
−	студенттер тапсырманы аяқтағаннан кейін қандай соңғы өнімді өндіреді?
Соңғы қадам-студенттерге арналған негізгі ресурстарды анықтау .  Студенттер өз бетінше оқу 

ресурстарын анықтау мен пайдалануды үйренуі керек. Көптеген студенттер өз зерттеулерін интернетпен 
шектегісі келеді, сондықтан оларды кітапханаға жіберу маңызды болады. [3]

CBL (Case –Based Learning) клиникалық жағдайға негізделген оқыту – бұл білім алушыға белгілі 
бір өзекті клиникалық міндетті шешу үшін алған білімдерін қолдануға мүмкіндік беретін білім беру 
технологиясы.

Сабақ өткізу келесі кезеңдерден тұрады: 
−	студенттердің сабақ өткізу формасы туралы ескертпейді; 
−	сабақ алдында тестілеу жүргізіледі; 
−	содан кейін оқытушы 4-5 адамнан тұратын студенттер тобын қалыптастырады және оларға 
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клиникалық жағдайлар, яғни ситуациялық есептер таратады. 
−	Клиникалық жағдайдың шарты және сұрақтар тізбесі әрбір кіші топқа жеке парақта таратылады. 

Берілген тапсырманың дұрыс шешілуін бағалау тапсырманы талқылау барысында әр студенттің 
белсенділігіне, сондай-ақ проблеманы шешудің толықтығы мен түп нұсқасына байланысты. Бұл әдіс, бір 
жағынан, жасанды құрылған кәсіби ортада кәсіби біліктер мен дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік 
береді. Екінші жағынан, оқу қызметі саласындағы білімді кәсіби салаға ауыстыруға мүмкіндік береді. 
Сонымен қатар, осы әдісті енгізу кезінде ойлау іс-әрекетінің дағдыларын қалыптастыруға, ойлау 
парадигмасының ауысуына, ақпараттың үлкен массивін өңдей білуге, әр түрлі жағдайларда оңтайлы 
мінез-құлықтың қабілетін дамытуға баса назар аударылады. CBL және PBL қазіргі уақытта үздіксіз 
оқытуға жәрдемдесу, командада жұмыс істеу дағдыларын дамыту және сыни ойлау мақсатында көптеген 
медициналық оқу орындарында қолданылады. Белсенді оқыту әдістері үлгерімнің өсуіне, білімнің 
өміршеңдігіне және он қарым-қатынасқа әкеледі. Екі әдіс оқыту процесінде өзінің жоғары тиімділігін 
дәлелдеді.

Case-study әдісі - нақты жағдайлар әдісі. Бұл әдіс жеке және топтық талдауға негізделген интерактивті 
оқыту әдісі. Мәселенің ықтимал шешімдерінің бірін іздеу келесі кезеңдерден өтеді: 

−	оқытушы талқыланатын жағдайлармен таныстырады; 
−	негізгі мәселе (дилемма) ерекшеленеді, маңызды факторлар бөлінеді; 
−	ми шабуылына арналған тұжырымдамалар, тақырыптар ұсынылады;
−	қандай да бір шешімді қабылдау салдарларына талдау жүргізілді, проблеманы шешуге әкелетін 

қызметтің белгілі бір алгоритмі әзірленеді. 
Оқытудың күрделі және тиімді әдісі бола отырып, кейс-әдіс әмбебап болып табылмайды және 

оқытудың басқа әдістерімен: модельдеу, жүйелік талдау, ойлы эксперимент, проблемалық әдіс, сипаттау 
әдісі, жіктеу әдісі, ойын әдістері, «ми шабуылы», дискуссиялар ұштастыра отырып ғана табысты 
қолданылуы мүмкін. Бұл әдістің тұлғалық-бағдарлы сипаты білім алушыларда шешім қабылдау қабілеті, 
дербестік және бастамашылық, өзгерістерге дайындық және икемділік, ақпаратпен жұмыс істей білу, 
табандылық және мақсаткерлік, коммуникативтік қабілеттер, тұлға аралық қарым-қатынасқа қабілеттілік, 
ойлау проблемалылығы, конструктивтілік және әдептілік сияқты қасиеттерді қалыптастыруға мүмкіндік 
береді. [4]

RBL (Research Based Learning)- ғылыми-бағытталған оқыту, жоба әдісі. Оқытудың ғылыми-
бағытталған әдісін енгізу қажеттілігі университет зерттеу ЖОО мәртебесін алуға ұмтылады, себебі 
болашақ студенттің ғылыми зерттеулерге тікелей қатысуы оның кәсіби қызметінде ғылыми дәлелдеме 
принциптерін пайдалану мәдениетін қалыптастырады. Оқытудың бұл әдісі білім алушыда аналитикалық 
және креативті ойлауды қалыптастыруға бағытталған және сол арқылы денсаулық сақтау жүйесінің 
бәсекеге қабілетті ғылыми мамандарын даярлауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Топтық дискуссия әдісі студенттерді кәсіби жағдайды талдауға, мәселені құру дағдыларын 
қалыптастыруды үйретуге, басқа қатысушылармен қатынасқа түсу игерімін дамытуға, сонымен 
қатар, әртүрлі кәсіби мәселелер бойынша шешім қабылдау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған 
әңгімелесудің түрі. 

Миға шабуыл әдісі –топта жұмыс істеуде шығармашылық белсенділігін жігерлендіру негізінде 
студенттерге ситуация шешімі жауабының бірнеше жолын айтуға мүмкіндік беретін, идеялармен 
шешімдерді қабылдаудың оперативті әдісі. 

Тренинг(ағылш. «to train» - оқыту, жаттықтыру). Егер оқыту интерактивті жүргізілсе, яғни ақпарат 
ала отырып түсініксіз сәттерді талқылауға, сұрақ қоюға мүмкіндік алса берілген ақпаратты тез меңгереді 
және алған білімдерін бекіте отырып, мінез-құлық дағдылары қалыптасады.

Тренинг жүргізуге қойылатын талаптар:
-      студенттер бір-біріне бетпе-бет отыратындай етіп айналдыра орындықтар қоюға мүмкіндігі 

бар кең бөлме (бұл жағдайда еркін пікір алмасуға, жаттығулар мен серігу кезеңдерін жүргізуге ыңғайлы 
болады. Бір-біріне сенімділік артып, қызығушылық танытады, ынталы болады);

−	тренингке қатысушылар саны 20-25 адамнан аспауы керек. «бұл сенім атмосферасын туғызатын 
және барлық қатысушылардың назарын  тұрақты аударуға мүмкіндік беретін қатысушылар саны);

−	бүкіл тренинг бойында достық көзқарастағы сенімді атмосфераны жасау және қолдау;
−	тренингке қатысушыларды марапаттап отыру және барлығының оған  қатысуын қадағалау;
−	оқытушы-жаттықтырушы өз пікірін ұсынбай-ақ қатысушыларды сабақтың мақсатын орындауға 

жетелеуі тиіс;
−	оқытушы-жаттықтырушы әрбір жаттығудың уақыт шеңберін сақтауы керек;
−	тренингтің бірінші сабағында «танысу» жаттығуы өткізіледі және «келісім» (топтық жұмыс 

ережесі) қабылданады;
−	теориялық жадығат пен интерактивті жаттығулардың, серігудің арасында сабақтастық болуы 

керек;
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−	кез-келген тренинг сабақ басталарда сол сабақтың мақсаты мен міндеттері айтылады, ал соңында 
қортындыланады;

−	кез-келген тренинг қандай мақсат қойылса да, әрдайым танысу мен жұмыс ережесін жасаудан 
басталады.

Белсенді оқыту әдіс - бұл тек оқытушы ғана емес, сонымен қатар студенттер де белсенді болған кезде 
материалды меңгеру барысында белсенді ойлау және практикалық іс-әрекетке итермелейтін студенттердің 
оқу-танымдық қызметін белсендіру тәсілдері. Оқытудың дәстүрлі түсіндірмелік-иллюстрациялық тәсілінің 
негізінде студенттерге білімді дайын түрде беру принципі жатыр. Белсенді әдістерді қолданған жағдайда, 
студенттердің ақыл-ой қызметін жандандыру бағытында екпіннің ауысуы орын алады. Оқытудың белсенді 
әдістері бір мезгілде оқу-ұйымдастыру міндеттерін шешуге мүмкіндік береді: 

1) оқытушыға оқыту процесін оқытушының ықпалына бағындыру; 
2) даярланған студенттердің де, дайындалмаған студенттердің да оқу жұмысына белсенді қатысуын 

қамтамасыз ету; 
3) оқу материалын меңгеру процесіне үздіксіз бақылау жасау. [5]
Біз жоғарыда аталған инновациялық интерактивті әдістердің ішінен студенттердің  топта жұмыс 

істеу дағдысын дамытуға мүмкіндік беретін оқытудың топтық TBL (Team Based Learning) әдісін Дәрілер 
технологиясы және инженерлік пәндер кафедрасында “Электротехника және электроника негіздері” 
пәнін оқытуда 2 курс студенттерімен өткізілетін сабақта қолдандық. TBL (Team Based Learning) –топта 
әдістемелік бағытта оқыту, топта жұмыс істеу кезінде студенттерді өз бетінше жұмысқа ынталандыру, 
оқуға деген қызығушылығын арттыру. Бұл әдістің ерекшеліктері жеке тұлғаны қалыптастыру, кәсіби 
білімді дамыту және жоғары білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау болып табылады. 

Оқыту әдісі «Цифрлы электрониканың логикалық негіздері» тақырыбы бойынша жүргізілді.
Бұл әдісті қолдану мына іс-әрекеттерден тұрады: 
−	студент тақырыпты меңгеруді қамтамасыз ету; 
−	студенттер мәселені түсіну және шешу үшін тақырып бойынша алған білімін қолдана білу қабілетін 

дамыту; 
−	студенттерді үздіксіз білім алуға дайындау; 
−	жеке және топпен жұмыс істеу дағдысын дамыту.
−	TBL-технологиясы медициналық білім беруде жыл өткен сайын жиі қолданысқа еніп келе жатқан 

стратегиялық оқыту тәсілі. Осы мақаланың мақсаты: TBL-технологиясымен дәріс оқу білім алушылардың 
өзара және командамен жұмыс жасау іскерліктерін дамытуда тиімді екендігін қарастыру.

−	Сонымен бірге TBL әдісінің негізгі 4 кілті:
−	топтың қалыптасуы;
−	жауапкершілік;
−	сапалы тапсырма;
−	дер кезіндегі кері байланыс.
Әр қайсысына жеке тоқтала кетсек: 
Топтың қалыптасуы: Топты қалыптастыруда яғни, топ құру кезіндегі негізгі мақсат дұрыс және 

басқаруға ыңғайлы етіп бөлінуі керек (мысалы, ол үшін оқытушыда топ жайында мәлімет болу қажет, 
сонымен бірге топтан арнайы сауалнамалар алынуы қажет, бір топта белсенді студенттер топталып екінші 
топқа баяу жұмыс жасайтын студенттер топтастырылмауы қажет, бір мектептен келген немесе бір ауданнан 
студенттер, т.с. мәселелерге көп көңіл бөлуі тиіс). Топтың құрамы 5-7 студенттен тұратын үш немесе одан 
да артық болатындай етіп бөлу қажет. Себебі, топқа бөлу әдістің толық қанды қалыптасуына зор ықпал 
етеді. Жауапкершілік: Студент сабаққа дейінгі дайындықты өзі жеке жасауы қажет және сол дайындықты 
топпен жұмыс жасау барысында көрсете білу қажет. Студенттердің білімін бағалау топпен бағаланатын 
болғандықтан әрбір студент жауапты болу қажет. 

Сапалы тапсырма: Тақырыпты толық меңгеруге мүмкіншілік бере алатындай топқа тапсырма немесе 
мәселе қоя білу қажет. Студент осы мәселені шешу барысында, алған білімдерін жан-жақты пайдалана 
отырып шешу қажет. 

Дер кезіндегі кері байланыс: Студент дер кезінде топпен кері байланыста болуы қажет. Яғни, 
топпен бірге талқылай отырып мәселені және сауалнаманы шешу қажет. Мұнда студенттердің жеке 
дайындықтарының нәтижесі байқалады. Топпен жұмыс істеу барысында кері байланыс студенттердің 
толық меңгермеген тұстарын талқылауға мүмкіндік береді. 
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1-сурет Жалпы сабақтың өтілу жоспарлау барысы
TBL инновациялық оқыту әдістемесі қолдану үшін оқытушы алдын ала топ студенттеріне сауалнама 

жүргізіліп, сауалнама нәтижесіне байланысты топты (командаға) 3-ке бөледі. Сабақты жүргізу барысы 
төмендегідей үш кезеңнен тұрады:

1-кезең. Студент «Электрониканың негіздері. Цифрлық технологияның негізгі элементтері» 
тақырыбы бойынша 15 сауалнамаға жауап беруі тиіс. Оны оқытушыға 10 минуттан соң, жинап береді. 
Оқытушы тест сұрақтарының жауабын  MS Exсel программасына енгізеді де, тест нәтижесін шығарып 
алады. 

2-кезең. Студенттер 3 топқа, жеке тапсырған сауалнаманы қайта бірге отырып жауап береді. 3 топқа 
3 оқытушы белгіленеді. Студенттер тест сұрақтарына дұрыс жауап бергенше және оқытушы олардан 
дұрыс нәтиже алғанша бірнеше мүмкіндік береді. 

3-кезең. Студенттерге: 
- цифрлы интегралды электрониканың логикалық негіздері, 
- сандық құрылғылардағы сигналдарды кодтау
- цифрлы құрылғылардың классификациясы
- ЖӘНЕ-ЕМЕС, НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементтерінде логикалық функцияларды енгізу тапсырмалары  
- негізгі логикалық элементтердің түрлері мен қасиеттерін;
- логикалық элементтердің ақиқат кестесін құруды;
- электроникалық тәсілдер арқылы екілік айнымалы шамаларды өндіру жолдарын;
- интергалдық микросхемалармен құрылған логикалық элементтердің түрлерін.
- құрама логикалық элементтерді жасау принципін.
- логикалық элементтерді статикалық және динамикалық режимде зерттеу әдістерін.
- базалық логикалық элементтердің негізінде логикалық құрылғыларды жинау тәсілін. [6]
3 топқа бөлек практикалық тапсырманы береді. Әрбір топ орындаған тапсырмаларын Electronic 

Workbench бағдарламасының көмегімен виртуалды зертхананы демонстрациялайды. Үш топ бір-бірінің 
жұмыстарын таныстырып болғаннан кейін, келесі критериялар бойынша бағалайды: топ алдындағы 
жауапкершілік, белсенділік, ұтқырлық, шеберлік, сөйлеу мәдениеті.

1-кезең бойынша 
бағалау парағы:

2-кезең бойынша бағалау парағы: 3-кезең бойынша 
бағалау парағы:

-15 тест сұрақтарына 
дұрыс жауап берген 
жағдайда -максимум 
90%.
- Әрбір дұрыс жауап -6%

1-қадам Аудиториядан тыс дайындық. 
2-қадам Дайындықты аудиторияда тексеру. Өз бетімен 
дайындалу. Жеке тақырып бойынша сауалнама тапсырады.
Оқытушымен кері байланыс командалық аппеляция шағын 
топпен жұмыс.
Топпен тақырып бойынша сауалнама тапсырады.
3-қадам Алған білімді практикада қолдана білу. 
-Топ 15 тест сұрағына дұрыс жауап берген жағдайда -максимум 
90% 
-Әрбір дұрыс жауап -6%,
-Алғашқы дұрыс жауап -6%,
-Қате жауап бергеннен кейінгі жауап -3%,
-Одан кейінгі дұрыс жауап -1,5%. 

Практикалық 
тапсырмалар бойынша 

-максимум 90%.

Сабаққа қорытынды жасау.
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 Оқытушы сабақтың соңында студенттердің 1, 2, 3 - кезеңдердегі жинаған балын қосып, орта балын 
шығарады және ал қалған 30 пайызды оқытушы коммуникативті, практикалық дағдылар бойынша әрбір 
топты бағалап шығады. Мысалы: 

Үш кезең бойынша максимум әрбір топтың жинаған балы – (30+ (90+90+90))/3=100.
 Мұндағы 30%-оқытушының тарапынан қойылған балл, 90% - үш кезеңде студенттердің жинаған 

орташа балы. Бұл әдістің тиімділігі студенттердің коммуникативті, топпен жұмыс істеу, үздіксіз білім 
алу дағдыларын және тапсырманы шешу барысында тиімді жолын таңдауында болып отыр. Сонымен 
бірге бұл әдіс студенттердің ойлау қабілетін арттыру үшін қолайлы деп санаймыз. Яғни, TBL әдісінің 
ерекшелігі жеке тұлғаны қалыптастыруға, білімін дамытуға, кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін 
қажетті жағдайлар жасауында. 

Қорыта айтқанда, әлеуметтік өміріміздің барлық саласында, соның ішінде педагогикалық қызмет 
саласындағы түбегейлі өзгерістер білім беру жүйесін жаңғыртуды, заман талабына сай сәйкестендіруді 
қажет етеді. Осы ретте оқыту үдерісінде білім беруді ұйымдастыру және басқарудың заманауи әдістерін 
кеңінен қолдану қажеттілігі туындайды. Бұл жағдайда тиімді кәсіби қызметке дайын, еңбек нарығында 
бәсекеге қабілетті жоғары медициналық білімді мамандар даярлаудың дәстүрлі әдістерімен қатар, 
қазіргі талаптарды қанағаттандыратын инновациялық оқыту әдістерін қолданудың келешегі зор. Осы 
орайда, кафедраның оқу үдерісінде кеңінен қолданылып отырған жаңашыл әдістердің бірі – командалық 
бағытталған оқыту технологиясы (TBL) өзінің артықшылықтарын дәлелдеп отыр. Тәжірибе көрсетіп 
отырғандай, егер сабақ кезіндегі жұмыс әдістемелік деңгейде дұрыс ұйымдастырылған болса, онда 
командалық жұмыс жасау әдісінің тиімділігі дәстүрлі оқыту технологиясына қарағанда жоғары болады. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ ЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 
ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ” В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ

Жусипбекова Ш.Е. докторант, КазНПУ имени Абая, Алматы, Казахстан
 Главной задачей в образовании является повышение интереса студентов к предмету и улучшение качества 

образования, используя различные методы и приемы новых технологии. В статье автор рассматривает  новые 
инновационные методики обучения студентов медицинских вузов. В ходе занятия Студент получает возможность 
искать ответы на вопросы ресурса, выполнять практические и лабораторные задания с помощью ресурса, искать 
необходимые данные  в электронных справках, играть в игры интерактивного обучения, выполнять групповую 
работу (мини-проекты) и  оценивать ресурс. Результаты, проявленные при применении новых методов и приемов на 
уроках: повышается интерес студентов к учебе, формируются деловые навыки, развиваются умственная активность, 
находчивость, уверенность в себе, умение сплотиться, доведение мыслей, развитие способности к изучению, 
сопоставление, наблюдательность.

Ключевые слова: Инновация, метод, групповая дискуссия, тренинг, логические элементы, интегральная 
микросхема, технология обучения.

CRITERIA FOR PEDAGOGICAL INNOVATION. NEW APPROACHES AND TECHNOLOGIES OF THEIR 
IMPLEMENTATION IN THE EDUCATION SYSTEM

Alimov A.Ya.,Senior teacher,Navoi State Pedagogical institute,
Navoi, Uzbekistan

In this article it is spoken about pedagogical technologies and their usage in primary education. The first, given 
theoretically analysis module of technology educationimproving elementary schoolchildren`s mathematical skills, knowledge 
and education by using both practical and theoretical ways, produce the effective ways of teaching by using module technology 
into practice.

Keywords: innovation  technologies,technology of education, educational element, module, module education, 
technology of module education, activity, design, personalization, individual approach, differential education, purposeful, 
assessment herself, prevision mark, small group
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КРИТЕРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ. НОВЫЕ  ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИЙ ИХ 
РЕАЛИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Алимов А.Я.,старший преподаватель, Гос. пед. Институт им. А.Навои,
Навои, Узбекистан

В этой статье говорится о педагогических технологиях и их возрасте в начальном образовании. Первый, 
данный теоретически анализируемый модуль технологии образования, улучшающий математические навыки, знания 
и образование учащихся начальной школы с использованием как практических, так и теоретических способов, дает 
эффективные способы обучения с использованием модульной технологии на практике.

Ключевые слова: инновационные технологии, технология обучения, образовательный элемент, модуль, 
модульное образование, технология модульного образования, деятельность, дизайн, персонализация, индивидуальный 
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Человек, размышляя вокруг себя, всегда стремится изобретать, увидеть и узнать, что-то нового. 
Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности человека и 
поэтому естественно предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, 
они является результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и 
целых коллективов. При реализации и внедрении инновационные стратегии целостного педагогического 
процесса существенно возрастает роль директора школы, учителей и воспитателей как непосредственных 
носителей новаторских процессов. В основном зависят многообразности технологии обучении: 
дидактических, компьютерных, модульных и других. Проводимые учебно-воспитательные занятие в 
контексте инновации требует учителям специальной психолого-педагогической подготовки, так как 
профессиональной деятельности учителя реализуется не только специальные, предметные знания, но и 
современные знания в области педагогики и психологии, технологии обучения и воспитания. На этой базе 
формируется готовность к восприятию, оценки и реализации педагогических инноваций.

Обратим вашего внимания на основной смысл слова «инновация». Понятие «инновация» означает 
новшество, новизну, изменение; инновация как средство и процесс предполагает чего-либо нового. 
Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового цели, содержание, 
методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащихся.

Человек, чтобы достичь своей цели вынужден применять какие-то способы и средства для 
преодоления этих препятствий. Совокупность средств и способов, применяемых для преодоления 
препятствий возникающих при целенаправленных действиях, называются методами[1, с23].

Проблема интеллектуального развития учащихся в условиях современной школы приобретает 
доминирующее значение. Педагогический процесс при активном сотрудничестве учащегося и учителя 
должен быть направлен на формирование и становление творческой личности каждого школьника, на 
развитие его высокоинтеллектуального потенциала, интеллектуальных способностей.Принимая во 
внимание имеющийся опыт исследования по педагогике, можно определить совокупность некоторых 
педагогических новшеств: новизны, оптимальности, результативности, возможности творческого 
применения инновации в массовом опыте [3, с492].

Как мы применяем модульное обучение на уроках математики в начальной школе?
Практика показывает перспективность принципиально иного по организации и технологии 

модульного обучения, которое характеризуется опережающим изучением теоретического материала, 
укрупненными блоками-модулями, алгоритмизацией учебной деятельности, завершенностью и 
согласованностью циклов познания и других циклов деятельности. Поуровневая индивидуализация 
учебной и дифференциация обучающей деятельности создают ситуацию выбора для ученика и учителя, 
обеспечивают возможность дальнейшего самообразования.

Урок с элементами модульного обучения, по эффективности и практической направленности более 
адаптивный. Модульное учебное занятие развивает самостоятельную деятельность учащихся, формирует 
прочные обще учебные знания и навыки. В процессе учебной деятельности создаются такие условия, 
которые позволяют детям перейти от репродуктивного вида деятельности к творческому.

От нас, как от педагогов требуется не только дать детям прочные знания, умения и навыки, но и 
создать условия на учебном занятии для воспитания и развития учащихся. Научить их определять цель 
своей работы, организовывать, прогнозировать, оценивать свою деятельность, самостоятельно добывать 
знания, применять их в разнообразной учебной деятельности, обеспечить право каждому ученику на 
индивидуальное развитие, исходя из его природных способностей, склонностей и интересов.

От педагогической технологии требуется обеспечить ученику развитие его мотивационной сферы, 
интеллекта, склонностей, самостоятельности, коллективизма, умения осуществлять самоуправление 
учебно-познавательной и жизненной деятельностью. Модульное обучение позволяет практически решить 
эту задачу. 
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Модульное обучение возникло как альтернатива традиционному обучению. Оно вобрало в себя всё 
то прогрессивное, что было накоплено в педагогической теории и практике.

Модуль – это набор различных учебно-методических материалов, необходимых для усвоения 
определенной темы. Именно модуль решает включающий методику по изучению теоретических 
вопросов, определяющий характер решения практических задач и содержащий методические указания 
преподавателям.

Учебный элемент – наименьшая единица учебного материала, входящая в состав модуля, 
предполагающая усвоить определенные знания и умения.[4, с57]. 

Модуль можно рассматривать как программу обучения, индивидуальную по содержанию, методам 
обучения, уровню самостоятельности, темпу деятельности ученика. 

Сущность модульного обучения состоит в том, что ученик самостоятельно достигает конкретных 
целей учебно-познавательной деятельности в процессе работы с модулем. Задачи учителя - мотивировать 
процесс обучения, осуществлять управление учебно-познавательной деятельностью учащихся через 
модуль и непосредственно их консультировать. 

Реализация индивидуального подхода в модульном обучении возможна в нескольких направлениях. 
Первое направление - поуровневая дифференциация обучения. Содержание обучения может быть 

представлено тремя уровнями сложности - А, В и С. Уровень А соответствует минимальному уровню 
усвоения учебного содержания, рассчитан на ученика с низкой обучаемостью, низким уровнем учебных 
умений, имеющего пробелы в знании пройденного материала. Уровень Вдля учащихся, которые при 
относительно невысокой обучаемости достигают хороших результатов в обучении, компенсируя 
недостаточное развитие способностей к отдельным мыслительным операциям прилежанием, 
организованностью, использованием рациональных приёмов в учении. Уровень С представляет собой 
углублённый вариант содержания материала, который рассчитан на учащихся с высокой обучаемостью, 
положительным отношением к учению и высоким уровнем самоорганизации. 

Второе направление - учёт индивидуального темпа усвоения учебного материала. Учащиеся 
работают в индивидуальном темпе. При быстром усвоении тех или иных учебных элементов школьники 
могут свободно переходить от одного уровня сложности к другому, более высокому, в зависимости от 
самооценки своих возможностей. Это один из способов положительной мотивации учения. 

Третье направление - индивидуализация через организацию помощи и взаимопомощи. В модульной 
программе предусмотрены задания, выполнение которых требует парной, групповой, коллективной форм 
организации деятельности, способствующей развитию коммуникативных умений. 

Четвёртое направление - организация индивидуального контроля. Входной контроль определяет 
степень готовности ученика к работе на уровне А, В или С. Выходной контроль соответствует минимальному 
уровню усвоения знаний. 

Одним из требований к модульному обучению с точки зрения его индивидуализации является 
разнообразие учебных элементов, предлагаемых ученику на каждом модульном уроке. Каждый вид 
учебных элементов призван активизировать определённые мыслительные механизмы: память, восприятие, 
мышление и т.д. использование табличных, иллюстративных, кино-видео учебных элементов позволяет 
построить зрительное представление об объекте или процессе. Текст, как носитель учебной информации, 
применяется наиболее часто как в традиционной школе, так и при модульном обучении. Строгая 
дозировка объёма текстового учебных элементов в модуле является его отличительной особенностью. 
Индивидуальный темп изучения материала учащимся обусловлен скоростью чтения и понимания 
прочитанного. 

Словесные методы, преобладающие при традиционном учебном процессе, часто не используются 
в инновационном обучении. Малая эффективность вербальных методов связана с тем, что мозг человека 
работает в 4-5 раз быстрее самой быстрой речи, поэтому слушатели время от времени «отключаются» 
- начинают думать о своём. На слух улавливается 40-50% информации. Частым повторением вопросов, 
отдельных выводов и положений педагоги отучают школьников слушать. Логика учащихся такова: если 
это важно, то учитель повторит ещё раз. Модульное обучение, наоборот, приучает слушать.

Использование модульной обучение, составить правильно модульный урок, учителю нужно знать и 
уметь:

−	Научиться выводить совместно с учениками целеполагание и тему урока.
−	 Знать дидактирование задачи каждого этапа модуля урока.
−	Умело отбирать содержание учебного материала.
−	Научиться определять зону актуального и ближайшего развития ученика.
−	Определять обученность по итогам контрольных работ (КР), тестов, тематического учета знаний 

(ТУЗ).
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−	Составлять развивающие и обучающие модульные карточки.
−	Научиться составлять диагностические тесты.
−	Научиться моделировать и проектировать деятельность учащихся на репродуктивном, 

конструктивном, творческом уровнях.
−	Четко знать по теме урока знания и формируемые умения на 3-х уровнях.
−	Знать логику усвоения процесса знаний, учащихся (восприятие, осмысление, запоминание, 

понимание, применение по образцу, применение в измененной ситуации.
−	Хорошо знать технологию и структуру модульного учебного занятия. (УЗ изучения и первичного 

закрепления новых знаний; УЗ закрепления знаний; УЗ обобщения и систематизации знаний; УЗ 
комплексного применения знаний; УЗ проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся, рефлексия 
деятельности). 

−	Хорошо знать каждый этап урока (цель, содержание учебного материала, выполнение учащимися, 
вид проверки, итог, рефлексия).

Модульная технология преобразует образовательный процесс так, что ученик самостоятельно 
(полностью  или частично) обучается по целевой индивидуализированной программе.

Сердцевина модульного обучения – учебный модуль, включающий:
−	законченный блок информации;
−	целевую программу действий ученика;
−	рекомендации (советы) учителя по ее успешной  реализации.
Отличие от других систем состоит в следующем:
−	содержание обучения представляется в законченных самостоятельных комплексах, усвоение 

которых осуществляется в соответствии с поставленной целью;
−	изменяется форма общения учителя с учениками;
−	ученик работает максимум времени самостоятельно;
−	учится само планированию и самоконтролю;
−	отсутствует проблема индивидуального консультирования.
В модульном обучении это реализуется посредством дифференциации содержания и дозы помощи 

ученику, а также  организации учебной деятельности в разных формах (индивидуальной, групповой, 
использование методик КСО, ГСО):

−	опирается на теорию поэтапного формирования умственной деятельности(ученик работает с 
конкретными объектами, проговаривание в громкой речи, проговаривание про себя, перевод во внутреннюю 
речь);

−	глубокая внутрипредметная и межпредметная связь;
−	теория проблемного обучения;
−	рефлексия. 
В модульной технологии выделяется пять типов учебных занятий:
−	урок изучения новых знаний (лекция, экскурсия, лабораторная работа, вводный урок, учебный 

практикум - имеют своей целью изучение и первичное закрепление новых знаний);
−	урок закрепления знаний (практикум, собеседование, консультация, отработка материала - имеют 

своей целью вторичное закрепление усвоенных знаний, выработку умений по их применению);
−	урок комплексного применения знаний (цель – вторичное закрепление усвоенных знаний, 

выработка умений по их применению, перенос в новые условия);
−	урок обобщения и систематизации знаний (семинар, конференция – имеют своей целью обобщение 

единичных знаний в систему);
−	 урок контроля, оценки и коррекции знаний (проверочная работа, контрольная работа, тест, 

общественный смотр знаний, зачет – имеют своей целью определить уровень овладения знаниями, 
умениями и навыками, провести оценку своей деятельности каждым учеником, ее результатов и себя 
в ней).Каждый тип учебного занятия имеет свою структуру.Структура модуля должна соответствовать 
логике учебного занятия того или иного типа.

Запрограммированный результат данного урока несет в себе три функции: обучающую, развивающую, 
воспитывающую.

Разбиение на учебные элементы в соответствии с логикой. Построения того или иного типа учебного 
занятия.

Формулирование цели каждого учебного элемента.Каждый этап урока решает определенные 
дидактические задачи, только ему присущие. При планировании нужно предусмотреть показатель 
реального результата решения задачи. Цель должна быть диагностичной, т. е. настолько точно и 
определенно поставленной, чтобы можно было делать заключение о степени ее реализации и построить 
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вполне определенный дидактический процесс, гарантирующий ее достижение за заданное время.
Определение содержания каждого учебного элемента.Учителю следует помнить, что, осуществляя 

переход от одного учебного элемента к другому, надо усложнять учебный материал, переводить деятельность 
учащихся с репродуктивной к творческой, поэтому на модульном занятии следует предусмотреть все виды 
деятельности учащихся. 

Чаще всего модульный урок начинается с психологического настроя и проверки готовности детей 
к уроку, затем следует проверка домашнего задания (актуализация опорных знаний), совместный вывод 
темы и целеполагания на разных этапах модуля. Используются различные методы мотивации, через 
создание ситуации успеха, создание наглядно-образных представлений, через поощрение, использование 
познавательного и занимательного материала, так же создание проблемных ситуаций, интриг.

Так же не следует забывать и о самом главном средстве на модульном уроке-алгоритме управления 
учебной деятельностью ученика. Данный алгоритм может быть заложен в различных средствах обучения 
(памятках, алгоритмах, модульных карточках, схемах, сигналах для обратной связи, схемах- опорах)

На модульных уроках также используется оценочная деятельность ученика:
−	самооценка (сам оценивает свои знания);
−	взаимооценка (осуществляется при работе в паре);
−	прогностическая оценка (оценивают свои знания и умения перед выполнением задания: Как я 

справлюсь?).
Оценочная деятельность позволяет учителю и ученику определять уровень усвоения учебного 

материала и выявить  западающие проблемы, а затем наметить  индивидуальную и групповую 
коррекционную работу.На этапе изучения и первичного закрепления новых знаний необходимо проверить 
уровень усвоения учащимися  нового материала. После объяснения темы, учитель предлагает детям 
базисный тест для определения обучаемости.

По обучаемости формируются разно уровневые группы в классе, ведется коррекционная работа 
с учениками до доведения их знаний до базисного уровня, если это необходимо. В целях проверки 
умения самостоятельно в комплексе применять знания в новых условиях учащимся предлагается 
модель развивающей карточки на трех уровнях, где они выполняют задания последовательно с учетом 
индивидуальных  возможностей. Чаще всего данная карточка используется  на уроке обобщения и 
систематизации знаний учащихся. 

Итоги самостоятельной работы по развивающей карточке позволяют учителю определить, на каком 
уровне находится ученик.

На уроках закрепления и отработки материала, возможно, использовать карточку со свободным 
выбором задания по цветовому сигналу: желтый – репродуктивный, синий – конструктивный, зеленый – 
творческий.

Практическая основа технологии модульного обучения- различные методики коллективных 
способов обучения:

−	пара постоянного состава;
−	пара сменного состава;
−	методика свободного перемещения;
−	методика взаимные диктанты;
−	малая группа;
−	методика взаимообмена заданиями.
Эти методики в зависимости от целевой направленности уроков могут успешно применяться как 

на первом этапе при самостоятельной работе над новым материалом, так и на втором – при отработке 
последующего материала. При этом развиваются все компонент деятельности человеческого «само». 

В следующем мы приведем разработку модульного обучения на уроках математики 4-го класса по 
теме «Мера длины» [2, с66].

Учитель организует урок, сообщает ключевые слова и о ходе проведения занятия.
1-модуль. 5 минут.Формирование знаний, умений и навыков учеников по понятию «длина». Учитель 

даёт задачи успеваемости ученикам по проведению учебного материала:
1. Как мы понимаем слово «длина»?
2. Назовите основную единицу «длины отрезка»?
3. Как называется единица, которая в 1000 раз больше чем миллиметр?
4. Знаете ли вы все единицы измерения «длины отрезка»?
Указания учителя для выполнения заданий:Изучить тему урока. Выучить наизусть единицы и 

взаимосвязь между единицами измерения «длины».
2-модуль. 7 минут.Изучение логического мышленияучеников.
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1. Какая длина больше, 1 км или 100 метров?
2.Во сколько раз километр длиннее миллиметра?
3. Сколько километров в миллионе миллиметров?
Учитель: Решите, обсуждая в малых группах.
3-модуль. 8 минут. Развитие творческого мышления учеников:
1. Как вы думаете, измеряется ли длина во всех предметах или вещах?
2. Какой длины получится линия, если кубический километр разрезать на кубические метры и 

выложить их в одну линию?
3. Решите первую задачу устно, а вторую письменно.
4-модуль. 8 минут.Закрепление знание, умение и навыков пройденному материалу пользуясь 

учебником «Математика» для 4-класса: 3-задача. Дидактическая игра “Волшебная коробка”. 4-задача. 
Дидактическая игра “КВН”. 

5-модуль. 7 минут.Заключение: 1. Как вы поняли понятие «длины»? Какие задачи для вас интересны?
Поощрить и оценить знания учеников. Дать домашнее задание на дом.
Приступая к разработке модульного урока, необходимо определить исходный уровень знаний, умений 

и навыки учащегося по изучаемой теме, дать новую информацию, отработать учебный материал и провести 
выходной контроль. Составлению модуля занятия может помочь следующий алгоритм: 1) Определение 
места модульного урока в теме; 2) Формулировка темы урока; 3) Определение и формулировка цели урока 
(в данном случае эта цель - интегрирующая) и конечных результатов обучения; 4) Подбор необходимого 
фактического материала; 5) Отбор методов и форм преподавания и контроля; 6) Определение способов 
учебной деятельности учащихся; 7) Разбивка учебного содержания на отдельные логически завершённые 
учебные элементы и определёние частной дидактической цели каждого из них; 

Считаем, что технология модульного обучения и различные методики КСО решают многие проблемы 
обучения в начальном звене, где закладываются основы самостоятельной работы, где формируются 
первоначальные общеучебные умения и навыки, особенно организационные и коммуникативные, а 
главное на учебном занятии создается адаптивный психолого-педагогический микроклимат и используется 
рефлексивное обучение.
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИННОВАЦИЯЛАР КРИТЕРИІ. 
БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУЫ

Алимов А.Я.  А.Навои атындағы мем.пед. институты, аға оқытушы, Навои, Өзбекстан

Бұл мақалада педагогикалық технологиялар және олардың бастауыш білім берудегі жас ерекшеліктері 
туралы айтылады. Бірінші, технологияны оқытудың теориялық талдау модулі бастауыш мектеп оқушыларының 
математикалық дағдыларын, білімі мен білімін жетілдіріп, практикалық және теориялық әдістерді қолдана отырып, 
модульдік технологияны практикада қолдана отырып, оқытудың тиімді тәсілдерін ұсынады.

Тірек сөздер: инновациялық технологиялар, білім беру технологиясы, оқу элементі, модуль, модульдік оқыту, 
модульдік оқыту технологиясы, белсенділік, дизайн, даралау, жеке көзқарас, сараланған білім, мақсаттылық, өзін-өзі 
бағалау, алдын-ала бағалау, кіші топ

CONTEXTUAL LEARNING REALIZATION BY THE MEANS OF THEMATICAL-TEXTUAL UNITS WITHIN 
THE FRAMEWORK OF UPDATED CONTENT OF EDUCATION

Tatarchuk K.S. master, Kazakh Ablay khan UIR&WL, Almaty, Kazakhstan 

The article focuses on the model of contextual learning organization in high schools which corresponds to the modern 
requirements of foreign language education and renewed educational content. It states thematical-textual units as the means of 
subject content acquisition and communicative skills development. The article presents examples of texts and communicative 
tasks to realize the idea of pre-professional foreign language training within a certain sphere of knowledge. Educational 
profiles and subject curricula require a new approach to foreign language acquisition process, that is why the issue of its 
modeling is of current interest for both theorists and practitioners in the field of pedagogy.

Keywords: contextual learning, thematical-textual units, communicative competence, subject content, foreign 
language education.
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Nowadays, due to the processes of globalization and Kazakhstan’s entry to the world space, all spheres 
of our life require changes and new approaches. The primary field which demands modernization is education 
because the way of training presupposes the development of all sectors, including economy, medicine, tourism, 
sport, industry and so on. Modern philosophy of education claims that school must be the place where learners 
acquire not merely general knowledge and skills, but it should provide the foundation for skills and competences 
necessary in their future profession, as well as valid communicative experience. Within the state policy of 
trilingualism, English has been chosen as the language of interactions between Kazakhstan and other countries on 
the world arena and global goals achievements. In his annual address to the nation the first President of Kazakhstan 
N.A.Nazarbayev numerously pointed out the necessity of high standards in education and professional training 
of our citizens which should correspond to the international requirements [1]. That is why to obtain necessary 
knowledge, skills and experience in a foreign language, one of the approaches which should be at the ground of 
learning process organization is “contextual learning”.

As S.S.Kunanbayeva stated the major aim of foreign language education is to form the intermediator 
(i.e. the subject of personality) of intercultural communication who obtained the intercultural communicative 
competence [2]. Consequently, contextual learning should be realized through modeled stages which prepare for 
real communication process with necessary subject content, skills and experience to support communication and 
social interactions within the definite field of knowledge connected to a certain profession.

The scientific school of Kazakh Ablai khan University of International Relations and World Languages, 
under the supervision of its Rector S.S.Kunanbayeva, has compiled a model of contextual learning, authored by 
D.N.Kulibayeva [3]. Let us consider the basic ideas of the learning process organization basing on the examples 
specially designed for the communicative sphere of Physics.

The basic learning unity which reflects the subject-social content of future profession is a text. Study 
material for “contextual learning” is presented through thematically organized textual units. Content essence of 
the future profession (i.e. learning profile) is reflected within a number of themes, and, consequently, thematical-
textual units. Text as a core of communication is a unified language entity, which possesses meaning, structural 
completion and communicative orientation. Thus, any language attributes the role of means of communication 
and cognition, as well as social interactions only through texts.

Thematical-textual units realize not merely diverse aspects of the professional activity content, but 
differentiate by their functional tasks and directions in reaching communicative, pragmatic, cognitive, epistemic 
functions; which should be formed on the study material of diverse character. The sequence of the TTUs formthe 
system of learning and professional-oriented skills formation, which provides the acquisition of subject content of 
future profession and, thus, the base for “contextual learning” is built.

The primary stage of subject-social content acquisition is directed to new system of notions, categories and 
terms cognition, i.e. texts selected for this level of learning perform notion-cognitive function, and therefore, such 
thematical-textual units can be called notion-cognitive. The main task of the following stage is to accumulate, 
synthesize and process knowledge from the professional context. Texts selected to acquire knowledge at this stage 
perform information-accumulative function of “contextual learning”. The next stage of learning is to form and 
realize pragmatic purpose of a speaker, make a socio-psychological impact in the process of interaction, affect a 
recipient’s perception  and behavior and at the same time present own point of view, so, this stage is pragmatic-
representative. And the final stage in subject content acquisition is dedicated to implement free professional-
oriented communication on wide professionally-valued issues, create own polemic-argumentative discourses, 
lead professional discussions, interviews, etc. This stage performs contextual-communicative function and thus, 
can be called contextual-communicative.

That is why, the process of subject content acquisition within contextual learning can be visually 
represented in the system of thematical-textual units (See Pic. 1).

Picture 1 – The staged process of contextual learning

Let us consider the stages and thematical-textual units applied to each stage in more details. The main function 
of notion-cognitive stage (i.e. notion-cognitive TTUs) is to cognize notion-categorial systems of professional 
activity. Learning starts with with professional metalanguage acquisition and its contextual training. Thematical-
textual units of this stage include short texts with “definitions”, “characteristics”, “specifications”. After scanning 
the text a teacher checks comprehension through definite types of exercises and questions. Such texts can be 
named as Text A. To illustrate the essence of such TTUs, texts and tasks from demonstrating Physics content are 
presented further (See Pic. 2).
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Picture 2 – Text A example with tasks
To check comprehension of the text mentioned above, a teacher can 

use the following task:
Choose the suitable answer from A to C:
A body is in motion, if
a) it doesn’t change its position;
b) it changes its surroundings;
c) it changes the position in respect to its surroundings.
A body is in rest, if
a) it doesn’t change its position in respect to its surroundings;
b) it changes its surroundings;
c) it changes the position in respect to its surroundings.
Motion and rest is
a) constant;
b) negative;
c) relative.

Notion-cognitive stage is realized through metalanguage minimum acquisition. Alongside with notions and 
main characteristics, information about a particular sphere broadens, and Texts B mostly focus on classification 
and typology. To process the knowledge it is necessary to use various graphic organizers, tables, schemes. (See 
example of Text B in Pic. 3)

The main task of information-accumulative 
stage is to store and widen professionally 
valued knowledge, inner synthesis, and 
intellectual-analytical information 
processing, which leads to necessary 
communicative skills formation. The next 
stage (information-accumulative) is 
devoted to receptive skills (i.e. reading and 
listening) formation and further knowledge 
storage at the same time. Thus, texts of C 
type are mostly characterized by audial 
(audio-visual) channel and presented in 
Picture 4.

If above mentioned texts and tasks are mostly directed to metalanguage 
acquisition, individual work and monologic speech training, further 
steps are more communicatively oriented and interactive. Texts of D 
type belong to pragmatic-representative stage of contextual learning 
and concentrate on socio-communicative patterns of interaction; 
therefore, they are mostly represented by dialogues of diverse kinds 
(See example in Pic. 5).

Picture 4 – Example of Text C with exercises

Picture 5 – Example of Text D with tasks

And finally, the 
texts which belong 
to E type are fully communicative and designed by students in 
the learning context. Thus, having acquired necessary subject 
content, practiced metalanguage and modelled communicative 
patterns, students are ready to perform their own communicative 
act and interaction. Examples of Text E are presented below 
(See Pic.6):
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Picture 6 – Examples of Texts E with tasks

Hence, using such a model of contextual learning teachers can achieve both subject content in a foreign 
language within a particular educational profile and professional field mastering and communicative and intercultural 
communicative competence development. Consequently, the above mentioned model fully corresponds to modern 
requirements of young specialists training. 
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БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ШЕҢБЕРІНДЕ КОНТЕКСТІК ОҚЫТУДЫ ТАҚЫРЫПТЫҚ-
МӘТІНДІК БІРЛІКТЕР АРҚЫЛЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

Татарчук  К.С. п.ғ.м, Абылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ, Алматы, Қазақстан

Бұл мақала жоғары сыныптарда контекстік оқытуды ұйымдастыру моделіне негізделген, бұл шет тілді білім 
берудің қазіргі талаптарына және жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес келеді. Тақырыптық-мәтіндік бірліктер 
пәндік мазмұнды меңгеру және коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру құралы ретінде таңдалған. Мақалада 
белгілі бір білім саласы шеңберінде бейіналды шет тілді дайындық идеяларын жүзеге асыру үшін мәтіндер мен 
коммуникативтік жаттығулардың мысалдары берілген. Білім беру бағдарламалары шет тілін меңгеру процесін 
ұйымдастырудың жаңа тәсілін талап етеді, сондықтан модельдеу мәселесі білім беру саласындағы теоретиктерді 
ғана емес, сонымен қатар педагог-практиктерді де қызықтырады.

Тірек сөздер: контекстік оқыту, тақырыптық-мәтіндік бірлік, коммуникативтік     құзыреттілік,пәндік мазмұн, 
өзге тілді білім.

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ТЕМАТИКО-ТЕКСТОВЫХ ЕДИНСТВ В 
РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Татарчук К.С. м.п.н., КазУМОиМЯ имени Абылай хана, Алматы, Казахстан 

Данная статья основана на модели организации контекстного обучения в старших классах, что 
соответствует современным требованиям к иноязычному образованию и обновленному содержанию образования. 
Тематико-текстовые единства выбраны в качестве средства усвоения предметного содержания и формирования 
коммуникативных навыков. В статье представлены примеры текстов и коммуникативных упражнений для реализации 
идей пред-профильной иноязычной подготовки в рамках определенной сферы знаний. Образовательные программы  
требуют нового подхода к организации процесса усвоения иностранного языка, поэтому проблема моделирования 
заинтересует не только теоретиков в области образовании, но и педагогов-практиков.

Ключевые слова: контекстное обучение, тематико-текстовые единства, коммуникативная компетенция, 
предметное содержание, иноязычное образование. 
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THE METHOD OF FORMING SOCIOCULTURAL COMPETENCE OF STUDENTS THROUGH THE USE OF 
TECHNOLOGY PROBLEM-BASED LEARNING
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Тhis article discusses the methodology of formation of socio-cultural competence of students in the educational space 
of the University on the basis of the use of problem-based learning technologies. The analysis of scientific literature and 
pedagogical practice is given, and also possibilities of formation of social and cultural competence of students in educational 
process of high school with use of technologies of problem training are revealed. 

Keywords: competence, socio-cultural competence, educational process, formation of socio-cultural competence of 
students.

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ

Патарова А. ,магистрант, КазУМОиМЯ имени Абылай хана
Алматы, Казахстан

В данной статье рассматривается методика формирования социокультурной компетенции студентов в 
образовательном пространстве вуза на основе использования технологий проблемного обучения. Дается анализ 
научной литературы и педагогической практики, а также раскрываются возможности формирования социокультурной 
компетенции студентов в учебно-воспитательном процессе вуза с использованием технологий проблемного обучения. 

Ключевые слова: компетенции, социокультурные компетенции, образовательный процесс, формирования 
социокультурной компетенции студентов.

Одной из самых эффективных форм проведения практических занятий, способствующих 
формированию у студентов социокультурной компетенции как основной метод в профессиональном 
образовании, являются технологии проблемного обучения. Важной целью такого обучения является 
моделирование студентами своего поведения в профессиональной направленности по получаемой ими 
специальности. 

Технологии проблемного обучения могут при определенной его организации отражать 
принцип проблемности и позволят решать проблемные ситуации различной степени сложности. При 
структурировании и отборе проблемно ориентированного материала необходимо иметь в виду, что процесс 
обучения должен быть построен, исходя из логики познавательной деятельности и поступательном 
формировании коммуникативных и интеллектуальных умений [1]. 

Проблемные ситуации могут возникать в процессе какой-либо индивидуальной или совместной 
деятельности по разрешению проблем объективной действительности. Здесь следует сказать, что 
подобная информация полезна для преподавателя (в качестве рекомендации) для выстраивания стратегии 
рассмотрения проблем, а также отбора текстового и ситуативного материала. Поэтому, при моделировании 
проблемных ситуаций преподавателю следует учитывать: уровень сформированности интеллектуальных, 
коммуникативных умений студентов на данном этапе обучения; уровни проблемности как проблемное 
изложение учебного материала; преподаватель создает проблемную ситуацию и вместе со студентом 
разрешает ее; преподаватель создает проблемную ситуацию, а студент самостоятельно ее разрешает; 
полная самостоятельность студента, который сам находит проблему и сам решает ее, тем самым, разрешая 
возникшую проблемную ситуацию); социокультурные различия на уровне проблемы (исторические, 
аксеологические); сферы общественной жизни, в которых может проявиться данная проблема (культурной 
сферы, ценностного уровня (посмотреть на явление или проблему с точки зрения общественной ценности 
и значимости); социальная сфера (те явления и проблемы в сфере общественной жизни, которые имеют 
место или найдут отражение в результате принятия мер по решению проблемы); профессиональная 
направленность обучения [2].

Новое положение необходимо излагать так, чтобы оно имело не просто какое-то содержание, а 
именно такое, которое требует дальнейшего разъяснения, доказательства и т.п. Чтобы студенту было легче 
обнаруживать и осмысливать проблемные текстовые ситуации, текст должен иметь ясную, «прозрачную» 
логическую структуру. Кроме того, новизна текстовых субъектов или противоречие между ними не 
должно затушевываться; его следует выражать четко, применяя логические приемы или особые слова, 
подчеркивающие их качества, что способствует возникновению у обучающихся вопроса и потребности 
найти на него ответ. 

В зависимости от уровня сформированности интеллектуальных умений творческого и критического 
мышления, а также от умений работать с информацией, можно выделить несколько уровней сложности 
проблемных ситуаций как - для групп низкого уровня сформированности интеллектуальных умений, 
который не предполагает наличия опыта проведения дискуссий, слабо развитые умения работы с 
информацией, слаборазвитые умения работы в группе, отсутствие опыта принятия коллективных 
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решений; - для групп среднего уровня сформированности интеллектуальных умений, что предполагает 
наличие у слушателей умений ведения дискуссии, гибкость взаимодействия в группе, умения выслушать 
собеседника; - для продвинутого уровня сформированности всех необходимых интеллектуальных умений 
для ведения дискуссий в форме диалога и взаимодействия в малой группе в ходе различных видов 
деятельности, умения принимать согласованные решения.

Организация учебно-воспитательного процесса с группой первого уровня требует организации 
деятельности студентов таким образом, чтобы все необходимые умения были в поле зрения преподавателя. 
А это означает, что необходимо уделить специальное внимание формированию умений вести дискуссию. 
С этого также следует начинать подготовку к использованию других проблемных методов, поскольку 
все они, особенно метод проектов, предусматривают владение умением дискутировать в  малых группах 
и объединенных группах, умение работать с информацией на разных носителях. То же, но на более 
продвинутом уровне следует предусмотреть и на втором уровне. 

И если ведется работа с продвинутой группой в плане формирования интеллектуальных умений, 
входящих в понятие критического мышления, можно предлагать подлинную проектную деятельность без 
предварительной подготовки.

Каждый из указанных уровней может соответствовать этапу обучения. На первом этапе 
отрабатываются умения вести дискуссию в форме диалога. На втором этапе, опираясь на сформированные 
на предыдущем этапе умения, можно овладевать методом ролевых игр с проблемным содержанием, что 
позволит рассматривать проблему с личностных позиций, тем самым более глубоко ее осознавая. На 
третьем этапе, владея ранее сформированными умениями, фактически овладев умениями критического 
мышления, можно приступать к проектной деятельности.

Для каждого из указанных этапов необходимо отбирать и структурировать соответствующий 
учебный материал. Чем слабее сформированы дискуссионные умения, тем очевидней и ярче должна быть 
представлена проблема в предлагаемой студентам  проблемной ситуации. При этом управление процессом 
обучения должно быть достаточно строгим с целью показать студентам некий алгоритм ведения дискуссии, 
научить их работать самостоятельно, а также сформировать у них навыки группового взаимодействия. 

Текстовый материал должен отбираться в соответствии с темой обсуждения и профессиональным 
интересом студентов. Новизна материала, а именно наличие новой для студентов информации должны 
соответствовать их знаниям в предметной области. Новизна может проявляться либо в новом для них 
содержании, либо в аспекте предъявления материала (демонстрации свежего нетрадиционного взгляда на 
знакомую проблему). 

Критериями отбора текстов и проблемных ситуаций для (первого) этапа являются: прозрачность 
предлагаемой в проблемной ситуации проблемы; наличие новизны в проблемной ситуации, либо в самом 
содержании, либо в его интерпретации;  лаконичность, краткость изложения проблемной ситуации, 
отражающей, однако, особенности социокультуры обучающихся.

Также необходимы специальные задания, нацеленные на овладение различными умениями 
ведения дискуссии: формулирования собственной идеи по поводу обсуждаемой проблемы в краткой 
и доказательной форме; умение выслушать партнера/ов; умение поддержать дискуссию, остановить 
дискуссию в соответствии с требованиями речевого этикета, умение аргументировать свою точку зрения, 
умение приходить к консенсусу и формулировать совместно принятое решение. 

Поле обсуждения проблемы должно постоянно расширяться, пополняясь все новыми аспектами, 
новыми поворотами во взглядах на проблему разных авторов. При отборе таких текстов (дополнительных 
по проблеме) следует руководствоваться следующими критериями:

- наличие в каждом информационном материале новизны в представлении обсуждаемой проблемы, 
новых аспектов рассмотрения, новых штрихов;

- наличие в информационном материале, предлагаемом для дискуссии, разных точек зрения на одну 
и ту же проблему;

- соответствие принципу наглядности;
- тема, предлагаемая для обсуждения, должна быть достаточно устоявшейся.
Владение умением сопоставления в различных областях знания способствует продуктивному 

ведению дискуссий, умению работать с информацией в процессе работы над проектом, разумеется, в 
профессиональной деятельности будущих специалистов. Поэтому этому умению с первого этапа уделяется 
особое внимание. 

Критериями отбора проблемных ситуаций для второго этапа, где можно применять ролевые игры, 
как нам представляется  можно считать:

- наличие профессионально значимой тематики отражающихся в проблемных ситуациях и текстах;
- прозрачность предлагаемой ролевой проблемной ситуации;
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- наличие новизны в ролевой проблемной ситуации, стимулирующей творческую инициативу, 
усложнение ролей по социальной значимости и ответственности, повышающейся по мере развития 
микропроблем;

В связи со сказанным, целесообразно выделить факторы, связанные с характером учебной 
проблемной ситуации:

1. Наличие реальной, жизненной  макропроблемы, обеспечивающей  необходимость исследования, 
имеющей общий проблемный стержень и позволяющей создавать разнообразные микропроблемы.

2. Двуплановость общей ситуации как ситуации решения проблем и учения. Обучение через решение 
проблемных   и игровых ситуаций.

3. Сокращение временного интервала между освоением нового материала и его практическим 
использованием.

4. Приемы драматизации, способствующие идентификации, личностному сопереживанию и 
поддержанию высокого эмоционального тонуса.

При отборе и структурировании материала следует также помнить о необходимости использования 
специальных упражнений на ознакомление с новой темой, ее отработку, организуемых в полном 
соответствии с логикой познавательной деятельности.  

Итак, общие критерии отбора проблемно ориентированных текстов и ситуаций могут быть 
следующие:

- наличие проблемы объективной действительности, значимой для студентов с точки зрения 
профессиональной ориентации или их жизненного опыта; степень прозрачности представляемой 
проблемы может быть различна в зависимости от уровня подготовленности студентов;

- базовые учебные тексты должны  быть пронизаны единой проблематикой; 
- отсутствие полноты информации для решения представленной в ситуации проблемы, что 

обусловливает необходимость проведения поиска дополнительной информации;
- противоречивость проблемы, предусматривающей разные точки зрения на ее решение, разные 

подходы;
- возможность ее решения с учетом уровня подготовленности студентов, их знаний предметной 

области, смежных областей, владения соответствующими интеллектуальными умениями;
- возможность прогнозирования дальнейшего развития ситуации.
Таким образом, отбор и структурирование материала должны осуществляться с учетом используемых 

проблемных методов, уровня интеллектуальной развитости студентов, уровня сформированности 
критического и творческого мышления. 

Следует подчеркнуть также, что для студентов высокого уровня обученности проблема, предлагаемая 
для дискуссии, рассмотрения должна быть достаточно интересной и сложной (многокомпонентной), чтобы 
уровень проблемности соответствовал уровню обученности и развития студентов. Чем более развиты 
дискурсивные умения тем сложнее (проблемнее) должны быть социальные роли. 

В связи с этим, с целью формирования дискуссионной социокультуры, было бы целесообразно на 
начальном этапе использовать тексты, несущие в себе очевидную проблемность в межкультурном плане, с 
тем, чтобы стимулировать  свободный поиск материала по проблеме при подготовке к презентации своей 
позиции. 

В рамках проектной деятельности, в целях формирования самостоятельного критического мышления, 
умения самостоятельной организации деятельности, принятия коллективного и индивидуального решения, 
материал следует организовать с учетом возможности решения профессиональных задач уже в рамках 
иной культуры. Текстовый материал большого объема может включать, как тексты с явно выраженной 
проблемностью, так и нейтральные информативные тексты, но их обработка и презентация будут зависеть 
от уровня проблемности ситуаций, в которых нужно будет применить данную в них информацию [3]. 

Особый упор в проектной деятельности стоит уделить именно отбору проблемных ситуаций, в 
которых степень проблемности будет повышаться с увеличением компонентов ситуации и условий, 
которые следует учесть при принятии решения. При организации материала, в качестве промежуточного 
контроля,  выделяются проблемные задания. Это задания, направленные на активизацию речемыслительной 
деятельности, поступательное развитие самостоятельного критического и творческого мышления. 

Проблемное задание может быть в виде:
1. задания, направленного на поиск и анализ нужной информации по проблеме из письменных, 

аудио-, видео – источников;
2. дискуссионных заданий с целью формирования личного отношения к определенным проблемам 

действительности (профессиональным, межкультурным, социальным);
3. заданий, направленных на выполнение профессиональных, социальных и межличностных ролей 
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с целью выработки приемлемого решения и реализации ролей в условиях противоречивых интересов 
других участников (социализация);

4. проектных заданий, направленных на развитие умений ведения самостоятельной исследовательской 
деятельности.

Организация учебного процесса в соответствии с предложенной системой проблемных методов 
предполагает знание этапов организации каждого из методов.

Учебный исследовательский проект может структурироваться в соответствии с общенаучным 
методологическим подходом:

−	определение целей исследовательской деятельности (этот этап разработки проекта определяется 
педагогом);

−	выдвижение проблемы исследования по результатам анализа проблемной ситуации 
(предпочтительно, чтобы данный этап предусматривал самостоятельную деятельность студентов на 
семинаре, например в форме «мозговой атаки»);

−	формулировка гипотезы о возможных способах решения по ставленной проблемы и результатах 
предстоящего исследования;

−	уточнение выявленных проблем и выбор процедуры сбора и обработки необходимых данных, 
сбор информации, ее обработка и анализ полученных результатов, подготовка соответствующего отчета и 
обсуждение возможного применения полученных результатов. Параметры внешней оценки проекта:

−	значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой тематике;
−	корректность используемых методов исследования и методов обработки получаемых результатов;
−	активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными возможностями;
−	коллективный характер принимаемых решений;
−	характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников проекта;
−	необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других 

областей;
−	доказательность принимаемых решений, умение аргументи ровать свои заключения, выводы;
−	эстетика оформления результатов выполненного проекта;
−	умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и ар гументированность ответов каждого 

члена группы. 
В ходе защиты проекта предусматривается широкое обсуждение предлагаемых решений, 

оппонирование, дискуссия. Поэтому от участников проекта требуется умение аргументировать свою точку 
зрения, выдвигать контраргументы оппонентам, поддерживать дискуссию, приходить к компромиссу. Все 
это умения, отражающие, с точки зрения профессионального образования, специфику социокультурной 
компетенции, а с точки зрения интеллектуального развития, формирование критического мышления. 

В проекте большую роль играют дискуссии. Без владения дискуссионными умениями, умениями 
работать в группе, социокультурой представляется невозможным эффективная организация проектной 
деятельности. 

Возможны следующие этапы проведения дискуссии:
1. Ориентировка (введение темы). Этот этап призван сориентировать студентов на одно занятие 

или определенный цикл занятий, которые будут проходить в рамках использования метода дискуссии. 
Постановка «макро» проблемы. Разбивка на «микро» проблемы. Разбивка участников на группы, 
распределение проблем по малым группам, пояснение преподавателя о том, что ожидается от участников 
дискуссии. Прояснение для студентов стратегии проведения цикла занятий по методу дискуссии. 
Объяснение правил ведения дискуссии. Рекомендации по организации самостоятельной деятельности 
слушателей по отбору материала.

2. Предварительное обсуждение одной из микро проблем во всех группах сотрудничества. 
Коллективное обсуждение: открытые вопросы, проблемные ситуации, стимулирующие студентов оживить 
в памяти информацию по обсуждаемой микро проблеме. Обсуждение микро проблем в малых группах. 
Осознание недостатка информации по проблеме. Обращение к текстовому материалу, видео- аудио записям, 
с целью получения базовой информации по проблеме. Попытка актуализировать информацию путем 
сравнения явлений действительности разных стран. Привлечение знаний слушателей для обсуждения 
путем открытых и стимулирующих вопросов.

3. Этап самостоятельной работы в группах по отбору и осмыслению материала по проблеме. 
Подготовка сравнительного анализа и выводов по обсуждаемой проблеме с использованием различных 
информационных источников. 

4. Представление промежуточных результатов обсуждения в малых группах перед всем коллективом 
и обсуждение результатов. Общая дискуссия. Подведение итогов

5. Этап финальной дискуссии, где обсуждаются результаты работы групп над проблемой: ведение 
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дискуссии, выступления участников по «микро» проблемам и представление своих выводов, оппонирование 
других групп выступающему или любому члену группы, обсуждение.

Применение этого метода в совокупности с методом проектов позволит сформировать думающего и 
разбирающегося в различных проблемах специалиста, способного ориентироваться в быстро меняющихся 
информационных потоках, где формируются социокультурные компетенции, как знания о социокультурных 
особенностях политической, юридической систем республики в сравнении с аналогичными системами 
других стран; в соответствии с требованиями программы обучения: охват содержания по программе, 
т.е. отражение в содержании всех существующих сторон проблемы; знание особенностей культурных и 
национальных традиций в республике, умение лаконично и логично строить собственное высказывание 
(устное и письменное); умение вести  дискуссию в диалоге (инициировать, поддерживать беседу, умение 
достигать компромисса в беседе, отстаивать собственную позицию); умение видеть и обозначать реально 
существующие проблемы в рассматриваемых ситуациях; умение осуществлять поиск аргументов, 
подтверждающих свою позицию, опровергающую позицию оппонента; умение  вычленять подпроблемы 
общей проблемы, гипотезы их решения, отбирать нужную для решения данной проблемы информацию 
из разных источников (печатных, звуковых); анализировать информацию, проводить сравнение, 
сопоставление с известными фактами, характеризовать проблему, делать выводы, касающиеся проблемы; 
логика доказательности, оперирование содержанием курса для выстраивания аргументации; соответствие 
выводов общей логике решения проблемы и др.

Результаты апробации по проблемному обучению студентов можно обозначить как зрелость 
позиции по разыгрываемым ролям, а также владение механизмами обеспечивающими ее зрелость: 
умение вычленить проблему, ее подпроблемы, работа с информацией, адекватная реакция на нее, прогноз 
ситуаций общения, предотвращение негативного поворота событий. Студенты успешно встраивались в 
роли, плодотворно работали в группах, отстаивали свою позицию по проблемам, овладели терминологией. 

Это позволило сделать вывод о том, что следует первоначально формировать дискуссионные 
умения на основе метода дискуссии, затем, по методу ролевых игр формировать умения встраиваться в 
социальные роли, а лишь затем переходить к проектной деятельности.

Таким образом, следует сказать, что организация учебного процесса с использованием проблемных 
методов требует знания этапов проведения занятий, а также механизмов организации деятельности 
студентов как на семинарских занятиях, так и на самостоятельных работах студентов. Во всех случаях 
организации учебного процесса по проблемным методам есть похожие этапы, связанные с макро и микро 
проблемами, их введением, рассмотрением, заключением. Но формы организации и цели проведения 
отличаются. Все методы продуктивны на пути формирования социокультурной компетенции студентов 
на основе проблемного обучения. Поскольку формирование социокультурных умений происходит 
более эффективно в результате развития критического мышления, то выстраивать циклы стоит, начиная 
с дискуссии, развивая базовые навыки, необходимые в ролевой игре и проекте. Затем, ролевая игра, 
где приобретается умение выполнять социально значимые роли в процессе решения совместных 
проблемных ситуаций, а затем, проект, направленный на исследование проблемы и принятие практически 
или теоретически значимого решения в рамках уже скоординированной на ранних этапах совместной 
деятельности.
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ПРОБЛЕМАЛЫҚ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ НЕГІЗІНДЕ СТУДЕНТТЕРДІҢ 
ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ӘДІСТЕМЕСІ

Патарова Ә., магистрант, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ
Алматы, Қазақстан 

Бұл мақалада проблемалық оқыту технологияларын қолдану негізінде ЖОО-ның білім беру кеңістігінде 
студенттердің әлеуметтік-мәдени құзыреттілігін қалыптастыру әдістемесі қарастырылады. Ғылыми әдебиет пен 
педагогикалық практикаға талдау жасалады, сондай-ақ студенттердің ЖОО-ның оқу-тәрбие үдерісінде проблемалық 
оқыту технологияларын қолдану арқылы әлеуметтік-мәдени құзыреттілігін қалыптастыру мүмкіндіктері ашылады. 

Тірек сөздер: құзыреттіліктер, әлеуметтік-мәдени құзыреттіліктер, білім беру үдерісі, студенттердің 
әлеуметтік-мәдени құзыреттілігін қалыптастыру.
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THE IMPORTANCE OF THE DEVELOPMENT OF MUSIC EDUCATION AT GIFTED SCHOOLCHILDREN
Zhumatova A.E., master, Kazakh National Women’s Pedagogical University

Almaty, Kazakhstan

Education and music education are an integral part of the overall process aimed at the formation and development of 
the human personality. Therefore, one cannot consider them as a separate branch of knowledge. It has been established that 
schoolchildren who are perfectly engaged in music also successfully study in general education subjects, and life repeatedly 
confirms the presence of gifted musicians of extraordinary abilities in general. The development of a gifted personality, 
its creative personality and the realization of a child’s identity becomes the main task in the system of music education. 
Changing traditional teaching methods requires finding the most effective ways of educating and training each individual 
student. The search should be based on an understanding of the general laws of the formation and improvement of musical 
abilities and the development of performing techniques, the education of artistic thinking. In this regard, the contents of the 
article reveal the importance of the development of musical education in gifted students.

Keywords:Musical education, training, giftedness, gifted children, learning problems.

МУЗЫКAЛЫҚ БIЛIМ БEPУДE ДAPЫНДЫ OҚУШЫЛAPДЫ ДAМЫТУДЫҢ МAҢЫЗДЫЛЫҒЫ
Жұматова А.Е. магистрант, ҚазҰҚызПУ, Алматы, Қазақстан

Бiлiм бepу жәнe музыкaлық бiлiм – бұл aдaмның жeкe бacының қaлыптacуы мeн дaмуынa 
бaғыттaлғaн жaлпы үдepicтiң aжыpaмac бөлiгi. Coндықтaн aтaлмыш caлaлapды бiлiм бepудiң жeкe 
caлacы peтiндe қapacтыpуғa бoлмaйды. Музыкaлық қaбiлeттiлiгi aca жoғapы oқушылapдың жaлпы бiлiм 
бepу пәндepiнeндe «жaқcы oқитындығы» aнықтaлғaн жәнe түpлi зepттeулepмeн жүpгiзiлгeн тәжipибe 
нәтижeлepi үлгepiмi «өтe жaқcы», әpi epeкшe қaбiлeтi бap дapынды музыкaнттapдың бap eкeндiгiн 
pacтaйды. Дapынды тұлғaны, әcipece oның шығapмaшылық тұлғacын дaмыту жәнe oқушының өзiн-өзi 
тaнуынa мүмкiндiк жacaу музыкaлық бiлiм бepу жүйeciндeгi бacты мiндeт бoлып тaбылaды. Oқытудың 
дәcтүpлi әдicтepiн өзгepту әp oқушығa бiлiм бepудiң жәнe oлapдың дapындылық қaбiлeттepiн oдaн әpi 
дaмытудың тиiмдi әдicтepiн iздeудi тaлaп eтeдi. Мұндaй iздeнic музыкaлық қaбiлeттepдiң қaлыптacуымeн 
жeтiлуiнiң жaлпы зaңдылықтapын түciнугe жәнe opындaу тexникacын дaмытуғa, көpкeм oйлaуды 
тәpбиeлeугe нeгiздeлуi кepeк. Ocымeн бaйлaныcты мaқaлa мaзмұнындa музыкaлық бiлiм бepудe дapынды 
oқушылapды дaмытудың мaңыздылығы aшып көpceтiлeдi.

Тiрек cөздep: Музыкaлық бiлiм, бiлiм бepу, дapындылық, дapынды oқушы, oқыту мәceлeлepi.

Қaзaқcтaн Pecпубликacындaғы бiлiм бepудi жaңғыpту жaғдaйындa дapынды бaлaлap тұлғacының 
iшкi әлeуeтiн дaмыту eң  көкeйкecтi мәceлe бoлып тaбылaды. Қaзaқcтaн Pecпубликacының «Бiлiм туpaлы» 
Зaңындa мeмлeкeттiк caяcaт нeгiзiндe eң aлғaш peт «Әp бaлaның қaбiлeтiнe қapaй интeлeктуaлды дaмуы 
жeкe aдaмның дapындылығын тaныту»  cияқты өзeктi мәceлeлep eнгiзiлiп oтыpғaны бeлгiлi [1]. Дeмeк,  
жac жeткiншeктiң бoйындaғы тaбиғaт бepгeн epeкшe қaбiлeтi, дapындылықты тaни бiлу, oның oдaн әpi 
дaмуынa бaғыт-бaғдap бepe бiлу – әp ұcтaздың  пapызы. Бұл тұpғыдa, әcipece, музыкaның өнep құpaлы 
peтiндe opacaн зop тәpбиeлiк мүмкiндiгi бap жәнe музыкaлық бiлiм бepу epeкшe  қaбiлeттi бaлaлapды 
oдaн әpi дaмытуғa ықпaл eтeдi. Әcipece,  opтa жәнe apнaйы мeктeп oқушылapынa эcтeтикaлық тәpбиe 
бepiп, oлapдың бoйынa туғaн өлкeciнe, xaлқынa дeгeн aдaмгepшiлiк пeн cүйicпeншiлiк ceзiмдepiн ciңipудe 
ұлттық музыкa мәдeниeтiнiң  aлaтын opны epeкшe eкeндiгi бeлгiлi. Ocы мәceлeлepдi қaйтa жaндaндыpу 
мaқcaтындa oқушылapды қaбiлeтiнe қapaй – жыpaулық өнepгe, тepмeaйтуғa, шeшeндiккe тaпқыpлыққa, 
aйтыc өнepiнe үйpeтудe – ән-caз пәнiнiң aлaтын opны opacaн зop. Өйткeнi, әдeмiлiк пeн көpкeмдiлiк 
aдaмның күндeлiктi өмipiндe зop pөл aтқapaды. Aдaмның қopшaғaн opтacы нeғұpлым көpкeм бoлca, coның 
өзi aдaмды көңiлдeндipiп, eңбeкпeн өмip шaбытын тудыpaды. Ocы aтaлғaн әдeмiлiк пeн әceмдiк әлeмiнeн 
cыp шepтeтiн әуeздi ән өнepi –кeз-кeлгeн oқушының пәнгe, caбaққa, өнepгe дeгeн қызығушылығын 
apттыpып, көpкeмдiк oй-өpiciн дaмытып, cұлулық әлeмiнeн тәлiм-тәpбиe aлуынa ceптiгiн тигiзeтiн ғылым 
caлacының бipi. Coнымeн қaтap, ән-caз өнepi oқушылapдың pуxaни дүниeтaнымын мoлaйтып, өнep 
құндылықтapын бaғaлaй бiлугe дe ceптiгiн тигiзepi xaқ. Ән-caз өнepiнe дeн қoйғaн oқушының бoйындa 
қaтыгeздiк, тәpтiпciздiк, бұзaқылық cияқты кeлeңciз қacиeттep кeздece бepмeйдi. Өйткeнi, бұл өнep 
oқушыны ceзiмтaлдыққa бaулиды. 

Музыкa пәнi caбaқтapының нeгiзгi мaқcaты мынaдaй:
1. Oқушылapғa әндep үйpeтiп, oлapды дұpыc aйтa бiлугe үйpeту;
2. Музыкa әуeнiн өзiншe тaлдaп, тыңдaй бiлугe үйpeту;
3. Нoтaлық жaзудың бacтaпқы қaғидaлapын үйpeтiп, нoтaмeн ән aйтуғa бaулу;
4. Бeлгiлi бip музыкaлық acпaпты мeңгepу, жaттықтыpу.
Бaлaлapғa музыкaны oқытудың тaғы дa aтaп өтepлiк тиiмдi жaқтapы бaлaның көpкeмдiк әлeмгe 

дeгeн ынтacын oяту, қызықтыpу, oқушыдa әуeн-caзынaн көpкeм бeйнe тaбa бiлу cияқты мaқcaттapдaн 
көpiнeдi. Дeмeк, музыкaлық бiлiм бepудiң нeгiзгi мaқcaты бaлaның музыкaлық тәpбиeлiлiгi, бiлiмдiлiгi 
мeн дaмуынa бaғыттaлғaн.
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Ocымeн бaйлaныcты, зepттeу жұмыcының мaқcaты – зepдeлi дe зepeк тұлғaны қaжeт eтeтiн қoғaм 
үшiн музыкaлық бiлiм бepу дe дapынды oқушылapды дaмытудың  мaңыздылығын aнықтaу бoлып 
тaбылaды.

Мaқaлaдa зepттeу ныcaны музыкaлық  қaбiлeтi aca жoғapы дapынды oқушылap бoлып 
тaбылaтындықтaн, әpi зepттeудiң мaқcaтын нeгiзгe aлa oтыpып, зepттeу жұмыcының төмeндeгiдeй 
мiндeттepiн шeшу қaжeт:

- «дapындылық», «дapынды бaлa» кaтeгopиялapының мaзмұнын aшу;
- oқушылapдың дapындылық дeңгeйiн aнықтaу мaқcaтындa жүpгiзiлгeн зepттeу жұмыcтapынa 

тaлдaу жacaу; 
- музыкaлық бiлiм бepудe дapынды oқушылapды дaмытудың жoлдapын ұcыну.
Зepттeу тapиxы. Дapындылықты тұңғыш peт aғылшын aнтpoпoлoгы Фpeнcиc Гaльтoн зepттeгeн 

бoлaтын. Oл дapындылық пcиxoлoгияcы тapиxындa үлкeн eңбeк ciңipдi. Ф.Гaльтoн «дapындылық – тұқым 
қуaлaйтын фaктopлapдың нәтижeci» eкeндiгiн aлғaш peт дәлeлдeугe тыpыcты [2]. Oның «Тaлaнттың тұқым 
қуaлaуы – oның зaңдapы мeн нәтижeлepi» aтты кiтaбы XX ғacыpдың eкiншi жapтыcындaғы кeң тapaлғaн 
пcиxoлoгиялық eңбeктepдiң бipi бoлды.

Дapынды бaлaлapдың пcиxoлoгияcын зepттeудe фpaнцуз  ғaлымы Aльфpeд Биннiң дa opны epeкшe, 
oл тұлғaның тaнымдық әpeкeтiнe cынaқ жүpгiзгeн. Coнымeн қaтap, өтe ұзaқ зepттeу жүpгiзгeн AҚШ ғaлымы 
Льюиc Тepдiң eңбeктepi дapындылық пcиxoлoгияcындa үлкeн pөл aтқapды. Зaмaнaуи пcиxoлoгиядa eң кeң 
тapaлғaны aмepикaндық ғaлым Джoзeф Peнзуллидiң aдaмның зияткepлiк қaбiлeтi, кpeaтивтiлiгi туpaлы 
зepттeугe apнaлғaн көптeгeн cынaқтaмaлapынaн тұpaтын тұжыpымдaмacы. Ғaлымдapдың  epтe зaмaннaн 
бacтaп жинaқтaлaғaн дapындылық мәceлeлepi туpaлы тәжipибeлepi қaзipгi кeзeңгe дeйiн  қoлдaнылудa.

Зepттeу әдicтepi. Дapынды бaлaны тaбу oңaй eмec, ocы күнгe дeйiн «дapындылap»  caнaтынa 
жaтaтын бaлaлapды aнықтaйтын бipыңғaй диaгнocтикaлaу тeтiгi әзipлeнгeн жoқ. «Дapындылық» ұғымы – 
бұл жүйeлi, бip нeмece бipнeшe әpeкeт түpi бoйыншa aдaмның  бacқa aдaмдapмeн caлыcтыpғaндa жoғapы 
нәтижeгe жeту мүмкiндiгiн aнықтaйтын,  өмip бoйы дaмитын пcиxикacының caпacы.

«Дapынды бaлa» – бeлгiлi бip әpeкeт түpлepiндe тaбыcтapы мeн жapқыpaп көpiнeтiн,  өpeci биiк 
бaлa. Aл, дapындылық – opтa дeңгeйдeн жoғapы зияткepлiк қaбiлeттep, кpeaтивтiлiк жәнe қaйcapлылық 
тoғыcқaн үш мiнeздeмe.

Дapынды бaлaлap қaндaй? – дeгeн cұpaққa жaуaп iздeйтiн бoлcaқ, oлap әpтүpлi, бip-бipiнe ұқcaмaйды. 
Дapынды бaлaны бaйқaмaу мүмкiн eмec, көпшiлiктiң apacындa oл өзiнiң ic-әpeкeтiмeн, бeйiмдiлiгiмeн, 
қaбiлeттiлiгiмeн бipдeн көзгe түceдi.

Дapынды бaлaны қaлaйтaнуғa бoлaды? Бeлгiлi зepттeушi Н.C. Лeйтec  қaбiлeттi бaлaлapдың 3 
кaтeгopияcын aнықтaп бepгeн бoлaтын.

Бipiншi кaтeгopия – oй-өpic қaбiлeтi epтe жacтaн бaйқaлғaн бaлaлap.
Eкiншi кaтeгopия – жeкe бip ic-әpeкeт түpiмeн бeлгiлi бip мeктeптeгi ғылым түpiнe қaбiлeттiлiгi мeн 

көзгe түcкeн oқушылap.
Үшiншi кaтeгopия–дapындылық күш-қaжыpымeн epeкшeлeнeтiн oқушылap [3].
Бaлaның дapындылығы өтe epтe бaйқaлaды. Oның дaмуының өтe қapқынды кeзeңi 2 жacтaн бacтaп 5 

жacқa дeйiн. Ocы жacтa тұлғaлық нeгiзi қaлыптacaды жәнe oл өзiн көpceтe бacтaйды. Әpтүpлi caлaлapдaғы 
әpeкeттepдe ыpық бepмeй, aлғaшқы ықтияpcыз қaбiлeттepi пaйдa бoлaды.

Мeктeпкe дeйiнгi жacтaғы дapындылық бipнeшe кeзeңдepдeн тұpaды:
Бipiншi кeзeң (2-3 жac) бұл кeзeңдe бaлa aлғaшқы ceнcopлық әcep aлaды.
Eкiншi кeзeң (3-4 жac) әpeкeттepгe eнiп кeтeдi, тaбиғи мaтepиaлдapдың бacтaпқы бeлгiлepi туpaлы 

түciнiгi пaйдa бoлaды, өтe бeлceндi, oғaн кeң aуқымдaғы әpтүpлi әpeкeттepгe мүмкiндiгi бap.
Үшiншi кeзeң (4-5 жac) бaлaның шығapмaшылық iздeнic кeзeңi, қocымшa әpeкeттep үшiн қaбiлeттi 

бaлaлapды бipiктipугe бoлaды.
Төpтiншi кeзeң (5-6 жac) бaлa oң нәтижeлepгe жeтугe ұмтылaды.
Бeciншi кeзeң (6-7 жac) дapындылық өздiгiнeн тaнылa бacтaйды.
Дapындылық тaнылудың кeлeci кeзeңi (11-14 жac) мәceлeлep бoлжaмдық (гипoтeзaлық) құpылымғa 

иe бoлaды, зepттeушiлiк cипaтaлaды.
Дapындылықты тaнудың қopытынды кeзeңi (15-20 жac) [4].
Дapындылықтың бeлгiлepi–дapынды бaлaлapдың epeкшeлiктepi oның шынaйы әpeкeттepiндe 

көpiнeдi жәнe oның әpeкeттep cипaтын бaқылaғaн кeздe бaғaлaнуы мүмкiн.
Дapынды бaлaлap тәpтiбiнiң уәждeмeлiк acпeктiлepi төмeндeгi бeлгiлepмeн cипaттaлуы мүмкiн:
−	көтepiңкi, зaттық шынaйылықтың бeлгiлi бip тұcын нeмece өз бeлceндiлiгiнiң бeлгiлi бip түpiн 

тaңдaйтын ceзiмтaлдық, әдeттe қaнaғaттaнғaн ceзiмдe бoлaды;
−	бeлгiлi бip әpeкeткe дeгeн aca қызығушылығы aйқын көpiнeдi, қaндaйдa бip зaтқa төтeншe жoғapы 
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ынтaлылық тaнытaды; eңбeк cүйгiштiгi мeн тaбaндылығын көpceту apқылы бeлгiлi бip қызмeт түpiнe aca 
икeмi бap;

−	жoғapы тaнымдық қaжeттiлiк, бapлығын бiлугe құштapлығы, coндaй-aқ өзiнiң бacтaмacының 
қaжeттi шeңбepдeн шығып кeтeтiн дaйындығы бap;

−	cтaндapтты, кәдiмгi тaпcыpмaлapды жәнe дaйын жaуaптapды қaбылдaмaйды;
−	өз eңбeгiнiң нәтижeciнe cынмeн қapaйды, aca күpдeлi мaқcaттap қoюғa бeйiм, coғaн жeтугe 

тaлпынaды.
Ғылыми әдeбиeт көздepi дapындылықтың eкi түpiн aжыpaтaды: 
1) Жaлпы дapындылық – жaлпы икeмдiгi, ecтe caқтaу қaбiлeтi жaқcы дaмығaн, oйлaу қaбiлeтi жaн-

жaқты, кeз-кeлгeн тaқыpыптa әңгiмeлecу, мәceлeлepдi шeшу жәнe өз тәжipибeciндe үйpeну.
2) Нaқты дapындылық: бeлгiлi бip ic-әpeкeт aймaғындa, aтaпaйтқaндaмузыкaлық, көpкeмдiк, 

cпopттық, т.б қacиeттepi бap бaлaлap.
Aл, музыкaлық дapынды бaлaлap дeгeнiмiз кiмдep? Aтa-aнaлap бaлaлapының музыкaғa көзқapacын: 

oлapдың ән caлғaнды жәнe дыбыcтapмeн экcпepимeнт жacaуды қaлaй жaқcы көpeтiнiн, музыкaлық 
acпaптapмeн музыкa тыңдaуғa қызығушылық тaнытaтындығын бacқaлapдaн бұpын бaйқaйды. Ocының 
бapлығы aтa-aнaлapды бaлaлapын музыкa мeктeптepiнe бepуг eитepмeлeйдi. Бipaқ бipқaтap cұpaқтap 
қoйып өтceк: a) Бapлық бaлaлap coл мeктeптepгe түceмe? ә) Aтa-aнaлap бaлaлapын музыкaны oқуғa қaндaй 
мaқcaттa бepeдi? б)Музыкa мeктeбiнe түcкeн бaлaлapдың бapлығы бipдeй музыкaлық дapындымa? 

Б.М.Тeплoв бacтaғaн зepттeушiлepдiң пaйымдaуыншa, бaлaлapдың тaбиғи дapындылығымeн 
қaтap музыкaлық шығapмaшылық пeн aйнaлыca aлaтын мүмкiншiлiктepiнe дe бaйлaныcты. Музыкaлық 
қaбiлeттiлiктi жaн-жaқты дaмыту үшiн құpдapындылық қaнa eмec, музыкaның түpлi жaнpын игepiп түciнe 
бiлeтiн музыкaлық шығapмaшылық әpeкeттe қaжeт.

Музыкaлық дapынды бaлaлapдың әуeндi кeлecтeу мeн oйлaуды, музыкaлық зeйiн дeңгeйiн, жaд 
epeкшeлiгi cияқты тaғы бacқa cұpaныc қaжeттiлiктepiн музыкaлық шығapмaшылықпeн дaмытaды.

Музыкaлық дapынды бaлaлap көптeгeн жaғдaйлapдa apнaйы музыкa мeктeптepiндe, жoғapы oқу 
opындapы жaнындaғы кoллeдждepдe oқып, кәciби музыкaнт бoлып шығуғa мүмкiншiлiктepi бap.

Жaлпы, музыкaлық дapынды oқушының бeлгiлepi төмeндeгiдeй бoлaды:
- музыкaлық әpeкeттepгe, ән aйтуғa жoғapы қызығушылық тaнытaды;
- музыкaның cипaтынa жәнe көңiл-күйiнe өтe ceзiмтaл;
- әндi жaқcы aйтaды;
- acпaптa oйнaуғa, әнгe нeмece бигe бapыншa ceзiмдepi мeн күш – жiгepiн caлaды;
- музыкaлық жaзбaлapды жaқcы көpeдi;
- кoнцepткe нeмece музыкa тыңдaуғa бoлaтын жepлepгe бapуғa тыpыcaды;
- қaндaйдa бip acпaптa жaқcы oйнaйды;
- ән aйтқaндa жәнe музыкa oйнaғaндa өз ceзiмiмeн көңiл-күйiн бeйнeлeугe тыpыcaды;
- өзiнiң қaйтaлaнбac әуeнiн құpacтыpaды.
Зepттeу нәтижeлepi. Дapынды бaлaлapмeн жұмыc жacaйтын мұғaлiмдepдiң aлдынa қoйылaтын 

мiндeттep:
- қaйыpымды әpi әдiлeттi бoлу;
- дapынды бaлaлap пcиxoлoгияcының epeкшeлiктepiн бiлу, oлapдың қaжeттiлiктepiмeн 

қызығушылығын ceзiну;
- aқыл-oй дaмуы жoғapы дeңгeйдe бoлуы тиic.
- қызығуы мeн шeбepлiгi бoлуы тиic;
- жaн-жaқты бiлiмдi бoлғaны aбзaл;
- дapынды бaлaлapды oқытуғa бaйлaныcты түpлiшe мiндeттepдi opындaуғa дaйын бoлуы тиic;
- бeлceндi әpi өтe қoзғaлғыш бoлғaны жөн:
- әзiлдecугeдe икeмi бoлғaны дұpыc (бipaқ capкaзм eмec);
- икeмдi, әpi өзiн үнeмi жeтiлдipiп oтыpуы тиic;
- шығapмaшылық, мүмкiн бoлca, жeкe дүниeтaнымы дәcтүpлi eмec бoлғaны дұpыc;
- дeнcaулығы жaқcы, бaлaлapмeн жұмыc icтeугe apнaйы жoғapы бiлiмнeн coңғы дaйындығы бoлуы 

кepeк жәнe әpi қapaй apнaйы бiлiм aлуғa дaйын бoлуы тиic[4].
Ocы мiндeттepдi бұлжытпaй opындaуғa дaйын ұcтaз дapынды бaлaлapдa дaмыту кepeк бoлaтын 

мaңызды қaбiлeттep мeн шeбepлiктepдi дe өз уaқытындa aнықтaй aлaды. 
Coндықтaн жaңapтылғaн бiлiм мaзмұны жaғдaйындa бiлiм бepудi жoлғa қoйып oтыpғaн eлiмiздiң 

бүгiнгi бiлiм бepу caлacы ұcтaздap aлдынa oқушы бoйындaғы ocындaй epeкшe қacиeттepдi aнықтaп, 
eлepтeңi бiлiмдi, бәceкeгe қaбiлeттi aзaмaттap тәpбиeлeу мiндeтiн жүктeйдi.
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Ocығaн бaйлaныcты музыкaлық бiлiм бepудe дapынды бaлaлapмeн жүpгiзiлeтiн жұмыcтapдың 
жocпapын 1-кecтeдe ұcынaмыз.

Кecтe 1. Дapынды бaлaлapмeн жүpгiзiлeтiн жұмыc жocпapы
№ Жұмыc жocпapы Жүpгiзiлeтiн жұмыc түpлepi
1. Oқулық мaтepиaлын тoлық игepту 1. Xpoнoлoгиялық кecтe жacaу

2. Тaқыpыптық жұмыcтap
3. Музыкaлық жұмыc

2. Музыкaлық caуaттылық 1. Дaуыc жaттықтыpу
2. Ән әуeндepiн ecтe caқтaу,үйpeну
3. Күй ұғынa,тapтa бiлу

3. Тecтпeн жұмыc 1. Тaқыpыптық тecт
2. Тoқcaндық тecт
3. Тaпcыpмaлapғa opaй apнaлғaн тecт,т.б.

4. Түpлi жapыcтapғa қaтыcтыpу 1. Пәндiк caйыcтapғa
2. Мeктeп iшiлiк, aудaндық, қaлaлық, oблыcтық жapыc тap,бaйқaулapғa 
қaтыcтыpу
3. Ғылыми жoбa жapыcтapы

5. Қocымшa мaтepиaлдapмeн жұмыc 1. Күй шeжipeci
2. Музыкa тapиxы
3. Өнep туындылapы
4. Ән әуeндepi

Дapынды бaлaлapмeн жұмыcты ұйымдacтыpу жoлдapы:
1. Дapынды бaлaлapды aнықтaу: бaлaның тaбыcтapы мeн жeтicтiктepiнe тaлдaу. Бaлaлapдың әлeуeттiк 

мүмкiндiктepiн диaгнocтикaлaу. Бaқылaу, capaптaмaлық бaғaлaу әдicтepiн қoлдaну. Пcиxoлoгиялық 
тecтiлep (aтa-aнaлapмeн пeдaгoгтapғa apнaлғaнA.И.Caвeнкoвтың «Дapындылық кapтacы» әдicтepi; 
В.Шeбeкo, A.Булaxтың aтa-aнaлapғa apнaлғaн caуaлнaмaлapы; Тoppeнc жәнe бacқaлapдың кpeaтивтiлiк 
тecтiлepi) қoлдaну.

2. Мeктeпкe дeйiнгiжacтaғы дapынды бaлaлapды пcиxoлoгиялық-пeдaгoгикaлық қoлдaу:
- бaлaны дepбec дaмыту жocпapын құpу;
- дapынды бaлaлapдың жaн-жaқты, эмoциялық жәнe әлeумeттiк дaмуынa көмeктeceтiн қoлaйлы 

зaттық-кeңicтiктiк дaмытушы opтa құpу;
- мeктeпкe дeйiнгi жacтaғы дapынды бaлaлapдың шығapмaшылық бaғыттapын: дepбec 

шығapмaшылық тaпcыpмaлapды icкe acыpуынa көмeк бepу;
- зияткepлiк oйындapғa, кoнкуpcтapғa қaтыcу;
- дapынды бaлaлapды ынтaлaндыpу: әp түpлi кoнкуpcтapғa қaтыcқaны үшiн диплoмдapмeн, 

гpaмoтaлapмeн мapaпaттaу.
3. Дapынды бaлaлapдың aтa-aнaлapымeн жұмыc: дapынды бaлaмeн, aтa aнaмeн жәнe тәpбиeшiмeн 

бipлecкeн пpaктикaлық әpeкeттep. Әңгiмeлep, тpeнингтep, мeктeпкe дeйiнгi ұйымдapдың мaмaндapымeн 
жeкe кeңecтep. Тaлaнтты бaлaлapдың aтa-aнaлapынa қoлдaу жacaу жәнe ынтaлaндыpу (aтa aнaлap 
жинaлыcтapындa гpaмoтaлap мeн aлғыc xaттap тaпcыpу). Aтa-aнaлapғa дapындылық тaқыpыбындa 
пcиxoлoгиялық дaйындық жacaу.

4. Пeдaгoгикaлық ұжым мeн жұмыc: дapынды бaлaлapмeн жұмыc бoйыншa пeдaгoгтapдың кәciби 
жәнe тұлғaлық жeтiлуiнe ықпaл eту, дapынды бaлaлapмeн жұмыc мәceлeлepi бoйыншa «Мeктeп жacынa 
дeйiнгi дapынды бaлaлap: тeopияcы, мәceлeлepi жәнe oлapды epтepeк aнықтaу» тaқыpыбындa oқыту 
ceминapы, «Дapындылық бaлa тұлғacының дaму фaктopы peтiндe», «Кipiктipiлгeн oқыту әдicтepiн 
қoлдaнудың вapиaтивтiлiгi» тaқыpыптapындa кeңecтep. Кiтaпxaнa қopынa өз бiлiмiн көтepугe қaжeттi 
әдeбиeттep жинaқтaу жәнe ipiктeу, жaңaдaн түcкeн әдeбиeттepгe жүйeлi шoлу, Ғaлaмтop мүмкiндiктepiн 
пaйдaлaну. Мeктeпкe дeйiнгi бaлaлық шaқ кeзeңiндe aлғaшқы бeйiмдiлiктepi aйқындaлғaннaн бacтaп бaлa 
қaбiлeттepiнiң жapқыpaп гүлдeнуiнe, дapындылыққaдeйiнгiapaлықтaдapындыбaлaтәpбиeлeнeтiнбaлaбaқ
шaдaжәнeoтбacындa қoлaйлы жaғдaй құpылып, бipлecкeн жұмыcтap үйлeciмiндe мүмкiн бoлaды.

Әcipece, мeктeпкe дeйiнгi жacтaғы бaлaның музыкaмeн aйнaлыcуының мaңызы зop. Бaлaлap xaлық 
әндepiмeн қaтap түpлi клaccикaлық музыкa жәнe вoкaлдық шығapмaлap, acпaптық шығapмaлapды тыңдaп, 
iшкi дүниeciмeн қaбылдaуғa тыpыcaды. Музыкaны түciнicтiкпeн диффepeнциaлдық түpдe бeлceндiлiкпeн 
қaбылдaйды. Бaлaлap музыкaны тыңдaп, ән aйтып, билeйдi, музыкaлық oйындapғa қaтыcып, қoл ұcтacып 
aйнaлaды, бaлaлapғa apнaлғaн caлтaнaтты әндepдi opындaумeн қaтap үлкeндepмeн бipгe ән aйтып, oйын-
caуық шapaлapынa, Жaңa жыл, Нaуpыз мeйpaмы, Тәуeлciздiк күнi мepeкeлepiнe apнaлғaн epтeңгiлiктepгe 
қaтыcaды. Музыкaлық caуaттылығын дaмытуғa қызығушылығы apтaды. Oл үшiн caзды ecтiп-тыңдaу 
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қaбiлeтiмeн қaтap бaлaның эмoциoнaлдық қacиeттepiн дaмытып, oйын түpлepiн, жoғapғы дaуыcтық 
әуeндepдi пaйдaлaнғaн жөн. Қoл қимылмeн дыбыcтық eлecтeтудi бaйлaныcтыpa бiлу кepeк. Бaлaлaның 
музыкaлық дыбыcты aжыpaту қaбiлeтiн дaмыту– шapуaшылыққa дeгeн қызығушылықты apттыpып, 
музыкaлық acпaптapдa oйнaп үйpeнугe жoл aшaды. 

Coнымeн қaтap, дapынды бaлaлap құpдacтapының aлдындa бipшaмa бacымдықтapғa иe. Oлap өз 
epeкшeлiгi бap қиындықтapғaдa ұpынып жaтaды. Бipiншiдeн, бұл бaлaлapының дapындылығынa дeгeн aтa-
aнaлapдың көзқapacымeн бaйлaныcты. Кeйбipeулep өз бaлacының бoйынaн epтe көpiнгeн дapындылықты 
бaйқaғaндa, тәpбиeлeудiң мaқcaт-мiндeттepiн өз түciнiктepiнe cәйкecтeндipiп, бapлық күшiн coл бaлaның 
қaбiлeттepiнiң дaмуынa caлaды. Ocы жepдe мынaны aйтып өткeн жөн: aкaдeмик A.В.Пeтpoвcкий өз 
бaлacын вундepкиндcaнaп, бұл cөздiң aлғaшқы бөлiмiнe ғaнa нaзap aудapып, бaлaның әлiдe шaлaлығын 
ұмытып, бaлaның epeкшeлiгiнe нaзap aудapaды. Eгep дapындылық бeлгiлi бip apнaулыcaлaдa көpiнic тaпca, 
oндa aтa-aнaлap бaлaның ocы caлaмeн дeндeп aйнaлыcуынa мүддeлi бoлып, бaлaның өзгe қaбiлeттepi мeн 
икeмдiлiгiнiң тoлыққaнды дaмуынa кeдepгi кeлтipeдi. Көптeгeн бeлгiлi ғaлымдap, музыкaнттap, cуpeтшiлep 
мeн жaзушылap өздepiнiң aлaпaт қaбiлeттepiн epтeжacтaн көpceткeн. Кiшкeнтaй A.Мoцapттың, К.Гaуccтың, 
Н.Винepдiң, Г.Лeйбництiң, В.Гюгoның, Ф.Шубepттiң, И.A.Pимcкий-Кopcaкoвтың, М.Муcopгcкийдiң 
жapқын шығapмaшылық жeтicтiктepi көпшiлiккe aян. Жoғapыдa aйтылғaндaй, дapынды бaлaлap өcкeндe 
aтaқты aдaмдapғa жиi aйнaлaтыны жacыpын eмec. Aлaйдa, үнeмi дa бұлaй бoл aбepмeйдi.Бұғaн кepiciншe, 
бaлaлық шaғындa eшқaндaй epeкшeлeн бeгeнaдaмдapдың epжeткeндe жoғapғы жeтicтiктepгe жeту 
жaғдaйлapыдa өмipдe aз кeздecпeйдi. Көптeгeн aтaқты aдaмдapдың өмipбaяндapынa қapacaқ, oлapдың 
aлaпaт oйлaу қaбiлeтi aйнaлaдaғы кiciлepдiң нaзapынa iлiкпeгeн жaғдaйлapғa жиi жoлығaмыз. Мәceлeн, 
Н.Кoпepник дapынды бaлaлap caнaтындa бoлмaуымeн қaтap, pecми түpдe acтpoнoм-ғaлымдapдың 
қaтapынaдa eнгiзiлмeгeн. Дapындылықтың caпaлы мiнeздeмeлepiн тaлдaу, aдaмның пcиxикaлық 
мүмкiндiктepiмeн oлapдa бeлгiлi бip түpдe көpiнeтiн дapындылықтың өзiндiк caпaлы түpлepiн aйқындaуды 
қapacтыpaды. Дapындылықтың әpбip түpi бapлық дeңгeйдeгi пcиxикaлық ұйымдacтыpулapдың нaқты 
бepiлгeн әpeкeттүpiнe мaңыз бepeтiн дeңгeйдiң бacымдығымeн бip мeзгiлдe icкe қocылуын қapacтыpaды. 
Мыcaлы, музыкaлық дapындылық aлдыңғы opынғa ceнcopлық-мoтopлық қacиeттep нeмec eэмoциoнaлдық-
экcпpeccивтiк қacиeттep шығaтын пcиxикaлық ұйымдacтыpудың бapлық түpiмeн қaмтaмacыз eтiлeдi. 

Әpбip бaлa қoлaйлы жaғдaйлap бoлғaндa тиiмдi дaми aлaтын жәнe өз дaмуындa үлкeн биiктepдi aлуғa 
мүмкiндiк бepeтiн туғaннaн opacaн зop әлeуeткe иe бoлaтындығы дәлeлдeнгeн. Coндықтaн 2-, 3-кecтeдe 
дapынды бaлaлapмeн жeкe жұмыc бaғдapлaмacының жәнe жeкe дaму кapтacының үлгiciн ұcынaмыз.

Кecтe 2. Дapынды бaлaлapмeн жeкe жұмыc бaғдapлaмacының үлгici
Тaқыpып, нeгiзгi 

бaғдapлaма, 
тapaу

Oқылғaн 
тaқыpыпқa 

caй cұpaқтap, 
тaпcыpмaлap

Ocы cұpaқтap 
туpaлы 

әдeбиeттep

Бaлa өз бeтiмeн 
мeңгepe aлaтын 

cұpaқтap 
(тaпcыpмaлap)

Қaйдaн тaбуғa 
бoлaтын 

қaйнap көздepi 
көpceтiлгeн, 
бoлaшaқтa 
oқылaтын 

тaқыpыптap

Әңгiмeлecу 
жocпapлapы 

(пpaктикaлық 
дaғдылapы)

Кecтe 3. Дapынды бaлaлapдың жeкe дaму кapтacының үлгici
Бaлaның 

пcиxo лoгия лық 
мiнeз дeмeci

Әpтүpлi 
дeң гeй дeгi 

тaпcыp мa лap-
ды opын дaуы

Бaлaның 
шығap мaшы-

лық қaбi-
лeттe piн зepт-
тeу кap тacы

Ұйымдac-
тыpыл ғaн oқу 

ic-әpeкeт тepi нe 
қaты cуы

Пeдaгoгтap мeн пcиxoлoг-
тapғa ұcы ныc

Дapынды бaлaлap-
дың aтa-aнaлa pынa 

ұcыныc

Қopытa aйтcaқ, eлбacы Н.Ә.Нaзapбaeвтың «Қaзaқcтaн-2030» бaғдapлaмacындa aтaп көpceткeнiндeй, 
«Бiлiм бepу жүйeciнiң бacты мiндeтi – тұлғaның ұлттық жәнe жaлпыaзaмaттық, құндылықтap, ғылым мeн 
пpaктикa жeтicтiктepi нeгiзiндe қaлыптacуы, дaмуы жәнe кәciптiк тұpғыдa жeтiлуi үшiн қaжeттi жaғдaйлap 
жacaу» [6].Дeмeк, дapынды oқушылapды дaмыту, oқушылapдың ғылыми-зepттeу жұмыcтapынa қызығуын 
қaлыптacтыpу, шығapмaшылық қaбiлeтiн дaмыту, музыкaлық мәдeниeтiн қaлыптacтыpу, қaзipгi тexникaны 
тиiмдi пaйдaлaну мәдeниeтiнe тәpбиeлeу– бүгiнгi музыкaлық бiлiм бepу caлacының бacты мiндeттepiнiң 
бipi.
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ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ У ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Жуматова А.E., магистрант, КазНацЖенПУ, Алматы, Казахстан

Образование и музыкальное образование являются неотъемлемой частью общего процесса, направленного на 
формирование и развитие человеческой личности. Поэтому их нельзя рассматривать как отдельную отрасль знаний. 
Установлено, что школьники, которые отлично занимаются музыкой, также успешно учатся по общеобразовательным 
предметам, и жизнь неоднократно подтверждает присутствие одаренных музыкантов с необыкновенными 
способностями в целом. Развитие одаренной личности, ее творческой личности и осознание личности ребенка 
становится главной задачей в системе музыкального образования. Изменение традиционных методов обучения 
требует поиска наиболее эффективных способов обучения и подготовки каждого отдельного студента. Поиск 
должен основываться на понимании общих закономерностей формирования и совершенствования музыкальных 
способностей и развития исполнительских приемов, воспитания художественного мышления. В связи с этим 
содержание статьи раскрывает важность развития музыкального образования у одаренных учащихся.

Ключевые слова: музыкальное воспитание, обучение, одаренность, одаренные дети, проблемы в обучении.

FUNCTIONAL LITERACY IN MATHEMATICS AND ITS APPLICATION IN THE LEARNING PROCESS
Slyamkhan M., doctorate, Suleyman Demirel University

This article highlights the importance of general mathematical-functional literacy, the role of the educational process 
and interdisciplinary mathematics, aspects of functional literacy learning in mathematics lessons.

Keywords: mathematical literacy, functional literacy, accounting, school, pupil.

МАТЕМАТИКАДАҒЫ ФУНКЦИЯНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҚ ЖӘНЕ ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕ 
ҚОЛДАНЫЛУЫ

Слямхан М. докторант,Сулеймен Демирел атындағы Университеті, 

Бұл мақалада жалпы математикалық – функционалды сауаттылықтың маңыздылығы, білім беру процесіндегі 
алатын орны мен математиканың пәнаралық байланысы, математика сабағында функционалдық сауаттылықты 
дамыта оқыту аспектілері көрсетілген

Тірек сөздер: математикалық сауаттылық, функционалдық сауаттылық, есеп, мектеп, оқушы.

Қазіргі таңдағы еліміздегі өзгерістер, тұрақты дамудың жаңа стратегиялық бағыттары және 
қоғамның ашықтығы, оның жедел ақпараттануы, қарқындылығы білім беруге қойылатын талаптарды 
түбегейлі өзгертті. Білім берудің жаңа үлгісін ендіру тұлғаны дамыту үдерісі ретінде тәрбиеге басты назар 
аударылуда. «Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың 
қолында»  деп атап көрсетті Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев. Қазіргі кезеңдегі басты мәселенің бірі жаңа 
технологиялардың дамуы кезеңінде болашақ ұрпақтың тәрбиесі мен білім алуында ұстаздардың атқаратын 
рөлі ерекше. Егемен еліміздің болашағы, оның әлемдік өркениеттегі өз орны, ең алдымен білім мен 
тәрбиенің бастауы – мұғалім қолында[1].

Елбасымыз Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында «Ұлттық бәсекелестік қабілеті 
бірінші кезекте оның білімдік деңгейімен айқындалады» деп айтылған.Егемендік алған тәуелсіз 
Қазақстанның әлемдік өркениетке жетудегі бірден-бір дара жолы- білім жүйесі. Орта мектеп- білім 
жүйесінің ең басты буыны. Орта мектепте қаланған білім негізі оқушының болашағына жол ашады.

Оқушыларға функционалдық сауаттылығын арттыру – білім беру процесінің негізгі болып табылады. 
Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақстанның әлеуметтік жағңғыртылуы: 
Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына жиырма қадам» атты мақаласында стратегиялық жаңғырту барлық 
саланы, сонымен қатар білімді де түрлендіруді қажет ететіндігін атап көрсетті [2].

Қазақстан білім беру жүйесі қазіргі таңда өзгермелі және өскелең талаптары мен қажеттіліктерді 
қанағаттандыра отырып, отандық білім саласын әлемдік білім деңгейіне жеткізуге бетбұрыс жасауда. Бұл 
білім жүйесін жетілдіру және оны сапалы деңгейге көтеруді алға тартады.

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012 – 2016 жылдарға арналған 
ұлттық іс-қимыл жоспарына сәйкес 2015 жылы Қазақстанда үшінші рет оқушылардың оқу жетістіктерін 
сырттай бағалау үшін жаратылыстану бағыты бойынша PISA халықаралық зерттеулері жүргізілді [3]. 
Оның ішінде математикалық сауаттылық бойынша берілген тапсырмалары да болды. 
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Функционалдық сауаттылық дегеніміз – адамдардың әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық 
қызметтерге белсене араласуы, яғни бүгінгі жаһандану дәуіріндегі заман ағымына, ілесіп отыруы, адамның 
мамандығына, жасына қарамай үнемі білімін жетілдіріп отыруы.

Математикалық сауаттылық дегеніміз – математикалық сөйлеу және жазу мәдениетіне қоршаған  
ортаны және олардың заңдылықтарын баяндау, оны оқып  үйренудің, оқушылар дүниенің ғылыми бейнесін 
меңгеру.

Ой -өрісі кең тұлғаны қалыптастыруда жаратылыстану пәндерінің орны ерекше. Қазіргі кезде 
математика пәнін оқытуда оқушылардың функционалдық ойлау қабілеті мен шығармашылық тұрғыдағы 
жұмысын дамытуда өз бетімен жұмыс жасаулары және логикалық тапсырмаларды орындаудың маңызы 
зор.

Бүгінгі күнде математика пәнін сапалы оқыту ізденістері – пән мұғалімін толғандырып отырған 
келелі мәселелердің бірі. Сыни тұрғыдан ойлау барысында, бала өз заманының озық өнегесін санасына 
сіңіреді, функционалдық сауаттылығы артады, басқаның пікірін тыңдауға дағдыланады және өзі де пікір 
айтуға үйренеді.

Математика пәнін оқуда сыни тұрғыдан ойлау технологиясының тиімділігі. Математиканы оқытудың 
мазмұнын жүзеге асыру үшін жаңа технологияларды тиімді пайдалану қажет. Математика сабағында 
оқушылар өз бетінше білу дағдыларын дамыту баға жетпес құндылықтарының бірі. Жаттығуларды 
өз бетінше тексеріп, қорытынды жасай білетін тұлға қалыптастыру мақсатында жаңа технологиялар 
әдістерін кеңінен қолдану қажет. Математика сабағында сыни тұрғыдан ойлау технологиясының әр түрлі 
стратегияларын қолдана отырып, өз бетінше жұмыс істеу факторы – есептерді шығара білу.

Математика сабағындағы  негізгі сауаттылыққа мыналар  жатады :
1. Математика – ғылым болмысынан балама ұғымдар. Сондықтан да математика  барлық 

ғылымдардың логикалық негізі – күре тамыры ретінде қарастырылады.
2. Математика ең алдымен оқушылардың  дұрыс ойлау мәдениетін қалыптастырады, дамытады  

және оны шыңдай түседі.
3. «Математикалық сауаттылық» ауызша, жазбаша қабілеттерін қалыптастыру арқылы оқушының 

«математикалық сауаттылықты» меңгере білу  қабілетін шыңдайды.
4. Математика әлемде болып жатқан түрлі құбылысты, жаңалықты дұрыс қабылдап, түсінуге 

көмектеседі.
5. Математиканың болашақ тұлғаны моральдық, эстетикалық және этикалық тұрғыдан 

қалыптастыруда  да тәрбиелік мәні бар.
Математикалық сауаттылықты қалыптастыру  үшін:
-  теорияны білу , оны логикамен ұштастыру
- есепті шығаруда тиімді жағын көруге баулу
- математикалық сайыс сабақ, пән кеші, апталықтарды  математиканың даму тарихымен 

байланыстыру,
- Ақпараттық оқыту технологиясынан математика сабақтарында  интерактивтік тақтаны қолдану. 

Интерактивті тақта арқылы оқушылар жаңа материалдарды арнаулы бағдарламалар көмегімен 
мүмкіндігінше меңгерумен қатар функциональдық сауаттылығы да артады.

Қазіргі таңдағы  ақпараттандырылған заманда сабақта интерактивті тақтаны тиімді пайдалана 
отырып,  оқушының білім сапасын шығармашылық негізінде арттыру - өмір талабы. Ол үшін мұғалім 
тиімді интерактивті әдістер арқылы проблемалық ситуациялар туғызып, оқушылардың топтық жұмысының 
нәтижесінде олардың өз бетімен тақырыпты түсінуге қолайлы жағдай туғызады, танымдық қызметін 
басқарып, ілгері жетелеп отырады.       

Соңында оқушылар өздері қорытындысын шығарып, практикалық жұмыстармен бекітеді.
Жаңа технологияның тиімді әдіс- тәсілдерін ұрпақтың бойына сіңірте білу - ұстаздардың басты 

міндеті. Жаңа технологияның тиімділігі сол,
оқушы:
• мақсат қоюға үйренеді;
• есте сақтау қабілеттері дамиды;
• басқалармен бірігіп жұмыс жасайды;
• кітаппен жұмыс жасауға үйренеді;
• қатарынан қалмауға тырысады;
• дарынды оқушылар өз қабілеттерін одан әрі бекіте түседі;
• әлсіздер оқуға ниет білдіріп, өзіне деген сенімсіздіктен арылады.
• күшті сыныптарда оқуға деген ынта артады.
• білім дәрежесі бірдей сыныптарда оқу жеңілдейді
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• өздігінен жұмыс істеуге дағдыланады
Мұғалім:
•	жүйелі тапсырма беруге ұмтылады;
•	оқушыны жан-жақты танып біледі;
•	қарым қатынас орнатады;
•	оқушылардың өзара әрекеттесуіне жол ашады;
•	оларға шығармашылық еркіндік беріледі.
Біздің заманымыз ғылым мен техниканың ғарыштап дамыған кезеңі, біз ұстаздар сол заманмен 

бірдей қадам басуға міндеттіміз, себебі біз адам тағдырына, бала тағдырына жауаптымыз . Сондықтан 
оқушылардың функционалдық математикалық сауаттылығын арттыру үшін мынадай жұмысын жүргізуіміз 
керек:

1. Сабақ берудің жаңа технологиясы негізінде құрастырылған сабақтың әр тарауы, әр тақырыбы 
бойынша “білу – түсіну – қолдану – тұжырымдау”  деңгейлік тапсырмаларымен  жүйелі жұмыс жасауды 
күшейту;

2. Сабақта  практикалық мазмұнды есептерді, әртүрлі форматтағы тест тапсырмаларын, стандартты 
емес жағдайларда білімді қолдануға арналған  қызықты есептер шығарту;

3. Математика пәні сабақтарында, таңдау курстарында алған білімдерін өмірмен ұштастыруға, оны 
практикада қолдануға, логикалық есептер шығаруға үйрету;

4. Халықаралық зерттеулер мен Ұлттық емтихандардың нәтижелері бойынша мектепте 
оқушылармен мақсатты түрде жұмыс істеу;

1. Мектеп оқушыларының оқу сауаттылығын дамытуға бағытталған белсенді оқыту стратегияларын 
пайдалануды үйрену.

Математикалық сауаттылықтың тағы бір ерекшелігі пәнаралық байланыста. Математика сабағының 
басқа пәндермен байланыс кезінде олардың математикалық сызбаларымен қосындыларын жинақтауда. 
Педагогика тарихында пәнаралық байланыс ертеден зерттеліп келе жатқан негізгі мәселелерінің бірі 
болып саналады. Педагогикалық ой-пікірдің дамуында және мектеп тәжірибесінде пәнаралық байланыс 
проблемасы көптеген прогресшіл педагогтарды толғандырған. Яғни пәндердің өзара байланысы туралы 
пікір он сегізінші ғасырда пайда болған .

Математика сабағында пәнаралық байланысты негізге ала отырып, сұрақ-жауап, баяндау, 
проблемалық ситуацияларды туғыза отырып оқушыларды алға қойған мәселені шешуге, шығармашылық 
жұмыстармен айналысуға, бірін-бірі бағалай алуға, өз ойларын нақты, толық жеткізе білуге көңіл бөлінеді. 
Осы аралықта 5 сыныпқа арналған «Логикалық математика», 9-11 сыныптарға арналған «Теңдеулер мен 
теңсіздіктерді шешу» курстарның көмегі тиеді. Тәжірибеге сәйкес оқушылардың төмендегідей есептерді 
шығару барысында функционалдық сауаттыллықтары дамып, ақпараттық мәдениеттілігі қалыптасады.

Білім беру маңызы жаңартылған сайын, әрбір пәнді оқытудың өзіндік ерекшеліктері туындауда. 
Бүгінгі таңда білім беру жүйесін жаңалауды іске асырудың қажеттілігі күн санап арта түсуде.

Оқушылардың математикалық сауаттылықтарын қалыптастыру мәселесі бүгінгі таңда 
мектептеріміздің білім саласында тұрған басты мәселенің бірі болып табылады. Себебі оқушының кез-
келген сабаққа деген қызығушылығы болмаса, онда оның алған білімі тұрақты болмайды. Олай болса, 
«Математиканың қорғаның тек күштілер мен батырлар ғана бұза алады» деген ұранды ұстана отырып, 
жалықпай, үлкен төзіммен, алдымызға келген шәкірттерге олардың жеке тұлға болып қалыптасуына, 
жақсы тәрбие, терең білім беру үшін аянбай еңбек ету керек [4].

Оқушылардың математикалық сауаттылығының қалыптасуы «математикалық құзыреттiлiктiң» 
даму деңгейлерімен (танымдық салалармен)  сипатталады:

- білу (еске түсіру);
Терминдерді, сандарды қасиеттері бойынша суреттеу және есептеу; график пен кестеден мәліметтерді 

алу; құралдарды қолдану; классификациалау, математикалық объектілерді танып білу.
- қолдану (байланыстарды орнату);
Нәтижелі шешу тәсілін таңдау; математикалық ақпаратты талдау және көрсету; модельдеу; тізбекке 

байланысты тапсырмаларды орындау; стандартты есептерді шешу
- ойлау (пайымдау ,тұжырымдау).
Объектілердің арасындағы тәуелділікке талдау жасау; қорытындылау, әртүрлі шешу жолдарын 

синтездеу; дұрыс/бұрыс айтылғандарды дәлелдеу; стандартты емес есептерді шешу.
Орта мектепте математиканы оқытудың білімділік мақсаты барлық оқушыларды математика 

ғылымының негізі болатын білімдер жүйесімен және ол білімдерді саналы түрде шығармашылықпен 
қолдана алудың іскерлігі мен

дағдыларын берік қалыптастыру мен ой-өрісін дамыту болып табылады.
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Оқушылардың ойлау қабілетін дамытуда, математиканың негізін қалыптастыру, ұғындыру, 
түсініктерін тереңдетуде бастауыш сынып мұғалімдерінің математикалық білімдері терең болуы керек.

Л.С.Выготский «педагогика өткенге емес, келесі күнге баланың дамуына бағытталу керек», – деді 
[5]. Осыған орай оқушылар арасында математикалық сауатылығын арттырудың барысында дамыта  
оқытуды ұйымдастырудың тиімділігіжоғары. Дамыта оқыту сабақтағы  мұғалім мен оқушы арасындағы 
ерекше қарым – қатынас. Мұғалім бұл жағдайда дайын білімді түсіндіріп қоюшы, бағалаушы емес, 
танымдық іс-әрекетті ұйымдастыратын ұжымдық істердің ұйытқысы. Тек осындай оқыту ғана баланың 
ақыл – ойының көзін ашып, шығармашылығын дамытады. Мұғалім  баланы оқыта отырып жалпы дамыту, 
оның  өз бетінше ізденуге, шешім қабылдауға дағдыландыру, жекелік қасиеттерін ескеру, басшылыққа алу, 
әрі қарай ұшқырлау, тұлғалыққа бағыттау болып табылады. Дамыта оқытуда баланың ізденушілік- ойлау 
әрекетін ұйымдастыру басты назарда ұсталады. Ол үшін бала өзінің бұған дейінгі білетін амалдарының, 
тәсілдерінің жаңа мәселені шешуге жеткіліксіз екенін сезетіндей жағдайға түсуі керек. Содан барып оның 
білім алуға деген ынта-ықыласы артады, білім алуға әрекеттенеді. Мұғалім сабақ үрдісін ұйымдастырушы, 
бағыттаушы адам рөлінде шешім табылған кезде әркім оның дұрыстығын өзінше дәлелдей білуге 
үйретіледі. Әр оқушыға өз ойын, пікірін айтуға мүмкііндік беріледі, жауаптар тыңдалады. Әрине, жауаптар 
барлық жағдайда дұрыс бола бермес. Дегенмен әр бала жасаған еңбегінің нәтижесімен бөлісіп, дәлелдеуге 
талпыныс жасайды, жеке тәжірибесін қорытындылауға үйренеді. Дамыта оқыту жүйесінде оқушылардың 
ойларын жетілдірудің маңызы зор.

Біріншіден- дамыта оқытуда білім даяр күйінде берілмейді, оған оқушы өз оқу әрекеті арқылы қол 
жеткізеді.

Екіншіден- дамыта оқытуда оқушы жоғары қиындықтағы мәселелерді шеше отырып өзінің 
санасының саңылауларын ашады. Әр оқушының өзінің деңгейіне дейін дамуға қол жеткізе алады. 
«Жақсы оқушы», «Жаман оқушы» ұғымының болмауы, балаларды танымдық әрекеттерге ұмтылдырады, 
құштарлығын арттырады.

Үшіншіден- оқушының жеке басын дамытатын басты құрал- ол өзінің әрекеті. Сол себепті дамыта 
оқытудағы оқыту әдістері оқушыны белсенді жұмыс жағдайына қоя отырып, мәселелерді, қайшылықтарды 
шешу мақсатын қояды.

Төртіншіден- дамыта оқыту жүйесінің нәтижелі болуы оқушы мен мұғалімнің арасындағы жаңаша 
қарым – қатынасы арқасында ғана өз жемісін береді.

Осылайша, дамыта оқыту бойынша сабақ кезеңдерінде
· оқушылар сабақтың мақсат, міндетін өздері анықтайды
· мәселені шешу жолын іздестіреді
· жаңаны өздері табады
· ақылдасады, кеңеседі.
Міне , математика – адамның ақыл-ойын, сана-сезімін, ойлау қабілеттерін дамытатын бірде бір 

құрал. Сондықтан да математиканы дамыта оқыту күн тәртібінде ең бірінші тұрған мәселе. Ұстаз қандай 
әдіс-тәсіл қолданса да мақсаты біреу, ол оқушыларға тиянақты да сапалы білім беру

Оқушылардың математикалық сауаттылықтарын қалыптастыру мәселесі бүгінгі таңда 
мектептеріміздің білім саласында тұрған басты мәселенің бірі болып табылады. Себебі оқушының кез-
келген сабаққа деген қызығушылығы болмаса, онда оның алған білімі тұрақты болмайды. Олай болса, 
А.П.Конфоровичтің «Математиканың қорғаның тек күштілер мен батырлар ғана бұза алады» деген сөзін  
ұстана отырып, жалықпай, үлкен төзіммен, алдымызға келген шәкірттерге олардың жеке тұлға болып 
қалыптасуына, жақсы тәрбие, терең білім беру үшін аянбай еңбек ете берейік[6]. Қазақстанның одан әрі 
Мәңгілік Ел болып өркендеуі үшін, жан – жақты дамуы үшін оқушылардың функционалдық сауаттылығын 
дамыту арқасында талай асулардан абыроймен өтеміз деп және мұғалімдер тек қана адал салиқалы еңбек 
етіп, функционалдық сауаттылығы бар тұлға тәрбиелеп шығаруға міндеттіміз.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ В МАТЕМАТИКЕ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Слямхан М. докторант,Университет им. Сулеймана Демирель

В данной статье подчеркивается важность общей математически-функциональной грамотности, роль 
образовательного процесса и междисциплинарной связи математики, аспекты обучения функциональной грамотности 
на уроках математики.

Ключевые слова: математическая граммотность, функциональная граммотность, бухгалтерский учет, школа, 
ученик.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL CULTURE OF SCHOOLCHILDREN AT THE
LESSONS OF ARTISTIC WORK

Raiymkulova A.D.1 c.р.s, 
Kudaibergenova А.S.2 master, Silkway international University, Shymkent, Kazakhstan, 

In given article considered problems of formation of technological culture of schoolboys by means of arts and crafts. 
And also formation of technological culture of schoolboys by means of arts and crafts was given classification of carpet 
weaving  opportunity. 

Key words: artistic work, applied art, carpet weaving, technological culture

КӨРКЕМ ЕҢБЕК САБАҚТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТІН ДАМЫТУ
Райымкулова А.Д.1 п.ғ.к., 

Кудайбергенова А.С.2  магистрант, Жібек жолы халықаралық
Университеті, Шымкент, Қазақстан

Мақалада сәндік-қолданбалы өнер құралдарымен оқушылардың технологиялық мәдениетін дамыту 
мәселелері қарастырылады. Сонымен қатар, көркем еңбек сабағында оқушылардың технологиялық мәдениетін 
дамыту мүмкіндіктері мен кілем тоқу классификациясы берілген.

Тірек сөздер: көркем еңбек, қолданбалы өнер, кілем тоқу,  технологиялық мәдениет 

«Қазақстан Республикасының білім ұйымдарындағы тәрбиелеудің комплексті бағдарламасында» 
айқындаушы идеялардың бірі мынадан тұрады: «бүгінгі адамгершілік – құлықтық тапшылығы жағдайында 
тұлғаны тұтас  тәрбиелеудің бөлігі  ретінде, оқушыны тәрбиелеудің бағытының бірі халық тәрбиесі болуы 
қажет». Қазіргі заманғы тәрбиенің мәні, өскелең ұрпақта халықтың айрықша дәстүрлерін жаңғырту 
арқылы құлықтылықты, руханилықты, танымдылықты бекіту болып табылады [1, 13 б].

        Бүгінде, дамушы және өзін-өзі бекіткен тұлғаның қоғамның тұрақты даму талаптарына 
деген мүддесі және танымдық қажеттілігі басты нәрсе. Мұнда жастардың танымдық сұраныстарын 
қанағаттандыру, ғылыми-техниканың жетістігімен және қазіргі қоғамның мәдениетімен сәйкес келуі, 
олардың даму тенденциялары мен перспективасының ескерілуі, әрбір халықтың дүние танымы мен 
дәстүрлерінде жатқан құлықтық-рухани құндылықтарының қалыптасуына жағдай жасауы қажет. 
Бұл мақсаттарды жүзеге асыруда оқушылардың технологиялық білімінің елеулі ролі бар.             
Қазіргі көпшілікке белгілі технологиялық мәдениет ұғымы адамзаттың жалпы мәдениетінің, оның әрбір 
тарихи кезеңіндегі мақсатын, сипатын және деңгейін көрсететін адамдардың ғылым мен техника жетістігі 
негізінде жүзеге асырылатын  шығармашыл іс-әрекеттің өндірістік қарым-қатынас этикасының маңызды 
саласы.

Мектептегі «Көркем еңбек» пәнінің негізгі міндеттері: терең білімді, мәдениетті, шығармашыл 
адамды дамыту және тәрбиелеу; оқушыларды  халық мәдениетінің жақсы дәстүрлерінің сақталуы мен 
жандануы мақсатында, біздің жас мемлекетіміздің экономикалық және әлеуметтік алға  дамуына қажетті 
техника – технологиялық ұғымдармен, білім және іскелік шеңберімен қамтамасыз ету. 

«Көркем еңбек» оқыту процесі әрбір адам өзінің практикалық іс-әрекетінде түрлі проблемалық 
міндеттерді шешуге тура келетіндіктен тек қана білімді емес, сонымен бірге әрекет ете алатын адамды 
тәрбиелеуге, оқушылардың түрлендіруші іс-әрекеттің жалпы әдістерін, кәсіптік бағдарын меңгеруіне 
және олардың дайындығының  (жобалық, технологиялық, экономикалық, экологиялық т.б.) барлық 
жағын біріктіруге өзіндік практикалық іс-әрекет тәжірибесімен қарулануына, олардың әр қайсысында 
шығармашыл ойлауының дамуына бағытталған

Айтылғандар, «Көркем еңбек» білім саласы шеңберіндегі, әрбір адамның еңбек әрекетін бастар 
алдында технологиялық мәдениет элементтерін игеру болып табылатын оқушылардың технологиялық 
білімнің ролінің маңыздылығын арттыра түседі. 

Н.Р.Шаметов оқушылардың технологиялық білімінің маңыздылығын былай нақтылайды: «Оқушыны 
технологиялық білдіру – демек, бәрінен бұрын, оның өзінің, содай-ақ қоғамның, мемлекеттің,оның өзінің 
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өмірлік маңызды жалпы еңбектік білімі мен іскерлігін қалыптастыру, еңбексүйгіштікке баулу, жалпы және 
технологиялық мәдениетті игеруге қажеттілік, мамандығын өзі таңдауын қамтамасыз ету»[2,с.39].

Көркем еңбек сабақтарында оқушылардың бірегей технологиялық мәдениетін қалыптастыруда 
қазақ халқының сәндік-қолданбалы өнерінде жалпы адамзаттық және ұлттық мәдениетті байланыстыруда 
орасан зор мүмкіндіктер потенциалы жатыр деп есептейміз.  Оқушы қазақ халқының сәндік-қолданбалы 
өнер бұйымдарын жасау барысында  технологиялық мәдениеттің көрінісі - білім, іскерлік, дағдыны 
меңгереді.

Халқымыз қашанда балаларына тәрбиені еңбек арқылы беріп,  еңбек тәрбиесі мәселесі бірінші 
орынға қойылып келді. Олай болу себебі халық тәрбие тәжірибесі ғылым мен мәдениеттің, жазу мен 
сызудың болмаған әлі де жетілмеген кезінде пайда болғандықтан, тәрбиені еңбек  пен өнерге, оның ішінде 
қолөнерге негіздей жүргізуді көздеді. 

С.А. Ұзақбаева халық педагогикасына мынадай анықтама береді: « ... бұл оқыту мен тәрбие 
саласындағы халықтың білімдері мен іскерлігінің және дағдыларының жиынтығы, бұл білімдер мен 
іскерлік және дағдылардың негізінде ұрпақтан ұрпаққа ауызекі түрде халық шығармашылығы (халықтың 
ауыз екі және сәндік-қолданбалы) арқылы берілуіне жағдай жасайтын белгілі бір әдет-ғұрып пен дәстүрлер 
қалыптасқан». [3, 18 б]  Сәндік-қолданбалы өнер түрлерінің оқушылардың жалпы мәдениетін,  соның 
ішінде  технологиялық мәдениетін  қалыптастыруда   мүмкіндіктерінің  жоғары екенін  дәлелдейді. Сәндік 
қолданбалы өнер түрлерінің  технологиялық мүмкіндіктерін қарастыратын болсақ: 

1.  Материалына қарай:  ағаштан, металдан, сүйектен және мүйізден, тастан,  керамикадан, шыныдан, 
теріден, тоқыма жіптен,  жіптен, матадан, былғарыдан, пластикалық массадан  жасалған көркемдік 
бұйымдар  және т.б. деп бөледі.

2.  Қолданылуына қарай: күнделікті тұтынатын  бұйымдары (ыдыс, кесетін  тақтай, асхана жиынтығы, 
мебель) және т.б.; сәндік бұйымдар (кілем, гобелендер, маталар, панно,  сәндік вазалар, тәрелкелер және 
басқа да үй ішін жабдықтау заттары, сондай-ақ әшекей заттар: сырға, жүзік, білезік, алқа т.б.) және сыйлық 
заттар (медалдар,  төс белгілер, брелоктар т.б.) 

3.  Дайындау әдісіне қарай:  құйма, шекіме, дәнекерленген, ойылған, ағаш ұқсату, темір ұсату,  бізбен  
тоқылған, өрілген, тоқыма, кестеленген, үрленген, басылған, бедерленген, күйдіру, балқыту,  металды 
өңдеп өрнектеу, өрмек тоқу,  ши орау, сымақ сыру, оюлау, шілтер шалу, жүн сабау, арқан есу және т.б. 
болады.

4. Әшекейленуіне қарай: бедерлеу, бетін өрнектеу, ойма-нақышты, шекімелі, күйдірілген, жазба, 
егелген т.б. деп бөледі.

5. Мағынасына байланысты:  ертегі, батырлар жыры тақырыбына; тарихи оқиға және қазіргі 
шындықты  көрсететін; өсімдік және жануарлар әлемін бейнелейтін ою-өрнекті  деп бөледі.

Сондай-ақ, халықтың сәндік-қолданбалы  өнер бұйымдарының әрбір тобын  өз кезегінде көркем  
кәсібіне қарай бөлуге болады, өйткені әрбір кәсіптің өзінің өрнегі, түр-түс үйлесімі, жасау әдісі және 
бұйымды әрлеу мен басқа да ерекше белгілері болады.[4, 27-28б].

Ал, енді  тоқыма өнері саласына қарасты кілем өнеріне тоқталатын болсақ,  кілем  технологиясына 
қарай: түкті кілем, тақыр кілем болып бөлінеді.

1 – кесте қазақ халқының сәндік-қолданбалы өнер түрі – «Кілем тоқу» өнерінің технологиялық 
жіктемесі

Сәндік-
қолданбалы өнер

Технологиялық 
мүмкіндіктері Ж і к т е л у і :

Кілем тоқу өнері Көлеміне байланысты Шаршы кілем, үлкен кілем, шағын кілем, қос гүлді, үш гүлді, қос күмбезді, бес 
күмбезді

Қолданылуына байланысты Төр кілем, жайнамаз кілем, төсек кілем, нар кілем, қабырға кілем, бөстек кілем, 
қоржын кілем

Материалына байланысты Жібек, жүн, мақта, синтетикалық
Өңдеуіне байланысты Түкті кілем, тақыр кілем, шашақты кілем,  қалы кілем, жұлқыш кілем, оқалы 

кілем, алаша кілем және т.б.
Ою-өрнегіне байланысты Қыпшақ кілем, поднос кілем, шатыр гүл, жолақ, оюлы кілем және т.б.
Түсіне байланысты Ақ, қызыл, жасыл, қара, құлпырма, ақ сирақ және т.б.
Шығу тегіне байланысты Арабы, бұқар, адай, ашхабад, әндіжан, парсы, түркмен, орыс, Алматы кілем 

және т.б.

Сонымен қазақтың сәндік қолданбалы  өнерінің әлі де қолданыстан түспеген ерекше түрі – кілем 
өнеріне  жасаған талдау оқушылардың технологиялық мәдениетін қалыптастырудағы қазақ  халқының 
сәндік-қолданбалы өнерінің  мүмкіндіктері жоғары екендігін дәлелдейді. 

Сәндік-қолөнер бұйымдарын жасауды меңгеру барысында оқушылардың біріншіден, көркемдік 
эстетикалық талғамы дамиды, екіншіден технологиялық білімнің элементтерін меңгереді, үшіншіден 
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экономикадан түсінігі қалыптасады, төртіншіден шығармашылық қабілеттері шыңдалады, бесіншіден 
рухани адамгершілік қасиеттері қалыптас

Мұның бәрі нәтижесінде   технологиялық  мәдениеттің негізін құрады. Төменде қазақ халқының 
сәндік-қолданбалы өнерінің тұлғаның технологиялық мәдениетін арттырудағы мүмкіндіктері берілді:

2- кесте қазақ халқының сәндік-қолданбалы өнерінің тұлғаның технологиялық мәдениетін  
арттырудағы  мүмкіндіктері

Технологиялық 
мәдениет түрлері

Қазақ халқының сәндік-қолданбалы өнерінің 
технологиялық мәдениетті қалыптастырудағы 

мүмкіндіктері

Қазақ халқының сәндік-қолданбалы 
өнерінің технологиялық 

мүмкіндіктерінің жіктемесі
Эстетикалық Сәндік-қолданбалы өнер түрлерін эстетикалық 

талғаммен қабылдауға үйретеді, материалдардың 
түрін, түсін, бояуын, формасын үйлесімділікте 
таңдауға дағдыландырады, бұйымның 
композициялық шешімінің әсерлі де әсем болуын 
талап етеді

Бұйымды жасауда қолданылатын 
материалына қарай: ағаштан, метал-
дан, сүйектен, мүйізден, тастан, 
керамикадан, шыныдан, теріден, 
тоқыма жіптен, матадан, былғырыдан 
жасалатын көркемдік бұйымдар және 
т.б.
Бұйымның қолданылуына қарай: 
күнделікті тұтынатын бұйымдар (ыдыс, 
кесетін тақтай, асхана жиынтығы, жиһаз 
және т.б.) Сәндік бұйымдар (кілем, 
алаша, басқұрлар, текемет, сырмақ, 
әйелдер, ерлер киімдері және т.б.). 
Әшекей заттар (сырға, жүзік, білезік, 
алқа және т.б.) және сыйлық заттар (төс 
белгілер, шақша және т.б.)
Бұйымды дайындау әдісіне қарай: 
құйма, шекіме, дәнекерлеу, ойылған, 
ағаш ұқсату, темір ұсату, бізбен тоқу, 
өру, тоқу, кестелеу, үрлеу, басылу, 
күйдіру, балқыту, металды иіп өрнектеу, 
өрмек тоқу, ши орау, сымақ сыру, шілтер 
шалу, жүн сабау, арқан есу және т.б.
Бұйымның әшекейленуіне қарай: 
бедерлеу, бетін өрнектеу, ойма-
нақышты, бастырмалау, шекімелі, 
күйдірілген, жазба, егелген және т.б.
Бұйымның мағынасына байланысты: 
ертегі мен батырлар жырына тарихи 
оқиғалар мен қазіргі шындыққа 
негізделген көріністер; өсімдік және 
жануарлар әлемін бейнелетін көріністер; 
ою-өрнек түрлерінің сипаты

Конструктивтік Сәндік-қолданбалы өнер түрлерінің эскизін 
сызуға модельдеуге үйретеді, қиып-пішуге 
дағдыландырады

Ақпараттық Сәндік-қолқолданбалы өнер түрлерінің шығу 
тарихымен таныстырады, сәндік-қолөнер 
түрлерінің ою-өрнектерінің композициялық 
шешімінен мәліметтер береді, оларды жинақтауға, 
зерттеуге бағдарлайды

Техника-
технологиялық

Сәндік-қолданбалы өнер бұйымдарын әзірлеуде 
қолданылатын техникалық құрал-жабдықтармен 
таныстырады, оларды орынды пайдалануға 
үйретеді, техникалық құралдарды ұжым болып 
пайдалануға дағдыландырады

Кәсіпкерлік Сәндік-қолданбалы өнер бұйымдарына 
тұтыншылардың  сұранысын анықтауға, сұранысын 
қанағаттандыруға үйретеді, бұйымдардың сапасын 
арттыруға, өнімді тауар шығаруға дағдыландырады, 
жасаған бұйымдарын бағалай білуге үйретеді

Экологиялық Сәндік-қолданбалы өнер түрлерін жасауға 
қажетті материалдардың таза, табиғи, адамның 
ден-саулығына зиянды болмауын ескертеді, 
материалдарды тазарту, өңдеу технологиясын 
меңгертеді

Экономикалық Сәндік-қолданбалы өнер бұйымдарын әзірлеуге 
кететін материалдар мен уақытты үнемдеуге 
үйретеді, жұмыс күшінің шығыны, бұйымның 
сатылу бағасы мен өзіндік құны туралы мағлұмат 
береді, білімі мен іскерлігін шыңдайды

Жобалау Сәндік-қолданбалы өнер бұйымдарын жобалауда 
шығармашылық ізденіске итермелейді, өзінің 
айтайын деген ойын үйлесімділікте бұйым бетіне 
түсіре білуге көмектеседі, өзіне деген сенімін, 
шығармашылық қабілетін арттырады 

Еңбек Сәндік-қолданбалы өнер бұйымдары сапасын 
бақылауға, еңбек барысын жоспарлауға, жұмыс 
орнын ұйымдастыруға, технологиялық тәртіпке 
дағдыландырады. Халықтың дәстүрлі еңбек 
тәрбиесіне сыйластық көзқарасты қалыптастырады
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ

Райымкулова А.Д.1 к.п, н.,
Кудайбергенова А.С.2 магистрант, Международный университет Шелковый путь, Шымкент, Казахстан,

В данной статье рассмотрены проблемы формирования технологической культуры школьников средствами 
декоративно-прикладного искусства. А также формированию технологической культуры школьников с помощью 
декоративно-прикладного искусства была предоставлена возможность классификации ковроткачества.

Ключевые слова: художественное произведение, прикладное искусство, ковроткачество, технологическая 
культура

COMPARATIVE METHODS IN THE TEACHING PROCESS
Shaimardan E.E. master, Semey, East Kazakhstan, Shakarim University

Due to the fact that the priority direction of new educational standards is the realization of the developing potential 
of general education, it is necessary to develop universal educational actions that provide schoolchildren with the ability to 
learn, their ability to self-development and self-improvement.

Keywords: ability, methods, training, action, didactics, success, motivation.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Шаймардан E.E.  магистр, Гос.университет имени Шакарима города Семей

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 
развивающего потенциала общего образования, необходимо развитие универсальных учебных действий, 
обеспечивающих учащимся школы умение учиться, их способность к саморазвитию и самосовершенствованию.

Ключевые слова: способность, методы, обучения, действия, дидактика, успех, мотивация.

Универсальные учебные действия – это обобщенные действия, открывающие возможность 
широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик. [2,с.3] Активные методы обучения стимулируют познавательную 
деятельность обучающихся, вовлекают каждого из них в мыслительную и поведенческую активность, и 
направлены на осознание, отработку, обогащение и личностное принятие имеющегося значения каждым 
учеником.

Специфика обучения  взрослых людей, имеющих профессиональное образование и определенный 
опыт работы разнообразна, что достаточно трудно разработать единые методические рекомендации по 
использованию дидактического инструментария в учебном процессе. В этой связи,  мы предприняли 
попытку охарактеризовать тот оптимальный комплекс форм и методов обучения, который может обеспечить 
продуктивность учебного процесса. В настоящих методических рекомендациях лаконично в схемах и 
моделях мы определили понятийный аппарат и общепринятые классификации форм и методов обучения 
взрослых. [1,с.3]  Как правило, взрослые люди хотят учиться, если они видят необходимость обучения и 
возможности применить его результаты для улучшения своей деятельности. Кроме того, взрослые люди 
стремятся активно участвовать в обучении, привносят в обучающие ситуации собственный опыт и свои 
жизненные ценности, стараются соотнести обучающую ситуацию со своими целями и задачами. Взрослый 
человек, как правило, имеет множество семейных и социальных обязанностей, поэтому учится без отрыва 
от основной профессиональной деятельности. Взрослые осваивают новые знания и навыки с разной 
скоростью, поэтому при работе с ними требуется уделять особое внимание уделять индивидуализации 
обучения, повышать самооценку и чувство собственного достоинства каждого человека. Именно начальная 
ступень школьного обучения должна обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, 
готовность и способность к сотрудничеству ученика с учителем и одноклассниками, сформировать основы 
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. В 
то время как задача основного общего образования развить и усовершенствовать те универсальные 
учебные действия, которые будут заложены в начальной школе. Наиболее приемлемыми методами 
активного обучения в начальной школе является успех. Уверенно чувствует себя тот, кто в деятельности 
опирается и использует свои личные психологические особенности. А чтобы уверенность не терялась, 
необходимо помочь развитию ребенка. Использование принципа «мини — макса» (объем знаний дается 
по максимуму, оценивается стандартный минимум; мак симум отметок, минимум оценок) помогает 
поддержать уверенность в себе. Осознание возможности каждого из методов обучения предостерегает 
педагогов от шаблона и трафарета в преподавании, ведет к выбору рациональных методов. Поскольку 
задача обучения реализуется через конкретное содержание, то методы обучения должны всемерно 
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учитывать специфику учебного материала, характер действий учащихся, которые потребуются для 
овладения этого содержания. Одно содержание может быть лучше раскрыто с помощью индуктивного, 
другое – дедуктивного метода; одно содержание может позволить поисковое изучение его, другое окажется 
недоступным для применения такого метода. Таким образом, необходима специальная оценка возможности 
специальных методов. Критерий учебных возможностей учеников при выборе методов обучения 
предполагает, что учитель обязательно изучит предварительно уровень их подготовленности к поисковой, 
исследовательской деятельности, к дедуктивному усвоению материала, самостоятельной практической 
работе, отношение к учению, степень развитости самоконтроля в учении и состоянии работоспособности. 
Для развития самостоятельности мышления особенно эффективно можно использовать практические 
методы, связанные с выполнением логических упражнений, решением задач, написание сочинений, стихов 
и пр. Для этой же цели весьма полезными оказываются проблемно-поисковые методы изучения учебного 
материала. Предпочтительными оказываются методы самостоятельной работы в их многочисленных 
видах. Познавательные интересы формируются успешно, всей совокупностью методов обучения. Однако 
из опыта преподавания известно, что интерес к учению значительно повышается, если в него шире 
вводятся наглядные методы, проблемно-поисковые, методы самостоятельной работы, хорошо обеспеченные 
предварительной подготовкой учащихся под руководством учителя. Огромную роль в этом играет методы 
познавательных игр, включаемые в разумной мере в учебный процесс, а так же в учебные дискуссии. При 
формировании навыков учебного труда (работа с книгой, выполнение опытов, умение рационально 
запоминать материал, умение самостоятельно решать учебные задачи, работать в должном темпе, уметь 
выделять главное, планировать свою работу и др.) необходимо применять все методы. Особое место 
занимают деятельностные поощрения. Детям даётся стимул: интерес товарищей и доверие учителя. Они 
учатся самостоятельно добывать знания и учат друг друга. К таким заданиям относятся подготовка 
сообщений, составление кроссвордов, ребусов, подбор загадок, пословиц по теме, мини – сценки, 
творческие задания. В результате успешного применения поощрений возрастает познавательная 
активность, увеличивается объём работы на уроке как следствие повышение внимания и хорошей 
работоспособности, усиливается стремление к творческой активности, ребята ждут новых интересных 
заданий, сами проявляют инициативу в их поиске. Интенсификацию обучения можно считать одним из 
перспективных направлений активизации учебной деятельности. Под активизацией учебной деятельности 
понимается целеустремленная деятельность преподавателя, направленная на разработку и использование 
таких форм, содержания, приемов и средств обучения, которые способствуют повышению интереса, 
самостоятельности, творческой активности слушателя, формировании способностей прогнозировать 
производственную ситуацию и принимать самостоятельные решения. Дидактический принцип активности 
личности в обучении обуславливает систему требований к учебной деятельности обучаемого и 
преподавателя в едином учебном процессе. В эту систему входят внешние и внутренние факторы, 
потребности и мотивы, образующие иерархию побудительных стимулов. [1] Соотношение этих 
характеристик определяет выбор содержания, конкретных форм и методов организации обучения взрослых 
людей. Каким должно быть обучение  взрослых людей, чтобы одновременно, в дидактическом единстве у 
слушателей пробуждались потребности в продуктивном формировании новых  профессиональных знаний, 
умений и навыков? Наиболее эффективно отвечает этой задаче так называемое активное обучение. 
Исследования отечественных и зарубежных ученых свидетельствуют, что именно активные методы 
обучения и интерактивные формы взаимодействия преподавателя и слушателей позволяют последним 
почувствовать личную потребность интенсифицировать характер своего учебного труда, побуждает их  по 
собственному почину искать и внедрять в профессиональную деятельность новые знания. Главным 
методом обучения младших школьников является игра – как основной вид деятельности детей этого 
возраста. С помощью игры обучение становится важным делом, ибо игра является частью детской жизни. 
Игра – средство, снимающее неприятные или запретные для личности школьника переживания. Игры, 
построенные на материале различной степени трудности, дают возможность осуществить 
дифференцированный подход к обучению с разным уровнем развития детей, воспитывать чувство 
коллективизма. Следующая функция дидактической игры – формирование в процессе игры общеучебных 
умений и навыков самостоятельной работы. В теории обучения принято рассматривать частично-
поисковый, или эвристический, метод как некий первичный, этап, предваряющий использование 
исследовательского метода. С формальной точки зрения это справедливо, но не следует думать, что в 
реальной образовательной практике должна соблюдаться последовательность: сначала используется 
частично-поисковый, а затем исследовательский метод. В обучении ситуации использования частично-
поискового метода могут предполагать значительно более высокие умственные нагрузки, чем многие 
варианты обучения на базе исследовательского метода. Изучение любой дисциплины требует понятия 
общетеоретических положений, лежащих в основе данной отрасли знаний. Главный критерий 
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образованности системность знаний и системность мышления, способность самостоятельно 
восстанавливать недостающие звенья в системе знаний.В образовании выделяются процессы, которые 
обозначают непосредственно акт передачи и приема опыта поколений. Это ядро образования обучение.
Обучение конкретный вид педагогического процесса, в ходе которого, под руководством специально 
подготовленного лица, реализуются общественно обусловленные задачи образования личности в тесной 
взаимосвязи с ее воспитанием и развитием.Обучение  процесс непосредственной передачи и приема опыта 
поколений во взаимодействии педагога и учащегося .
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ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕГІ  САЛЫСТЫРМАЛЫ ӘДІСТЕР
Шаймардан E.E. магистрант, Шәкәрім атындағы МУ

Семей, Қазақстан

Жаңа білім беру стандарттарының басым бағыты жалпы білім берудің дамушы әлеуетін іске асыру болып 
табылатындығына байланысты мектеп оқушыларына білім алу, олардың өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіру 
қабілетін қамтамасыз ететін әмбебап білім беру іс-әрекеттерін дамыту қажет.

Тірек сөздер: Салыстыру,қабілет, әдістер, жаттығу, іс-әрекет, дидактика, жетістік, ынта.

TEACHING  NATURAL SCIENCE USING SHAKARIM’S ATOMIC VIEWPOINTS
Mausymbayev S.S. ,d.р.s., Professor, Shakarim SU in Semey, Kazakhstan

At the pedagogical institute and in secondary school, atomic structure learners are considered by standard programs. 
The great thinker of the Kazakh people, Shakarim’s  ideas  on atomic concept, «Atom, its structure» can be used effectively 
on the subject of natural sciences. 

Keywords: atomic, periodic law, quantum.

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ  ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА ШӘКӘРІМНІҢ АТОМИСТИКАЛЫҚ 
КӨЗҚАРАСТАРЫН  ПАЙДАЛАНУ

Маусымбаев С.С.,  п.ғ.д ,профессор, Шәкәрім атындағы МУ
Семей, Қазақстан

Педагогикалық институтта және орта мектепте атом құрылымын үйренушілер типтік бағдарламалар бойынша 
қарастырады. Қазақтың ұлы ойшылы Шәкәрімнің атом ұғымына байланысты ойларын жаратылыстану пәндерінің 
«Атом, оның құрылымы» тақырыбында тиімді түрде пайдалануға болады.

Тірек сөздер: атомистика, периодтық заң, квант.

Болашақ физика және химия мұғалімінің әдістемелік даярлығы мазмұнының басты құраушылары-
ның бірі философиялық - әдіснамалық білім және оны физиканы оқыту (оқу) процесінде пайдалануды іске 
асыру. Бұл мәселені біз оқытушылық қызметіміздің әр кезеңінде [1] көтеріп жүрдік және оны мысалмен 
түсіндіру үшін Шәкәрімнің атомистикалық көзқарастары мен оларды жоғары және орта мектептің физика 
және химия курсында пайдалану жолдарын көрсетейік. 

Физиканың молекулалық, атомдық, ядролық және кванттық механика және химияның бөлімдерінде 
материя құрылысының біртұтастығына және оның құрылымдық сарқылмастығына ерекше көңіл 
аударылған. Біздің дәуірге дейін барлық заттар бөлінбейтін бөлшектер – атомдардан тұрады деген көзқарас 
бірқатар өркениетті елдерде тарады. Бұл атомистикалық гипотезаны алғашқы ұсынғандар үнді   философы   
Кáнада   (б.д. д  6 - 5 ғ.ғ.),  грек   философы  Демокрит  (б.д.д. 400 жыл),  рим  философы    Лукреций   (б.д.д. 
1 ғ)  және   т.б.   болды.   XIX  ғасырда  толқындық  опти-каның   негізін   салушылардың   бірі,   ағылшын  
ғалымы Т. Юнг  атом  диаметрінің   мөлшермен   2,5 · 10-11   м-ге тең екенін есептеді. XIX ғасырдың екінші   
жартысындағы   жасалған   тәжірибелердің    нәтижелері атом құрылымының күрделі екенін  көрсетті. 
Атомдар электрондардан   тұратындығы   анықталды. Осыған сәйкес нидерланд   физигі  Х. Лоренц (1880 
- 1909 жылдары) өзінің электрондық  теориясын   ұсынды.  Ол   электр  жөніндегі   ілімге   атомистикалық   
гипотезаны   енгізді   және   өмір   бойы   материалистік   көзқарастарды    жақтап    өтті.  1897  жылы   
ағылшын  физигі  Дж. Томсон   электр    және    магнит    өрістеріндегі    катод   сәулелерінің   ауытқуын   
зерттей   отыра,   электронды    ашты.  1906  жылы   американдық   физик Р. Милликен  электрон  зарядының  
дәл  шамасын  тапты,  яғни  электр  зарядының   үздіктілігін   дәлелдеді.  XIX  ғасырдың  аяғында  және  
XX ғасырдың   басында   атомның  әр   түрлі   модельдері   ұсынылды.  Бұл  модельдер   сол   заманғы   
физиканың   дамуының   әр  түрлі   кезеңдеріне  сәйкес   өзгерілтіліп   және   толықтырылып   отырылды. 
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Келтірілген   қысқаша   кіріспеде    айтқандай,    атом    туралы   ұғымның   шыққанына   және   
қалыптасуына   2,5   мыңдай   жыл   кетіпті.  Енді    қазақ  ойшылдарының   және  ғалымдарының  арасында   
атом  деген  сөзді    және  ұғымды   кім   бірінші    болып    назарына  алды  және  зерттеді  деген   сұрақ  
туады.  Бұл   сұраққа,   әрине,   философия   және   ғылым   тарихын  зерттеушілер    ғана    орынды    
жауап   бере  алады.  Біздің    жорамал   бойынша,    атом    ұғымына   алғаш   көңіл   аударған    қазақтың    
ірі   тұлғалары-ның   арасында    аса   көрнекті   ақын, ойшыл,   философ   және  ағартушы   Шәкәрім   
Құдайбердиев  (1858 - 1931) болды    деп есептейміз. 

Шәкәрім  жас  кезінде  философия    немесе   жаратылыстану   ғылымдары   бойынша   арнайы   білім   
алған  жоқ.  Бірақ  ол  Абайдың  жетекшілігімен    білімге,   өлеңге   және   ғылымға    қатты    көңіл   аударып,   
ізденіс   жолына   түседі.   “Әкеміздің   бір   шешесінен   туған  Ибраһим  мырза,  -  қазақ   ішінде   Абай  деп  
атайды, - ол  кісі  мұсылманша  һәм  орысша    ғылымға    жүйрік    һәм    алланың   берген   ақылы   да   бұл   
қазақтан   бөлек   дана    кісі   еді,  ер   жеткен  соң   сол   кісіден   тағылым   алып,   әр   түрлі   кітаптарын   
оқып,   насихатын   тыңдап,   аз   ғана  ғылымның  сәулесін   сездім.   Ибраһим   мырзаның   тұрағы   қазақ   
іші   болғандықтан,   қадірі   азырақ   білінді.  Алай   болмағанда,  дәнішманд,   хаким,  философ   кісі  еді” - 
деп   жазады  Шәкәрім.  Кейін     жасы   ұлғайғанда,   өздік   жұмыстың   нәтижесінде   Шәкәрім   ғылымның   
әр   түрлі   саласын   меңгереді.  “Негізгі   алған  білімім   болмаса   да,   өз   бетіммен   ізденіп,    өткен   
жазушы-ғалымдардың   жазғандарын   оқып,   ойларымен    танысып,   білгендерден   сұрап,   өз   ойымнан    
құрап,   түрлі   әңгімелер   жазып,  барлық   өмірімді   жазумен   өткіздім.   Елу    жасқа   тақаған   соң,   
оңашада   жатып,   басқа  келген  ойлардың   барлығын    қағазға    түсіріп    кеттім.” - деп   еске   алады   
Шәкәрім.   Өзі   айтқандай    Шәкәрім    орыс,    араб,  парсы    және  шағатай   тілдерін    меңгерді. 

XX ғасырдың  20-жылдарының  аяғында  қазақ  ойшылдарының  арасында    философиялық    елеулі   
серпіліс   болды.   1928   жылы  Шәкәрім   “Үш   анық”   атты    философиялық   еңбегін   аяқтады.   Бұл    
еңбекті   Шәкәрім    40   жасқа    келгеннен    бастап    еді   және   оны  аяқтауға   отыз    жыл    ізденді.   Бұл   
ізденіс   әлемнің   бай   және   құнарлы    кітапханаларындағы   асыл    мұраларды    оқудың   нәтижесі  
болды.  Шәкәрім  Семей,  Стамбұл,  Париж,   Александрия,   Мекке    және  тағы  басқа  қалаларындағы  
кітапханаларда  Шығыс  және  Батыс  философтарының   ғылыми  трактаттарымен  терең   танысты.  “Үш  
анық” еңбегі   жөнінде  өзі  былай  деп   еді: 

Отыз   жылдай    жиғаным,
Сау    ақыл – менің   иманым.
Аламын   соған   сиғанын.
Бұл   философиялық    трактат    қолжазбаның    екі   нұсқасын    салыстырудың     нәтижесінде  

1991  жылы  Қазақ  ССР   ғылым   академиясының  М. О. Әуезов   атындағы   әдебиет    және    өнер   
институтының   қолдауымен   ресми   түрде   жарық   көрді [2]. 

Біз “Үш  анық” атты  еңбектің  мораль  философиясына  қатысты Шәкәрім   ойларын   емес,   
жаратылыстануға   қатысы   бар  ұғымдарына    көңіл   аударайық.   Шәкәрім    болмыстың   жалпы   белгісі   
туралы   ғылыми   ұғым – материя  жөнінде   былай   деп    бастайды [2,б. 8]:   “Енді  біліп   жаратқан    ие   
де   жоқ,    өлген    соң    өмір   де   жоқ  деген   жолдың   түбінде    осы    барлық    әлем  неден    бар    болды    
деген   ойдан  шыққаны   төменгі    сөзден     мәлім   болды.   Ескі   заманның   білімділері   әр   нәрсенің    
түпкі    негізі    неден    жаралғанын    тексеріп,  тамам    нәрсенің    негізі    төрт   нәрсе   деп    білген.   Онысы 
–  от,   су, топырақ,  ауа.  Олардан   кейінгі  білімділер    ол   төрт   нәрсенің  әрбіреуі  әлде  неше  негізден   
жаралғанын  таба-таба    жақынырақ   кезде   түп    негізі    сексен   шамалы   екенін   тапты”.   Ежелгі   
грек   философтарының   көзқарастары   бойынша   материя    мәңгі   өмір   сүретін   төрт  элементтерден   
тұрады,  олар:  жер,  су,   ауа,  және  от.   Әрбір   элемент   белгілі   геометриялық   формаға  ие   болатын   
атомдардан   тұрады.   Жердің    атомдары - кубтар,   судың    атомдары - икосаэдрлар,  ауаның   атомдары 
– октаэдрлар,   оттың    атомдары – тетраэдрлар.  Атомдардың   өздері    үшбұрыштардан    тұрады,    себебі   
олар   ең    қарапайым    математикалық   форма   болып   есептеледі.   Заттардың   әр   түрлілігі   төрт   
элементтің   түрліше    қисындасуынан    пайда    болады.  Бұл   көзқарастар   XVII   ғасырға  дейін   үлкен   
рөл   атқарды.   Олар   әлемнің   материалдығын   уағыздады    және   зат  құрылымы   туралы  ілімнің   
сапалық   негізін   жасады. XVII   ғасырда   атомистикалық  көзқарас  қайтадан  жанданды,  ол  бойынша   
әрбір   зат   материяның   атомдарынан   тұрады.  XVIIІ   ғасырдың    аяғында   судың   күрделі   зат   екені   
белгіленді.  Су – оттек   және  сутектен   тұрады.   Осыған   сәйкес   материя   атомдары   туралы  ұғым  
екіге  бөлінеді:   моле-кулалар    және   атомдар.    Молекула- күрделі   заттың   өте   ұсақ   бөлшегі   болады.    
Әрбір    күрделі   зат    молекулалардың   бір   түрінен  тұрады.  Атом  –  қарапайым    заттың  ( элементтің  
)  ең   ұсақ   бөлшегі.  Заттардың   саны   элементтердің    санынан    анағұрлым    көп    болады.  XIX   
ғасырдың    бас-ында   50   элемент   белгілі   болды,   яғни   соншалықты    атом   болды.  Осы  атомдардан   
көптеген   молекулаларды  құруға  болады.  Сонымен,  атомдар   бастапқыда   айтылған  төрт  элементтің   
міндетін  атқаратын    болды. 
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Атомистика   деп    отырғанымыз,    атом    туралы   ілім.   Атом  жайындағы   көзқарас    жүйесі    
тек   Батыста   ғана   емес,   Шығыста  да  ғылыми    негізде   қарастырылды.  Осы   жайында   Шәкәрім:  
“Әр   дененің  көзге  ілінбейтін   кішкентай   тараулардан   қосылып  жаралғанын  тауып,  ол  кішкентайды    
қанша    ұсақтаса    да    ақырында,  тіпті   бөлуге  келмейтін  болады.   Сол   бөлінуге   келмейтін   түп   
негіздердің   атын  Европаша   атом  деп    атап,   арабша    мадда    немесе  әсер    деп   атады.  Біздің   
қазақша   аты   жоқ    болған    соң,   бұл   кітапта    біз   оны    атом,    мадда   деп   атаймыз.   Сөйтіп    барша   
нәрсе  сол    сексен    шамалы    атомдардың    бірбіріне    қосылғанынан   дене   жасап,   әлде    неше   түрге    
түсіп,    бірібірінен   өршіп,  жаралып  жатқанын  тапқан”  -  деп,  жаратылыстану   ғылымына   қатысты   
өзінің   ұшқыр    және    алғыр   ойын    жария  етеді.  Келтірілген    сөздің    соңында    Шәкәрім    орыс    
ғалымы    Д. И.   Менделеевтің    еңбегімен    таныс   екенін    білдіріп    отыр.   Д.И.  Менделеев   1869   жылы  
табиғаттың  іргелі  заңының   бірі - химиялық  элементтердің  периодтық  кестесін   ашты.  1871  жылы   
жарыққа    шыққан   “Химия    негіздері”  деген  еңбегінде   Д. И.  Менделеев   атом   жөнінде   химиялық   
және  физикалық   тұрғыдан   түсініктеме   берді.   Шәкәрім   заманында   сексен  шамалы   элементтер   
белгілі    болған,   сондықтан   ол  заттың   қазіргі  заманғы   ілімі   жөнінде   өз   ойын    білдірді. Жоғары  
және  орта  мектептің   физика   курсында   материя  туралы    ұғымның   негізгі   өзегі – ол  материя  
құрылысының  біртұтастығы  және  оның   құрылымдық   сарқылмастық   идеясы.   Салыстыра  отырып,  
Шәкәрім  идеясы   және   материяның   сарқылмайтындығы   жөніндегі   қазіргі   заманғы   көзқарастың  
үндестігін   байқауға   болады. 

Біз   атомистикалық   ұғымды   физика   тұрғысынан   қарастырып  отырмыз.   Шәкәрім   өмір    сүрген    
заманда   атомистиканы   физиктер  және    химиктер    ғана    зерттеген    жоқ,   бұл    салаға   философтар   
да   ат   салысты.    Осы    жөнінде    кеңес   физигі   С.И.  Вавилов   былай   деп  жазды [1]: “Физика  мен  
таным  теориясы  негізінен  бір-бірімен  тарихи  байланыста.   Осы   байланыстың    физика    мәселелеріне   
В.И. Ленин   ерекше   назарын    аударды”.  Біз   осы   арада   марксизм – ленинизм  классиктерін  көксеп,    
еске    түсірейік    деген    ойдан   аулақпыз.   Бірақ  тарихи    ақиқатқа   жүгінейік.   “Материализм   және  
эмпириокритицизм” (1898 ж.)  деген   еңбегінде    В.И. Ленин    қазіргі    заманғы   физиканың   даму   
барысын   түсінуге  кедергі  болған  кейбір  бұрыс  әдіснамалық  қорытындыларды  қатты  сынады. Ол  
1914 - 1916   жылдары  “Философиялық  дәптерлер” атты  еңбегінде диалектика   теориясын    қазіргі    
заманғы    жаратылыстану    негізінде   пайда  болған философиялық  қорытындылармен  байланыстырды. 
1922  жылы  “Жауынгер   материализмнің   маңызы  туралы”  деген  мақаласында  Ленин  қазіргі  заманғы  
табиғат  зерттеушісі  диалектикалық  материализм   жағында   болуы   керек   екендігін   атап   көрсетті.   
Философия    тарихына    жүгінетін   болсақ,   атом  құрамының   күрделі  болатындығын  ең   алғаш   
болжаған   ғалымдардың   бірі   неміс  философы   Дицген  Иосиф  (1828 - 1888 ж.)  болды.  И. Дицген  
“ғылым   объектісінің   шегі   жоқ”,   тек    шексіз   нәрсе   ғана  емес,   сонымен   қатар   “ең    кішкене   
атом”   да    өлшенбейтін,   ақырына  дейін  танылмайтын,   сарқылмайтын   нәрсе   болып   табылады,   
өйткені  “ өзінің   барлық   бөліктерінде    табиғаттың    басы   да,    аяғы    да   жоқ”  деп    атап   көрсетті 
[1].   Егер  Ленин    және    Дицген   еңбектерін   салыстырып,    мұқият    түрде   зерттесе   материяның    
сарқылмастығы   жөніндегі   лениндік идея  Дицгеннің   идеясымен   ұштасып   және  бірбірін   толықтырып  
жатқандығы   байқалады.  И.  Дицгеннің   негізгі   кәсіби   мамандығы  тері   илеуші   болғандығын   және    
оның   Шәкәрім  сияқты  өздігінен білім   алып,   заманындағы   ірі   философ    болғандығын   осы   жерде    
айта   кеткен   жөн.  Біздің   пайымдауымызша,  Менделеев,  Дицген,  Ленин  және  Шәкәрімнің    атом   
жөніндегі  айтылған   ғылыми   толғаулары   бір-бірін   айқындай  түсетін   әлемдік   философиялық   ойдың    
шыңын    көрсетсе    керек. 

Шәкәрім    “Үш    анық”    атты    еңбегінде    өзін    тек   ірі   ойшыл  ғана емес, көрнекті  философия  
тарихшысы  ретінде  көрсетті.  Ол  атомистиканың   шығу   тарихын    былай   түсіндірді [2, б. 8]:  “Мұны   
(атомды)  алғаш     тапқан     ион - грек    жұртының    Пифагор    деген   білімдісі.  Кейбіреулердің    сөзіне  
қарағанда   Пифагор  оны   Финикия   жұртынан   үйренді   дейді.  Олай    болса    алғашқы    тапқан    
Финикияның   Садда   деген    қаласынан    шыққан    Моско   деген    адамы   болды.   Кім   бұрын   тапса   
да,   бұл    атомды   басында   не   нәрседен    жаралғанын,   оның   не   іске   жарайтынын   білу   үшін   іздеп   
тапса   да,   гректің   Эпикур   уа  Демокрит  деген   білімділері   сол   атомды   дәлел   қылып,   барлық  әлем   
атомнан   өршіп   жаралып   жатыр,   оны   былай   қылайыншы   деп   біліп   жаратқан   ие  жоқ  деген   бір   
жолға   негіз  салды”.  Біз  жоғарыда  заттар  атомдардан  тұратындығы  туралы  гипотезаның    шығу    және  
даму   тарихына   қысқаша   тоқталдық.   XIX    ғасырға   дейін   атомистикалық   көзқарастар   ойша   құру   
арқылы    дамыса,   сол   ғасырдан   бастап    ол    көзқарастар    тәжірибелерге   негізделеді. 

Атомистика   әр   түрлі    бағытта   дамыды,   олар:   химиялық   атомистика,   физикалық    атомистика    
және    кристаллографиядағы   атомистика.    Химиялық    атомистиканың    негізін    ағылшын    химигі   
және  физигі   Д. Дальтон  қалады.  Ол  бір  химиялық  элементтердің   атомдары   бірдей  қасиеттерге   
ие    болатынын    анықтады,   атомдық  салмақ   жөніндегі    ұғымды   енгізді    және   1803   жылы   
элементтердің   атомдық  салмақтарының  кестесін  құрды.  1808   жылы   француз   физигі   және   химигі  
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Ж.Л.Гей – Люссак   барлық   қарапайым  газдар  бір – бірімен   қарапайым   еселенген   қатынастармен   
қосылатындығын   тапты   (көлемдік   қатынастар  заңы). 1811  жылы    итальян   физигі  және    химигі   
А. Авогадро   көлемдік   қатынас   заңы   бойынша   әр    түрлі    газдардың    бірдей   көлемдерінде   
қысымдары   мен   температуралары   бірдей   болса,  молекулалар  саны  бірдей  болатындығын   анықтады.  
Жоғарыда   айтқандай,   1869   жылы   Д.И.  Менделеев   химиялық    атомистикаға  негізделген  химиялық   
элементтердің  периодтық заңын   ашты. Физикалық  атомистика  жылулық  құбылыстардың  молекулалық 
– кинетикалық  теориясының  дамуына  байланысты  пайда  болды.  Атомдық  гипотеза    швейцариялық   
математик   және   физик  Д. Бернулли,   орыс   ғалымы  М.В. Ломоносовтың   еңбектерінде   кеңінен  орын   
алды. Олар   жылу   молекулалардың  үздіксіз   жылулық  қозғалысының  нәтижесінде  пайда  болатынын   
дәлелдеді.  Газдардың   кинетикалық  теориясында  атомистикалық   көзқарас   кеңінен  пайдаланылды.  Ол  
теорияның  негізін  салған  неміс  физигі   Р. Клаузиус   болды.   Клаузиус   молекулаларды   атомдардан   
тұрады  деп,  статистикалық   әдістерді  пайдалана  отырып,  газдардың  қысымын   есептеп,  Авогадро  
заңын   пайдаланды.  Клаузиус  теориясының  кемшіліктерін    түзей    отыра    статистикалық    физиканы   
әрі    қарай    дамытқан    ағылшын    физигі   Дж.  Максвелл,   австралиялық   физик  Л. Больцман  және  
американ   физигі   Дж. Гиббс   болды.   Олардың   еңбектерінде   физикалық   атомистика   кеңінен   орын   
алды.  Кристалдардың   ішкі   құрылысы   туралы   ілімнің  негізін   француз   криталлографы  Р. Гаюи  
(1822 ж.)   болды.  Оның  теориясы   бойынша   барлық  кристалдар   өте   ұсақ  молекулалық  кірпіштерден   
қаланады.  Бұл  теорияны   әрі   қарай  дамытып,  жетілдірген  француз   физигі О. Браве  (1848 ж.), 
орыс  кристаллографы  Е.С. Федоров  (1885 ж.)   және  тағы  басқалар   болды.  Кристалдың   қандай   
бөлшектерден   тұратынын  және   олар   кристалдың   элементар   ұяшығында   қалай   орналасатындығын   
1912  жылы   неміс   физигі  М. Лауэ   тапты. 

Шәкәрімнің  атомистикалық  көзқарастарын  жоғары  және  орта  мектептің    физика   курсының    
молекулалық,   атомдық, ядролық, кванттық  механика статистикалық  физикажәне химияның бөлімдерінде  
пайдалануға  болады.   Олар  атом  ұғымына  байланысты  сабақтардың  әсерлілігін  арттырып,  физиканың   
дүниетанымдық   мәселелеріне  оқушылар  мен  студенттердің    ынта-ықыласын   арттырады.   

Шәкәрімнің «Үш анық» еңбегі оқушы жастарды қазақстандық патриотизм  рухында  тәрбиелеуге  
үлкен  үлес  қосады.  Бұл  тақырыпқа  арнап  жоғары  және  орта  мектеп  көлемінде  физика,  химия  және  
филосо-фия  кештерін  өткізуге   болады.  Сонымен  қатар,  біз  Шәкәрімнің  атомистикалық  көзқарасы  
туралы  мәселесінде  философиялық  тұжырымдар  әрқашан  да  жаратылыстану  ғылыми  білімінің  
дамуына  ілеспелі  екендігін дәлелдеп  бердік. 
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ОБУЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ НАУКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АТОМНЫХ ВИДОВ ШАКАРИМА
Маусымбаев С.С., д.п.н., профессор, ГУ имени Шакарима, Семей, Казахстан

В педагогическом институте и средней школе изучают структуру атома по типовым программам. В связи 
с тем, что мысль великого казахского мыслителя Шакарима атом, можно эффективно использовать естественные 
предметы на тему «Атом, его структура».

Ключевые слова: атомистика, периодический закон, квант.

FEATURES OF USE OF DIDACTIC GAMES IN MATHEMATICS LESSONS
Boribekova F.,  c.p.s., associate professor,

Zhetysu State University named after I.Zhansugurov,
Taldykorgan , Kazakhstan

The use of didactic games in mathematics will help students develop interest in the subject and develop their creative 
abilities. Given the psychophysiological characteristics of students, didactic games can be used as a component of the 
teaching method at any stage of the lesson, when studying a new topic, when repeating the material covered, when assessing 
the knowledge of students, that is, at any stage of the lesson. The role of didactic games in the educational process is of great 
importance to increase students ‘interest in the subject, creativity, and also to improve the quality of students’ knowledge.

Keywords: didactical game, mathematics game, kokpar, creativity, learning process
БАСТАУЫШ СЫНЫПТЫҢ МАТЕМАТИКА САБАҚТАРДЫНДА ДИДАКТИКАЛЫҚ ОЙЫНДАРДЫ 

ПАЙДАЛАНУДЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ
Борибекова Ф., п.ғ.к., қауымдастырылған профессор,

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті,
Талдықорған , Қазақстан

Математика сабақтарында дидактикатикалық ойындарды пайдалану білім алушылардың пәнге деген 
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қызығушылықтарын, шығармашылық қабілеттерін дамытатындығы айқын. Дидактикалық ойындарды 
шығармашылықпен түрлендіре отырып, білім алушылардың психофизиологиялық ерекшеліктерін ескеріп, жаңа 
тақырыпты өткенде, өтілген материалды қайталағанда, білімді тиянақтау және тексеру кезінде, яғни сабақтың кез 
келген сәтінде оқыту әдісінің құрамды бөлігіне айналдыруға болады.Білім алушылардың пәнге қызығушылығын, 
шығармашылықпен ойлауын және білім сапасын арттыруда оқу үрдісінде қолданылатын дидактикалық ойындардың 
ролі зор.

Тірек сөздер: дидактикалық ойындар, математикалық ойын, көкпар, шығармашылық, оқу үрдісі

Жүйелі  түрдегі  әрекет  мақсат  еткен нәтижеге  жеткізеді және одан білім алушы рухани  қуат  
алып, ақыл-ой  еңбегінің дағдысын  қалыптастырады.  Берілетін  білімнің  беріктігі білім алушының 
шамасына лайықтылығы мен  жүйелілігіне байланысты, білім алушының  көңілін әр  нәрсеге  алаңдата  
бермей,  олардың  зейінін  нақты  бір  мәселеге тиянақты  бағдарласа,  математиканы  игерту  нәтижелі  
болмақ.  Білім алушыларды  математиканы оқытуға қызықтырып  тарту  үшін  қолайлы жағдайлар туғызу 
қажеттілігі  оқуға қызықтырудың  басты  шараларының бірі – нәтижеге жетуге  ынталандыру.

Ғалымдардың  айтуынша, ойын – балалар  өмірінде  өте  маңызы  зор нәрсе, үлкендердің  
қайраткерлігі, жұмысы,  қызметі  қандай  маңызды  болса,  балалардың  ойыны  да  сондай  маңызды.  
Ойын  кезінде  нашар оқитын  білім алушылардың  сабаққа  деген  қызығушылығы  артып,  сұраққа  жауап 
іздеп  ойлана  бастайды. Білім алушы  сабақта  ойнап  қана  қоймайды,  алған білімдерін  қаншалықты  есте  
сақтағандарын  көрсете  біледі.

Қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбаев: «Ойын  ойнап ән салмай, өсер  бала  болар ма?» - деп 
айтқандай, бала өмірінде  ойын ерекше орын алады (1-сызба).  

1-сызба Ойын арқылы баланың дамуы
Дидактикалық ойындар – білім алушының ой-өрісін дамытып, есте сақтауымен қатар, өтілген 

тақырыптарды саналы да берік меңгеруге өте әсер етеді. Математика сабағында дидактикалық ойын 
түрлерін пайдаланудың маңызы зор. Білім алушылардың ой-өрісін, тілін, сөздік қорын дамытуға әсер 
етеді. 

Дидактикалық ойындар – сабақ барысында жүргізілетін жұмыстардың ең қызықтысы. Ойынның 
қандай түрі болса да, білім алушыларды өзіне тартып әкететіні белгілі. Білім алушылардың пәнге 
қызығуын шығармашылықпен ойлауын және білім сапасын арттыруда оқу үрдісінде қолданылатын ойын 
элементтерінің ролі зор. Оқу үрдісінде ойын элементтерін қолдану білім алушылардың жоғары көңіл 
күйін туғызады. Ал мұның өзі білім алушының белсенділігін, дербес ойлауын, қызығуын арттырып, 
сабақты қабылдауға, барынша қолайлы ықпалын тигізеді. Ойынның қандай түрі болса да жалқау, енжар 
балалардың ынтасын арттырып, білімге қызықтырады.

Дидактикалық ойындар арнайы мақсат көздейді және нақты міндетті атқарады. Ойынның мақсаты 
- бағдарламада анықталған білім, білік және дағдылар жайында түсінік беру, оларды қалыптастыру, 
тиянақтау және бекіту, қайталау және пысықтау немесе тексеру сипатында болып келеді.

Ойынның міндеті білім алушының қызығушылығын туғызып, белсенділігін арттыратындай іріктеліп 
алынған нақты мазмұнымен анықталады (2-сызба).
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2-сызба Дидактикалық ойындардың ықпалы

Әдістемелік әдебиеттерде берілген және педагогтардың тәжірибесінде пайдаланып жүрген 
дидактикалық ойындар өте көп. Алайда олардың бәрі дерлік бүгінгі күннің талаптарынан туындап отырған 
білім мазмұнының өзгерістеріне, сондай-ақ білім алушылардың жас және психологиялық ерекшеліктеріне 
сәйкес келе бермейді. Сондықтан  кез келген педагог белгілі ойын түрлерін сұрыптап, ой елегінен 
өткізе отырып, ғылыми тұрғыдан негізделген дидактикалық ойындар мен қызықты жаттығулар жүйесін 
пайдалануы керек. Дидактикалық ойындарды шығармашылықпен түрлендіре отырып, білім алушылардың 
психофизиологиялық ерекшеліктерін ескеріп, жаңа тақырыпты өткенде, өтілген материалды қайталағанда, 
білімді тиянақтау және тексеру кезінде, яғни сабақтың кез келген сәтінде оқыту әдісінің құрамды бөлігіне 
айналдыруға болады. Бірақ ойын процесі мен оқыту процесін бір - біріне етене ұластырып ұйымдастырған 
жөн. Білім алушы ойын іс - әрекеті үстінде қандай да білімді игеріп жатқанын, ал оқу процесінің өзінде 
қалай ойынға ұласып кеткенін аңғармай қалуы тиіс. Сонда ғана ойын және оқу іс-әрекеттері табиғи 
бірлікте болып, пәндік білім, білік және дағдыны игеруге толық ықпал жасайды. Осы шарт орындалған 
жағдайда дидактикалық ойын шын мәнінде оқыту әдісі деңгейіне дейін көтеріледі.

Дидактикалық ойынның тиімділігі олардың сабақтың әр кезеңдегі орны мен міндетін және 
мақсатын дәл анықтауға, оны қолданудың теориясы мен практикасын педагогтың жетік игеруіне, шеберлік 
танытуына, ойынға қажетті материалдардың жиынтығын алдын-ала дайындап алуға, ойын процесіне 
білім алушыларды белсенді қатыстыруға байланысты.

Сабақ материалына лайықталған ойынды алып, тек қана білім алушының орындай алатын іс-
әрекеттерімен шектелу жеткіліксіз. Мұнда ойынды ұйымдастырудың және басқарудың сипаты мен 
жолдары да жан-жақты ұйымдастырылуы керек.

Математика  сабақтарында дидактикалық ойын элементтерін қолданып сабақ өткізу өте пайдалы. 
Математикалық  ойын дегеніміз тынысы кең, алысқа меңзейтін, ойдан ойға жетелейтін, адамға 

қиял қанат бітіретін ғажайып нәрсе, ақыл-ой жетекшісі. Сабақта  ойын элементтерін  пайдалану  білім 
алушылардың ой - өрісін, танымдық белсенділігін арттырады. Білім алушыларының көпшілігі математика 
пәнін меңгеруде көптеген қиыншылықтарға ұшырайды.

Дидактикалық ойындардың түрлері өте көп. Кез келген педагог тәжірибесінде  шығармашылыққа 
баулитын дидактикалық ойындарды, атап айтсақ, «Ақ сүйек», «Поезд құру» , «Теңге ілу», «Гүл сыйлау», 
«Бейнені құрастыру», «Артығын табу», «Не жетіспейді» т.б. түрлерін кеңінен қолданып  келеді. 
Шығармашылық тапсырмалардың, ішінде заттардың формасын, түрін, түсін, кеңістікте орналасуын дұрыс 
қабылдауға арналғандарының ролі өте үлкен. 

Математика сабақтарында қолданылатын дидактикалық ойындарды атап өтейік.
«Көкпар» ойыны. Ойынның шарты: Білім алушылар үш топқа бөлінеді. Мұғалім сұрақтар қояды. Қайсы 

топтағы қол көтерген білім алушылар саны көп болса, сол топ білім алушылары «лақты» алды делінеді, яғни 
жауап береді. Жауаптолықболмаса, қайтаданқолкөтеріліптолықтырылады. Жауапқатолықжауапбергенбілім 
алушылақтымәрегежеткізгенболады, олбілім алушығажоғарыұпайқосылады.

«Көкпар» ойынының тиімділігі: үй тапсырмасына тиянақты дайындалуға, жылдамдыққа 
дағдыландырып, есте сақтау қабілетін дамытады, пәнге қызығушылығын арттырады.

2. Арқан тартысу ойыны. Ойынның шарты: Формулалар мен функциялардың аттары көрсетіледі. 
Әрбір топтың білім алушылары кезек тәртібімен олардың атын айтып түсініктеме береді. Кезектегі білім 
алушы түсініктеме бере алмай қалса, сол жерде ол қатар үшін ойын тоқтатылады және ол білім алушы 
жазаланады. Арқан тартысу ойынының тиімділігі:алдында өтілген материалдарды қайталап отыруға 
қолайлы, білім алушылардың есте сақтау, тез ойлану қабілеттерін дамытып, оларды ұжымдық жұмысқа 
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дағдыландырады.
3.Домино ойынын ойнау. Бірінші ойыншы екі доминотасын алып, екі таңбалы сандардан  азайтуға 

арналған мысал құрастырады.Екінші ойыншы оны  бағанмен жазып шығарады.Ойыншылар жауапты 
бірге тексереді. Егер жауап дұрыс болса, ойыншы ұпай алады. Ойыншылар ролдерімен  ауысады. Ойын 
бес рет қайталанады. Көп ұпай жинаған ойыншы жеңіске жетеді.

4.«Тікелей радиоэфир» әдісі. Радиожүргізуші- мұғалім. Төрт қонақ - 4 оқушы, қалған оқушылар – 
тыңдаушылар. Радио жүргізуші эфирге келген  4 қонақты  қарсы алады. Радиожүргізуші 4қонақ оқушыға 
карточка береді, оқушылар сол карточкадағы  тапсырмаларды орындайды. Жауаптарын интервью беру 
арқылы түсіндіреді.  Тыңдаушылар баға береді, сұрақ қою үшін қоңырау шалады.

5. «Шетелдік» әдісі. Бір ойыншы ойлаған санның разрядтық құрамын  екінші ойыншыға  шартты 
белгілердің көмегімен көрсетеді, егер  алақанның қырын үстелдің үстіне тигізсе- бұл қимылдың бірлікті, 
алақанының ішкі жағын тигізсе- ондықты білдіретінін ескертеді.

Сондай–ақ дидактикалық ойындар ойнатқанда білім алушыларға  логикалық ойлау жолымен 
жылдам шешілетін мынадай тапсырмаларды да  ұсынуға болады (сурет 1):

1-сурет Логикалық ойлауға арналған тапсырмалар
Бақытжанның 4 ұлы, олардың әрқайсысының туған қарындасы бар. Бақытжанның неше перзенті 

бар?
Марат кешкі сағат 10-да ұйқыға жатты. Ол сағаттың қоңырауын таңғы 9 -ға қойды. Ол неше сағат 

ұйықтады?
Баспалдақ 15 басқыштан тұрады. Баспалдақтың ортасында тұру үшін нешінші басқышты басу 

керек?
Бөлмеде 12 балапан, 3 қоян, 5 күшік, 2 мысық, 1 әтеш және 2 тауық бар еді. Осында тағы ит және 

оның қожайыны кірді. Бөлмеде қанша аяқ болды?
Оқу үрдісінде сөзжұмбақтарды шешуге арналған қысқаша бақылау жұмыстарын да орындатуға 

болады. Сөзжұмбақ құрастыруды білім алушыларға  үй жұмысы ретінде ұсынуға болады. Сөзжұмбақтарды 
құрастыру барысында білім алушылар алдыңғы сабақтарда өтілген материалдардың барлығын қайталап, 
естеріне түсіреді. Білім алушылар сондай-ақ сөзжұмбақтарды құрастыру кезінде арнайы әдебиеттермен 
танысып, терминдерді қайталайды, жаңа ұғымдарды біледі. Педагог олардың тереңдігін, жаңа сөздер 
санын сөзжұмбақтардың құрылу күрделілігін, қателерді тексереді. Сөзжұмбақтармен жұмыс істеу 
балаларға ұнайды, сабақты қызықты етіп өткізуге көмектеседі. Бұлар білім алушылардың шығармашылық 
жұмыспен айналысуына түрткі болады, олардың тек компьютерде жұмыс істеуге ғана қызығушылығын 
емес, пәннің теориялық негіздерін білуге ынталандырады.

Қорыта келгенде,  бүгінгі Қазақстанға қалыптан тыс ойлай алатын, шұғыл шешімдер қабылдай 
білетін, белсенді, шығармашылық  адамдар  қажет.  Сондықтан  да сабақтарда тек білімділік  мақсаттарды  
шешіп  қоймай, білім алушылардың жекелік қасиеттерін, қабілеттерін  дамытудың  жолдарын  қарастырған 
жөн. Білім алушылардың шығармашылық  қабілеттерін  дамытудың  жолдарын, құралдарын  анықтау  
психология  мен  педагогика ғылымдарында  өте ертеден  зерттеліп  келеді. Шығармашылық  әлемді 
мәдениеттің дарлық дәуіріндегі ойшылдардың назарында  болғандығын «шығармашылық теориясын» 
жасауға деген  көптеген  ізденістердің  болғандығынан  байқауға  болады. Көтеріп отырған мәселе туралы 
жазған ойлар, тұжырымдамалар,  көзқарастар,  еңбектер баршылық.  Бұл  ежелден-ақ  ұлы ойшылдарымыз  
Жүсіп  Баласұғын, Әл – Фараби, Абайды ерекше толғандырған. Сондықтан  еңбектерінде  адамның  
жеке  басын, қабілеттерін  дамытуды үнемі  көтеріп отырған. Қабілеттер  жайлы жазылған  ойларды, 
тұжырымдамаларды, еңбектерді талдай  келе,  адам бойында табиғи  мүмкіндіктер болады, ол тек 
белгілі бір әлеуметтік жағдайларда  байқалып, әрі қарай  дамиды, әр адам  басқа  адамнан өзінің табиғи  
психологиялық  өзгешеліктерімен  ерекшеленеді  деген қорытындыға  келемін.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Борибекова Ф.,к.п.н., ассоцированный профессор,

Жетысуский государственный университет им.И.Жансугурова,
Талдыкорган , Казахстан

Использование дидактических игр на уроках математики позволит развить у учащихся интерес к предмету и 
развить их творческие способности. С учетом психофизиологических особенностей обучающихся дидактические 
игры могут быть использованы как компонент метода обучения на любом этапе урока, при изучении новой темы, 
при повторении пройденного материала, при оценивании знаний обучающихся, то есть на любом этапе урока. Роль 
дидактических игр в образовательном процессе имеет большое значение для повышения интереса обучающихся к 
предмету, креативности, а также для повышения качества знаний обучающихся.

Ключевые слова: дидактические игры, математическая игра, кокпар, творчество, учебный процесс

DESCRIPTION OF TEACHING METHODS IN UPDATED EDUCATION CONTENT
Saipov A.1 M. d.p.s, professor, Auezov South Kazakhstan State University,

Shymkent, Kazakhstan
Baydaliev K.A.2 c.p.s. associate Professor of Zhangir Khan University

Uralsk, Kazakhstan

In this work, the authors tried to update the teaching methods used in the implementation of the updated educational 
content of the secondary school. The use of active teaching methods in the educational process of a comprehensive school 
while maintaining the potential of traditional teaching methods makes it possible to create an effective arsenal for development.

Keywords: traditional education, updated educational model, method of teaching, content of teaching, control, 
evaluation, feedback, reflection.

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДЕГІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІНЕ СИПАТТАМА 
Саипов А. 1 п.ғ.д, профессор М.Әуезов атындағы ОҚМУ

Шымкент, Қазақстан
Байдалиев Қ.А. 2  п.ғ.к, доцент Жәңгір хан атындағы БҚАТУ

Орал, Қазақстан 

Авторлар қазіргі жалпы орта мектептің педагогикалық процесіне жаңартылған білім берудің моделін 
енгізудегі оқыту құралдарын, соның ішінде оқыту теориясы тұрғысында зерделейді Жаңартылған білім берудің оқу 
үдерісіндегі белсенді оқыту мен үйренудің формалары мен әдістерін оқыту теориясының ұғымдық аппараты мен 
категориясы негізінде әдістемелік құралдарда ажыратуға мүмкіндік беру қажеттілігін қарастырған.  

Тірек сөздер: дәстүрлі білім беру, жаңартылған білім беру моделі, оқыту тәсілі, оқыту мазмұны, бақылау, 
бағалау, кері байланыс, рефлексия. 

Жаңартылған білім беру моделінің білім беру мазмұны мен білім алушылардың танымдық дағдыларын 
қалыптастыра дамытуға бағытталған дидактиканың негізгі құрамының қатарын құрайтын оқытудың 
формалары мен әдістері болып табылады. Педагогика ғылымының оқыту теориясы оқыту формалары мен 
әдістері бойынша білім алушыларға дәстүрлі білім, білік, дағдыларын тиімді және ұтымды меңгертудің 
психологиялық, педагогикалық заңдылықтармен байланысқан қисынды нормаларын, ережелерін және 
тәртіптерін баяндамалы түсіндіру арқылы мәнін ашуға, негіздеуге және өміршеңдігін дәлелдеуге ұмтылып 
отырады. Осы тұрғыда жаңартылған білім беру моделінің оқыту құралдарының, соның ішінде, ұсынылып 
отырған оқытудың формалары мен әдістердің оқыту теориясындағы орны, дидактикалық және танымдық 
құндылықтары, оқу үдерісін ұйымдастыру мен оқыту міндеттерін шешуге дұрыс, қисынды қолданылуы, 
олардың негізделуі мен дәлелдері баяндамалы түсіндіруі анықталған ба?

Міне, осы мәселенің тұстарын дәстүрлі оқытудың құралдарымен ұштастыра отырып қарастыруды 
орынды көрдік. Ол үшін «оқытудың формасы», «оқытудың әдістері» деген ұғымдарына түсінік беріп, 
анықтамасын еске алайық. 

Оқытудың формасы дидактикада екі түрге бөлінген: бірінші – оқытуды ұйымдастырудың 
формалары (дәріс, семинар, практикалық сабақ, зертханалық сабақ, саяхат, емтихан, сынақ және т.б.), 
екінші – оқушылардың оқу танымдық іс-әрекеттерді орындаудың формалары (жеке, топтық, жұптық, 
ауысымды жұп, ауысымды топ, ұжымдық, звенолық, бригадалық және т.б.). Оқытуды ұйымдастырудың 
формасы – мұғалім оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекеттерін бірізді басқару мен ұйымдастыруының 
реттелінуі болып табылады. Оқытуды ұйымдастырудың формасы сабақтың сыртқы бейнесін кескіндейді. 
Болатын сабақтың сыртқы бейнесі әр түрлі жүруіне мүмкіндігі бар. Оның түрлері жоғарыда көрсетілген. 
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Бір сабақта бірнеше оқытуды ұйымдастырудың формасын қолдану мүмкіндігі орынсыз. Кейде мектептің 
және колледждің оқу пәндерінде тәжірибеленеді. Мысалы, аралас (комбинированный) сабақ, дәріс-
семинар, практикалық-зертханалық. Бұл оқытудың формалары модификацияланған түрлері. Бұл 
модификацияланған оқытуды ұйымдастыру формалары да білім беру деңгейлерінің оқу үдерісінде, 
әсіресе, жоғары оқу орындарында орын алуда. Бірақ, жоғары оқу орындарында оқытуды ұйымдастырудың 
формалары орнықты, қатаң  сақталып отыр.

Оқытуды ұйымдастырудың формасының келесі бір анықтамасы – оқу процесінде педагог пен 
оқушының іс-әрекеттерін сырттай ұйымдастыру тәсілі дейді. Екінші бір балама анықтамасы, оқытудың 
ұйымдастыру формасы – оқушылардың іс-әрекетін, оқу сабағын түзілген құрылымын басқара жетекшілік 
ететін оқытушының оқу процесі мен оқушылардың жұмыстарын ұйымдастыру тәсілін айтады. Оқу-
танымдық іс-әрекетті орындаудың оқыту (үйрену) формасы – оқушылардың өз беттерімен және 
өзара әрекеттестікте, мұғалімнің жетекшілігімен меңгеруге (үйренуге) бағытталған бірізді, реттелген 
ұйымдастыру. Оқытудың бұл түрі сабақты ұйымдастырудың оқыту формасынан ерекшелігі, біріншіден, 
сабақтың барысының бір кезеңінде ғана жүргізіліп қолдануы, екіншіден, мұғалім оқушылардың оқу-
танымдық іс-әрекеттерін басқаруынан айырылады, тек, жетекшілік пен бақылау қызметімен шектеледі, 
үшіншіден, оқушылар өзбетімен жеке дара немесе өзара әрекеттестікте (жеке, жұп, топ) оқу материалын 
үйренуге, тапсырмалар орындауға бағытталады.

Оқытудың әдісі, оқытудың формасына қарағанда сабақтың шектеулі ғана дидактикалық міндеттерін 
шешуге бағытталады. Осыған байланысты сабақтың барысында бірнеше оқытудың әдістері қолданады. 
Олардың қолдану мүмкіндіктерін мұғалім сабақтың мақсаты мен ресурстарына, өзінің кәсіби және 
интеллектуалды тәжірибесіне, оқушылардың танымдық деңгейлеріне сәйкес анықталатыны белгілі. Әдіс 
сөздіктер мен еңбектерде зерттеуге жол, іс-әрекеттерді, міндеттерді, тапсырманы шешуге бағытталған 
тәсілдердің жиынтығы деген мағыналармен анықталған. Әдіс – грек тілінде зерттеуге, әрекетке жол, 
тәсіл деп қарастырады. Тәсілдердің жиынтығы тапсырманы (міндеттерді) орындаудың әрекеттері мен 
приемдары болып табылады. «Әдіс» ұғымын «оқыту» ұғымымен ұштастыра дидактикалық «оқыту әдісі» 
ұғымының құралу анықтамасы – оқу мақсатына жетуге мұғалім мен оқушылардың өзара оқу-танымдық 
іс-әрекеттерді орындаудың тәсілдер жиынтығы. Ю.К.Бабанский оқытудың әдісін -  оқу процесінің 
дидактикалық міндеттерін шешуге бағытталған мұғалім мен оқушының өзара іс-әрекеті деген [1, 282 б.]. 
В.С.Ледневтің анықтамасында, оқыту әдісі – білім беру мазмұнын меңгеруді қамтамасыз ететін мұғалім 
мен оқушының бір ізді әрекет жүйесі [2, 162 б.]. П.И.Пидкасистый оқытудың әдісін – оқытудың мақсатына 
жетуге бағытталған оқытушы мен білім алушының өзара іс-әрекет тәсілі дейді [6, 156 б.]. Ю.Г.Фокин 
іс-әрекет тұрғысында оқытудың әдісін былай анықтайды: оқытудың әдісі -  субъектінің(оқушының) 
психикалық өзгеруі, әрекеттің өзгеруі пайда болатын және игерген нысаны шынайы іс-әрекетке ұштасатын 
оқытушы мен үйрену субъектісінің өзара біріккен әрекет жүйесі дейді [7, 75 б.].

Оқытудың әдістері әдістемеде екі түрге бөлінеді: оқыту және үйрену. Оқыту әдістері мұғалімнің 
сабақтарда тікелей қолданатын құралы болып, оларға кең таралған мына түрлері кіреді: әңгіме, пікір 
алыс, түсіндіру, нұсқау, көрнекілік, бақылау мен бағалау. Үйрену әдістері оқушылардың сабақтарда оқу-
танымдық іс-әрекеттерді өзбетімен және өзара әрекеттестікте меңгеруге бағытталған. Олардың түрлеріне 
жаттығу, оқулықпен жұмыс, практикалық жұмыс, өзбетіндік жұмыс, техникалық құжаттармен (карта, 
схема, сызба және т.б.) жұмыс, есептеу жұмысы, объектілер мен құбылыстарды бақылау кіреді.

Оқытудың әдістері екі субъектінің оқу үдерісіндегі әрекеттеріне тиесілі түрлерімен ғана 
анықталмайды, сонымен бірге, мұғалімнің оқу үдерісін басқару, ұйымдастыру, оқу-танымдық іс-әрекеттерді 
орындау, бақылау мен бағалау және т.б. сияқты әрекеттер мен оқушының ішкі таным қасиеттеріне тән 
жіктеліп келеді. Педагогика ғылымында бірнеше дидакт-ғалымдар оқыту әдістерінің түрлерін жоғарыдағы 
белгілерімен жіктеп көрсеткен. Солардың бірі Ю.К.Бабанскийдің оқыту әдістерін жіктеу белгілері: оқу-
танымдық іс-әрекетті жүзеге асыру мен ұйымдастыру әдістері; оқу-танымдық іс-әрекет мотивациясы мен 
ынталандыру әдістері; оқу-танымдық іс-әрекеттің тиімділігін бақылау мен өзін-өзі бақылау әдістері [1, 
283 б.].

И.Я.Лернер мен М.Н.Скаткин оқушының оқу материалын игеру бойынша оқу-танымдық іс-
әрекеттің сипатына негізделе оқытудың әдістерін топтау үлгілері: түсіндірмелі-иллюстративті немесе 
ақпараттық-рецептивті: әңгіме, лекция, түсіндіру, оқулықпен жұмыс, демонстрация; репродуктивті: білімді 
тәжірибеде қолдана отырып қайта шығару, алгоритм бойынша іс-әрекет, бағдарламалау; шектеулі-ізденіс 
немесе эвристикалық әдіс: оқу материалын проблемалық жағдайда баяндау; зерттеу әдісі: оқушылардың 
танымдық тапсырманы мұғалімнің көмегі арқылы өзбетімен қажетті әдістерді қолдана орындау [3, 94 б.].

Енді, жаңартылған білім беру моделі бойынша оқу пәндерінің оқу үдерісінде қолданатын замануи 
оқытудың формалары мен әдістерін мұғалімдерге ұсынылған еңбектерден талдауға көшейік. Назарбаев 
зияткерлік мектептері мен педагогикалық шеберлік орталығының ұсынуымен шыққан «Көркем еңбек» 
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оқу пәні бойынша «Мұғалімдерге арналған нұсқаулық», «Мұғалімдерге арналған үлестірме материалдар» 
(2017ж.) әдістемелік құралдарында аталған оқыту құралдарының(формалары, әдістері) түрлері және 
оларды қолданудың әдістемелік ұсыныстары анықталған [4,5]. 

Бірінші әдістемелік құралда көркем еңбек пәнін оқыту үшін мынандай оқытудың әдістерінің 
үлгілерін көрсеткен. Мысалы, проблемалық оқыту; оқытуда жеке, жұптық, топтық, ұжымдық жұмыстар 
түрлері; өзара оқыту мен өз бетінше оқу; тәжірибелік, шығармашылық әрекет; жартылай ізденіс әдісі; 
мультимедиялық өнімдерді пайдалану; ашық сұрақтарды тиімді пайдалану; зерттеуге негізделген 
оқу; зерттеу әдісі; белсенді оқыту әдістері мен стратегиялары; саралап оқыту; пәнаралық байланыс; 
оқушының білімін мониторинг жасау; құндылықтарға бағдарлана оқыту; жеке тұлғаға бағдарланған 
оқыту. Енді осы оқыту құралдарын дәстүрлі дидактикада қалыптасқан оқыту әдістеріне сәйкестігі мен 
сабақтастығы арасындағы байланысты зерделейік [ 4, 18 б.]. Проблемалық оқыту қазіргі дидактиканың 
қуатты, прогрессивті оқыту әдісі болып сақталуда. Ол жоғарыдағы И.Я.Лернер мен М.Н.Скаткиннің 
еңбектерінде анықталған. Оқытудың жеке, жұптық, топтық, ұжымдық жұмыстар әдісі, оқыту әдісі емес. 
Оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекеттерін ұйымдастыру формасы. Өзара оқыту мен өз бетінше оқыту 
әдістері бір-бірімен синоним ретінде қолданылуы байқалады. Өзара оқыту мен өзбетінше оқу жеке, 
жұптық, топтық формада орындалатын оқыту әдістері. Тәжірибелік және шығармашылық оқыту әдістері. 
Бұл әдістер де оқыту теориясында, жоғарыдағы авторлардың еңбектерінде ұсынылған. Ашық сұрақтарды 
тиімді пайдалану және зерттеуге негізделген оқу әдістерінің бірінші оқыту әдісі дәстүрлі оқытудағы пікір 
алыс немесе сұқбат әдісіне жатады. Екінші әдіс оқушылардың өзбетіндік жұмысы. Оны оқытудың жаңа 
әдісі деп қабылдау орынсыз. Келесі белсенді оқыту, оқу (үйрену) әдістері мен стратегиялары. Белсенді 
оқытудың әдістері замануи оқыту технологиялары еңбектерінде алуан түрлі, оның құрамына жоғарыдағы 
проблемалық оқыту, жобалап оқыту, саралап оқыту, ұжымдық оқыту сияқты түрлері кіретіні белгілі. Бірақ, 
оқу пәніне ұтымды түрлерін мұғалімдер саралап, іріктеп ұсынуы абзал. 

Қазіргі педагогикалық және әдістемелік еңбектерде «стратегия» ұғымы кеңінен таралып келеді. 
Тәжірибедегі педагогтардың түсінігінше, «стратегия» ұғымы оқыту әдісімен теңеледі. Стратегия ұғымының 
мәртебесі оқыту әдісіне қарағанда әлде қайда төменгі дәрежеде орын алады. Стратегия дидактикада және 
әдістемелік еңбектерде  белгілі бір мақсатқа жету үшін немесе дидактикалық міндеттерді орындауға 
бағытталған әрекеттердің тәсілі немесе әдістемелік ережелер жиынтығы деп қабылдайды. Еңбектің 
авторлары пәнаралық байланысты оқыту әдістеріне жатқызып отыр. Педагогтар қауымдастығы пәнаралық 
байланысты қолдану қажеттілігі мен танымдық құндылығын біледі. Бірақ, дидактикада оқытудың әдісі, 
тәсілі емес, оны әдістемелік приемы қатарына кіргізу орынды. Сондықтан мұғалімдер сабақ жоспарында 
оқыту әдістердің қатарына қоспауы да содан. Оқушының білімін мониторинг жасау дәстүрлі оқытудағы 
бағалау әдісінің модификацияланған түрі. Оның оқу үдерісіндегі мәні кемшіліктерді айқындай, оны жоюдың 
әдістемелік ұсыныстарын беруге бағыттала, іс-әрекетті жақсартуға ықпалын тигізеді. Құндылықтарға 
бағдарланған оқыту мен тұлғаға бағдарланған оқытулар оқытудың әдістеріне жатпайды, олар білім берудің 
тұрғылары(тұжырымдамасы) немесе моделдері деп қабылдаймыз. Бұл білім беру моделдерінің өздеріне 
тән дербес оқыту әдістері жоқ. Олардың авторлары білім беру тұрғыларының қағидаларын жүзеге асыруға 
бағытталған ұтымды оқытудың формалары мен әдістерін замануи педагогикалық технологиялардың 
құрамынан іріктеген.

Сол сияқты аталған әдістемелік құралдың он тоғызыншы бетінде де көркем еңбекте қолданатын оқыту 
әдістерін ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолданумен байланысқан үлгілерін де ұсынған. 
Мысалы, жұмыстарды орындауда АКТ-ны қолдану; мәліметтерді іздестіру; слайд таныстырылымдар 
құрау; АКТ-ның көмегімен өзара жұмыстар орындау, қарым-қатынас жасау; интерактивті тақтаны қолдану 
сияқты [4, 19 б.]. Ақпараттық-коммуникациялық технология құралдары дидактикада оқытудың техникалық 
құралы ретінде қабылданады. Ол оқытудың әдісі емес, мысалы, оқушылардың графикалық тапсырманы 
АКТ – да орындау керек болса, онда жаттығу, өзбетіндік жұмыс, тәжірибелік жұмыс оқыту әдістерінің 
бірі ұсынылады.  Егер графикалық дизайнның қолданбалы бағдарламасын қолдану емес, жасау керек 
болса, онда АКТ таным ғана құралы болып табылады. Жалпы, айтқанда, АКТ – ға байланысты мұғалімнің 
оқытудағы қолдануы, оқушының үйренуіндегі әрекеттері дербес оқыту әдісі ретінде табылмайды. 
Дидактикада оқытудың техникалық құралдары көрнекілік (демонстрация, иллюстрация) оқыту әдісін 
жақсартуға, ұтымды сабақтың жүруі, оқушылардың уәжі мен қызығуын арттыруға мүмкіндік береді.

Келесі жиырма бірінші бетте де белсенді оқыту мен үйренудің әдістері ұсынылған: дәріс; саяхат; 
сұхбат сабақ; мұражай бойынша репортаж; таныстырылым – сабақ; панорама сабағы; бинарлық сабақ; 
кіріктірілген сабақ. Дәріс кез-келген білім беру деңгейлерінің оқу үдерісінде сабақты ұйымдастырудың 
формасы ретінде қатаң қабылданған [4, 21 б.]. Жоғарыдағы қалған белсенді оқыту мен оқулар – сабақтың 
типіне кіреді. Осы белсенді оқыту мен оқу түрлерін қарастыруда мұғалімдердің шатаспауынан арылту үшін 
әдістемелік құралда, оларды сабақты өткізудің типтері екенін баяндамалы түсіндіруі қажет еді. Сабақтың 
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типі оқыту мақсаты мен оқушылардың меңгеретін танымдық құндылықтарына сәйкес анықталады. 
Мысалы, бинарлық сабақ оқушылардың тақырып бойынша теориялық білімі мен тәжірибелік іскерлігі 
арасындағы байланысын жетік түсіне, білім мен білікті меңгеруіне бағытталса, кіріктірілген сабақ білім 
алушылардың екі немесе бірнеше ғылым салаларының білімі мен тәжірибелік тәсілдерін жүйелі меңгеруге 
бағыттайды. Сабақтың типтері оқушылардың әрбір сабақтарында әр түрлі болуы мүмкін. Бір сабақта 
оқушылардың білімі мен іскерлігін меңгеру болса, екінші сабақта іскерлігі мен дағдысын қалыптастыру, 
үшінші сабақта білімі мен іскерлігін жүйелеу, төртінші сабақта білімі мен іскерлігін бағалау сияқты.

«Мұғалімдерге арналған үлестірме материалдар» әдістемелік құралдың жиырма үшінші бетінде де 
белсенді оқулардың түрлері(әдістері) анықталған: нұсқау беру мен айту; көрсету мен моделдеу; түсіндіру 
мен сипаттау; сұрақ қою және талқылау; зерделеу мен зерттеу; бекіту мен қолданысқа енгізу; рефлексия 
және бағамдау; қорытынды шығару және есте сақтау түрлерін белсенді оқу әдістері үлгілері деп ұсынған 
[5, 23 б.]. Бұл оқыту мен үйрену құралдарын(әдістер) саралау арқылы олардың анық қолдануы мен құрал 
ретінде дидактикадағы дәрежесін анықтауға болады.  Бірінші, нұсқау беру мен айту. Нұсқау дидактикада 
мұғалімнің қолданатын оқыту әдісі, ал, айту - әңгіме әдісі. «Айту» ұғымы әңгіме әдісімен синоним. Екінші, 
көрсету мен моделдеу. Көрсету (демонстрация) мұғалімнің сабақты әңгімелеу мен түсіндіруде қолданатын 
көрнекілік әдісінің тәсілі. Моделдеу әдісі оқыту әдісі емес танымның эмпирикалық (ғылыми) әдісі. 
Моделдеу нақты материалдық объектінің үлгісін жасауды ғана көздемейді, материалды емес, абстрактілі 
бейнелердің де моделін(үлгі) құрауға болады. Үшінші, түсіндіру мен сипаттау. Бұл құралдардың ішінде 
түсіндіру оқытудың әдісіне кірсе, сипаттау әңгіме әдісінің приемы ретінде қабылданады. Мұғалім 
сабақта оқытудың әңгіме әдісін қолдану барысында оқу материалын оқушыларға баяндау, сипаттау, 
талқылау, негіздеу, дәлелдеу, анықтау, ашу оқытудың приемы ретінде қабылдауды ұсынамыз. Яғни, олар 
оқыту теориясында әдіс дәрежесіне қарағанда төмен. Мысалы, баяндау бір приеммен ғана аяқталады. 
Оқу материалын бір ырғақта, мәнерде баяндалуы. Оқу материалының элементтерін ғана сипаттап беру. 
Оқытудың әдістері сабақтың барысында бірнеше тәсілдермен және приемдармен жүріп аяқталады. Екі 
немесе одан көп приемдардың жиынтығын тәсіл дейді. Кейін басқа оқыту әдісі қолданылады. Кейде 
мұғалімдердің тәжірибесінде бірнеше оқыту әдістерін бір сәтте қолдану да кездеседі. Сабақтың оқу 
материалын әңгімелеуде түсіндіру, көрнекілік оқыту әдістері де үйлесімді ұштастырылып реттеледі. 

Төртінші, сұрақ қою мен талқылау. Сұрақ қою пікір алыс немесе сұхбат әдісінің тәсілі. Пікір алыс 
жүру үшін бірінші мұғалім оқушыға сұрақ қоюдан бастайды, келесі прием оқушының сұраққа жауап беруі, 
үшінші прием мұғалім оқушының жауабын тыңдау, төртінші прием оқушының жауабына қанағаттануы 
немесе толықтырып, түзетуі. Осы приемдардың толық жиынтығы пікір алыс әдіс. Бесінші, зерделеу мен 
зерттеу. Зерделеу талдауға ұқсас синоним, осыған сәйкес бұл таным әдісі болып табылады. Зерттеу әдісі 
білім алушылардың таным әдістерін қолдануға үйренуге бағытталған оқытудың замануи әдісі қатарына 
кіреді. Сондықтан оны зерттеу әдісінің приемы немесе тәсілі. Алтыншы, рефлексия мен бағамдау 
(мониторинг). Дидактикада бақылау мен бағалау әдісін мұғалімнің құралы ретінде қолданылса, рефлексия 
оқушының өзін-өзі бағалауға мүмкіндік береді. Оның екінші түрі кері байланыс. Мұғалім оқушының оқу 
материалын ұғыну деңгейін анықтап, өзінің оқыту мазмұнын жақсарту шараларын немесе әдістемелік 
тәсілдерін түзету мен реттеуге мүмкіндік алады. Осы мезетте оқушылар оқу материалын жеткілікті 
немесе жеткіліксіз түсінуі туралы пікір жасау, өзінің ілгері даму потенциалын салыстырып отыруға, уәжі 
мен қажеттілігін қанағаттандыру деңгейін анықтауға ықпал етеді. Кері байланыс пен рефлексия әдістері 
оқу процесінің екі субъектінің де іс-әрекетін бағамдап отыруына бағыттайды. Бірақ, сабақтың барысында 
әдісті қолдану мен ұсыну басым мұғалімнің еншісінде. Әдістемелік еңбектер мен оқу құралдарында 
аталған екі бағалау әдістерінің бірнеше тәсілдері ұсынылған. Қазіргі мектептің тәжірибесінде оларды 
мұғалімдер сәтті қолданып келеді. Бірақ, сол тәсілдер оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес сараланып 
жүйеленсе деген ұсыныс түсіреміз. Мектептің тәжірибесінде кері байланыс пен рефлексияның тәсілдерін 
бастауыш сынып пен орта буын сыныптарына бірдей қолданып келеді. Төменгі сыныпта қолданатын 
бақылау мен бағалау тәсілдерін танымдық ерекшеліктеріне тән де саралануы абзал. Мониторинг әдісі 
таным әдісіне жатады. Мұғалім сабақтың барысында емес, сабақтың аяқталуынан кейін сабақтың 
мазмұны қаншалықты тиімді жүргеніне, артықшылықтары мен кемшіліктеріне талдаулар, бағалау жүргізе, 
келесі сабақта кемшіліктерді жоюға өзбетімен ұсыныстар дайындау немесе жасау болып табылады. Олай 
болса, мониторинг әдісі сабақтың барысында оқушының үйрену әдісі құрамына кіріуге мүмкіндігі. Егер 
оқушыларға бір құбылыстың немесе нысанның белгілеріндегі көрсеткіштері бойынша талдаулар жасап 
бағамдау керек болса, онда мониторинг үйрену әдісі құрамына жатқызуға болады.
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ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ОБНОВЛЕННОМ СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАНИИ
Саипов А.1 п.ғ.д, профессор М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 
Байдалиев Қ.А. 2 п.ғ.к., доцент Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, Орал , Қазақстан 

В данной работе авторы постарались актуализировать  методы обучения, используемых в  реализации 
обновленного содержания образования общеобразовательной школы. Использование в учебном процессе 
общеобразовательной школы активных методов обучения при сохранении потенциала традиционных методов 
обучения позволяет создать эффективный арсенал для развития.

Ключевые слова: традиционное образование, обновленная образовательная модель, способ обучения, 
содержание обучения, контроль, оценка, обратная связь, рефлексия

THE CONTENT OF THE DEVELOPMENT OF COMPUTER TECHNOLOGY
FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

Akhmet L. S., c.p.s., senior lecturer Regional social innovation university
Shymkent, Kazakhstan

This article discusses the content of the educational process using computer technology. An important step in 
discovering the deep laws of human learning and education is world-class didactics. In addition, the development area of   
personal computers has also been improved. Thanks to this, teachers need to master new technologies of computer training. 
Such education plays an important role in the restructuring of the educational process. A special tutor allows computers 
equipped with software to meet all didactic goals, manages timely training, performs results, performs exercises, and provides 
information on the development of the learning process and data acquisition.

Keywords: computer technology, educational process, elective classes, processing of garments

ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯНЫ
МЕҢГЕРТУДІҢ МАЗМҰНЫ

Ахмет Л.С.,п.ғ.к.,аға оқытушы  Аймақтық әлеуметтік инновациялық университеті
Шымкент,  Қазақстан

Адамның оқып, білім алуының терең заңдылықтарын ашуға ауқымды қадам дүние жүзілік дидактика 
мен жасалып отыр. Сонымен қатар, жеке электронды есептеу машиналарын дамыту облысы да жетілдірілген. 
Соның арқасында педагогтарға компьютерлік оқытудың жаңа технологиясын меңгеру қажеттілігі туындап отыр. 
Бұл оқыту – оқу-тәрбиелік процесті қайта құруда маңызды роль атқарады. Арнайы оқытушы бағдарламасымен 
қамтамасыздандырылған компьютерлерді бүкіл дидактикалық мақсаттарды шешуде ыңғайлы етіп қолдануға 
мүмкіндік береді, дер кезінде оқыту барысын басқарады, нәтижелерін басқаруды жүзеге асырады, жаттығуларды 
орындатқызады, оқыту процесінің дамуы жайлы, мағлұматтардың жинақталуы жайлы мәліметтер береді. 

Тірек сөздер: компьютерлік технология, оқыту үдерісі, факультативтік сабақтар, тігін бұйымдарын өңдеу. 

Дамыған елдерде компьютерлік технологяны оқыту процесіне қолдану бірнеше он жылдан асып 
кетті және нәтижесі жоғары екендігі ғылыми түрде дәлелденген. 

Қазіргі таңда электронды есептеуіш машиналарын негізгі мынадай бағыттары белгілі болып отыр: 
а) жеке пәндер бойынша білім, үлгерім сапасын көтеру, ол процесс нәтижесіне бағытталған; б) жалпы 
нормативті мүмкіндіктерді дамыту үшін қойылған мақсатты шешу, өздігінен ойлай алу коммуникативті 
дағдыға үйрену (ақпаратты жинау, тарату, талдау, синтездеу) яғни, қандай да болмасын дағдыны 
қалыптастырудың негізінде жатқан процестерге сүйенеді. Сонымен қатар, оқушы білімін бағалау үшін  
компьютерлер автоматтандырылған тестілеуде кеңінен қолданылады, басқаруға баға береді. Бұл мұғалімге 
уақытты үнемдеуге көмек береді, сол арқылы педагогикалық процестің нәтижелілігін арттырады.

Компьютерлік білім берудің дамуы оқытудың компьютерлік іс-шараларының анықталған жүйелігінің 
қажеттілігін туғызады. Таңдау проблемасын жеңілдету үшін оқу процесінің анықталған деңгейдегі 
компьютерленгендігін сипаттайтын классификацияны қолдануды ұсынады. Осы классификаияға келісе 
отырып, оқу процесінің компьютерленгендігінің үшдеңгейі бөлінеді:

Бірінші деңгейі бүкіл әлемдік немесе аумақтық компьютерлік жүйе негізінде оқыту кеңістігін 
жасауды ұйғарады. Мысалы, INTERNET, WORLDCLASPROM PLATO т.б. осылардың кез-келгенін 
әлемдік жүйеге қойылған талаптарға сай оқу жоспарларына қоса отырып, оқу процесін қалыптастыру, 
бейімдеу болып табылады.
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Екінші деңгейі (локальді) жергілікті компьютерлік жүйе негізінде оқыту ортасын жасауды ұйғарады.
Үшінші деңгейі оқушылардың оқу-тәрбиелік ағартушылық қызметін белсендендіретін элементретінде 

оқу процесін қамтамасыздандыратын дидиактикалық іс шаралар кешеніне компьютерлік техниканы 
қосуды ұйғарады. Мұнда әртүрлі кәдімгі, тіпті қарапайым компьютерлік іс-шаралардың бар екендігі 
жүйелерді жобалаудың шарты болып табылады.  

Білім беру сферасының ақпараттандырылуы қоғамдық қызметтегі басқа бағыттардың 
ақпараттандырылуынан хабардар болып отыруы қажет. Кез-келген компьютерлік бағдарлама өзінің 
жұмысы үшін бірінші кезекте операционды жүйенің – яғни компьютерге басқа бағдарламамен 
өзара қарымқатынаста болуына мүмкіндік жасайтын арнайы бағдарламалардың болуын талап етеді. 
Программалау және оның орнына келген компьютерлік оқыту алгоритмдерін бөлуге негізделген. Алгоритм 
біртіндеп жасалған әрекеттер жүйесі ретінде дұрыс нәтижеге әкеліп, оқушыға оқу әрекетінің құрамымен 
ретін көрсетіп отырады. Ол толыққанды білім, іскерлік пен дағдыны меңгеруге мүмкіндік береді. Оқытушы 
оқу бағдарламасын құру алдында ойлау әрекеттері орындаудың және оқыту операцияларының алгоримін 
жасау қажет, бұл бойынша ЭЕМ оқу процесін басқарады. Оқытушы бағдарламасы бүкіл компьютерлік 
оқытудың нәтижелілігі ойлау қызметін басқару алгоритмінің сапасына байланысты. Төмен дәрежеде 
құрылған алгоритмдер компьютерлік оқытудың сапасын төмендетеді.

Компьютерлік оқыту сапасы екі жағдайға байланысты: а) оқытушы бағдарламасының сапасына, б) 
есептеу техникасының сапасына. Осы екі аймақта ауқымды проблемалар кездесуі мүмкін. Оқу процесінің 
танымдық заңдылықтарын есепке алып жасалынған бағдарламалар аз, ол мамандардың уақытымен күш-
қуатын көп талап етеді және мұндай бағдарламалардың бағасы қымбатқа түседі.

Қазіргі таңда мектепте 10-11 сыныптарға «Графика және жобалау» пәні өтіледі Бұл пән барысында 
«Иық бұйымдарын модельдеу және жобалау»  бөлімі бойынша сабақ өту барысында компьютерлік 
технологияларды қолдану арқылы сабақты жетік әрі терең түсінуге мүмкіндік беруге болады. Мысалы, 
«Киімнің кеудесін модельдеу», «Иық бұйымдарын жобалау» тақырыптарын өтуде компьютерлік 
бағдарламаларды қолдана отырып сабақты түсіндіруде виртуальды лабораториялық жұмыстарды 
қолданып, ойын элементтері арқылы оқушыны бағалап, ой-өрісін, шығармашылық қаблетін арттыруға 
болады.

Ресейлік ғалымдар жалпы орта білім беру мектептерінің  кәсіптік оқыту  мамандығы бойынша 
Т.С.Дагаеваның редакциялық басқаруымен 10-11 сыныптар үшін профильдік дайындыққа дейінгі 
таңдау бағытындағы «Технология»  бағдарламасын  ұсынады. Бұл бағдарлама  «Электронды-есептеуіш 
машиналары операторы» және «Есептеуіш машиналар операторы» деген екі мамандық бойынша 
берілген. «Электронды-есептеуіш машиналары операторы» саласы  бойынша электронды есептеуіш 
машиналарының құрылу негіздері, бағдарламалау,  ақпараттарды машиналық өңдеуде ғылыми еңбектері 
ұйымдастырудың негізгі бағыттары, ЭЕМ-нің  техникалық құралдарымен  практикалық жұмыстар, 
оқушылардың алгоритмдік тілде бағдарламалау тәсілдерін практикалық меңгеруі т.б. жөнінде мәліметтер 
берілген. 

Білім саласыдағы кәсіптік даярлық таңдау курсының «Технология» бағдарламалар жинағында 
И.А.Тыщенко мен Е.В.Колесникова 9-сыныптар үшін «Photoshop» элективті курс бағдарламасын ұсынған. 
Бағдарлама мазмұнында  «Photoshop» компьютерлік бағдарламасымен жұмыс жасау туралы мәліметтер 
беріледі. 

Аталған оқу бағдарламаларын басшылыққа ала отырып, 10-11 сыныптарда «Графика және жобалау» 
пәнін  тереңдетіп оқыту үшін  «Компьютерлік технологияны тігін бұйымдарын өңдеуде қолдану» - атты 
факультативтік сабақтар арқылы жүзеге асыру көзделіп отыр. Факультатив сабақтар көркем еңбек пәнінің 
негізгі сабақтарымен тығыз байланысты және оқу программасы бойынша жүйелі түрде байланысып 
отырады.

Факультативтік курстарды оқып-үйрену топтарына оқушылар өз қалауымен қабылданады. 
Факультативтік курс бір немесе бірнеше қатар (параллель) сыныптардың оқушыларынан құралады. 
Топтардағы оқушылар санын мектеп директоры белгілеп береді. Факультатив сабақтарын үйымдастыру 
үшін бір топтағы оқушылар саны 10-нан кем болмауы тиіс. Факультатив сабақ жүргізетін мүғалім сынып 
жетекшілері мен пән мүғалімінің пікірін ескере отырып, оқушыларды факультативтік курсқа кабылдайды. 
Факультатив курстар әрбір оқу жылының 10-қыркүйегінен кешіктірілмей мектеп директорының 
бұйрығымен бекітіледі.

Оқушылар үшін факультатив сабақгарды ұйымдастыру мектептің бірыңғай принципіне қайшы 
келмейді, керісінше, ол мектеп алдында тұрған бірқатар маңызды міндеттерді табысты шешуге жағдай 
жасайды. Бұл міндеттердің ішіндегі аса маңыздыларының бірі - дидактиканың жеке (даралап) оқыту 
принципіне сай келеді. Яғни, әрбір оқушының табиғи қабілетіне сәйкес ақыл-ойын, қабілетін дамытуға 
бағытталған жұмыстар жүргізіліп, ғылым мең техниканың казіргі жетістіктерін мектеп білімінде 
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толығырақ қамтуға, оқыту ісінде оқушылардың шығармашылық тапсырманы орындауына көбірек көңіл 
бөлуіне, өз бетінше білім алуға деген ізденістеріне мүмкіндік береді.

Әрбір жеке тапсырма тек сол тапсырманы орындайтын оқушыға ғана пайдалы болып қалмай, 
басқа оқушыларға да пайдалы болуы тиіс.Сабақта оқушының даярлаған баяндамалары мен рефераттары 
тыңдалып, талқылануы керек.

Тапсырма – бұл таныстық технологиялық есептерді жүзеге асыру формасы, сондай-ақ ұғымдар 
жүйесін қалыптастыру кезіндегі оқытушы мен студенттің іс-әрекетіндегі байланыстырушы буын. 
Жоғарыда айтып көрсеткендей, сұрақтар мен жаттығулар тапсырмалардың, оның ішінде педагогикалық 
тапсырманың бір түрі . 

Факультативтік оқу оқушылардың сабақтары басталғанға дейін немесе сабақтан соң бекітілген 
кесте бойынша жүргізіледі. Факультатив сабақтарды өткізуде келесі жағдайлар ескеріледі:

- факультативтік сабақтар әдеттегі сабаққа ұқсамауы тиіс;
- үлгермеуші оқушылар үшін қосымша сабақ түріне айналмауы
- тиіс;
- жоғары оқу орындарына түсетін талапкерлерді даярлайтын
- (репетиторлық) сабакқа немесе жоғары оқу орындары
- түріндегі лекция курсына айналмауы тиіс;
- факультативтік сабақтарыньң белгілі бір формаларын көшірмеуі тиіс.
- Пән бойынша факультативтік  сабақтар  кейде  пәндік үйірмеге  ұқсап кетуі мүмкін. Себебі, 

үйірме жұмысы да, факультативтік курстар да оқушылардың қызығушылығы, ынта-ықыласы негізінде 
ұйымдастырылады. Осыған байланысты үйірме жұмысы мен факультатив сабақты ажыратудың қажеті 
шамалы деген кері пікір туындауы мүмкін. Факультативтің үйірмеден айырмашылығы - мұнда оқу белгілі 
бір программамен жүйелі түрде жүргізіледі.

Ғалымдардың пайымдауынша, факультатив курсының қазіргі типтік программалары бойынша 
сабақтарды өткізу тәжірибесін зерттеу барысы, факультатив сабақтарды жүргізудің әр түрлі формаларының 
арасында шамамен төмендегідей арақатынас болғаны тиімді. Оның ішінде барлық оку уақытының 20-25% 
лекция; 10-15% семинар; 10-15% лаборатория; 20-30% практикум; 3-9% экскурсия; 3-6% сынақ сабағы 
болғаны жөн.

Жалпы оқу уақытының жартысын есеп шығару және лабораториялық жұмыстарды орындау 
жөніндегі практикалық сабақтарға бөліп беру ұсынылады.

Факультатив сабақтарында киім сызбасын сызуға қажетті есептершығару сабағын өткізудің өзіндік 
қиындықтары болады. Кез-келген тақырыпқа байланысты конкурстық есептерді таңдап алуға болады. 
Мұндай есептерді шығару барысында есеп мазмұны мен оны шығарудың мүмкін жолдарын оқушылармен 
біргеталдау олардың есептерді өз бетінше шығаруға деген дағдысын жедел дамытуға, зерттеушілік қабілеті 
бар оқушыларды табуға мүмкіндік береді. Мұндай окушылар теориялық материалдарды оқып-үйрену 
кезінде көзге түспесе де, шығармашылық тапсырмалардыорындау барысында жаңа қырынан танылуы 
мүмкін.

Мысалы, берілген реглан жеңді қамзолды модельдеу ерекшеліктерін анықтау керек. Реглан жең 
түрлері мен, шаблонды және графикалық модельдеу ерекшеліктерінт.с.с. анықтау. Бұл тапсырманы 
орындаудағы    қарапайым   шарт  -   қондырмалы жеңнің иін басына кеуденің жоғарғы жағындағы қиылған 
бөлікті орналастырады.

Факультатив сабақтарда олимпиадалық тапсырмаларды орындауға үйретудің әдіс-тәсілдерін талдау 
практикасына айналдыруда тиімді. Мектептің үздік технологы, қол өнер шебері, аудандық (қалалық), 
облыстык, республикалық, халықаралық олимпиадаларға қатысуға мүмкіндік алу үшін оқушылар 
мектептегі көркем еңбекпәнін жүйелі игеруі қажет. Осыған орай, біз «Компьютерлік технологияны тігін 
бұйымдарын өңдеуде қолдану» факультативтік курстың бағдарламасын оқу жоспарына сәйкес жалпы 
білім беретін мектептің 10-11 сынып оқушылары үшін дайындадық [2].

Сонымен қатар, білім беру жүйесін ақпарттандыру ісінің басты мақсаты – заман талабына 
байланысты ақпараттық қоғамның шарттарына сай,  оқушыларды тұрмыстық, қоғамдық және кәсіптік 
өмір салаларына толық әрі тиімді түрде араластыру. Осыған орай, қазіргі заман талаптарына сай мектеп 
қабырғасында оқушыларды, оқушыларды тігін бұйымдарын  модельдеу, көркемдеп сәндеу, эскизін 
салу барысында  компьютерлік технологияларды негізге алып оқытса, жастардың талғамын, арттырып, 
көркемдік білім деңгейін жоғарылатамыз.

Пәнді оқыту мақсаты: оқушыларды компьютерлік бағдарламалар көмегімен тігін бұйымдарын 
жобалауға үйрету, әрі оқушылардың, көркем-графикалық талғамын, іскерлігін қалыптастыру, алған 
білімдерін тұрмыста қолдана білуге үйрету.

«Компьютерлік технологияны тігін бұйымдарын өңдеуде қолдану» - факультатив пәнін оқытудың 
басты міндеттері:
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- Тігін бұйымдарын өңдеу барысында  компьютерлік технология мүмкіндіктерімен таныстыру;
- эстетикалық тұтас бірлік құру тәсілдерін және жүйелер құралдарын, үйлесімділік әдістері мен 

мазмұнын айқындау; 
- жаңа үлгідегі киім түрлерін дайындауға оқушылардың шығармашылық іс әрекетке баулу;
- тігін бұйымдарын жобалау мен көркемдеп сәндеудің негізгі қағидалары мен әдістерімен таныстыру;
- мәдениет және тұрмыстық жағдайларға сәйкес, жаңа тігін бұйым үлгілерін әзірлеуде компьютерлік 

технология мүмкіндіктерін қолдануға оқушылардың білімі мен дағдысын қалыптастыру.
Факультативтер (бірлестіктер, шеберханалар) еріктілік негізде қалыптасады. Кей кезде жүргізуші 

болып оқытушыдан басқа көпшілік дауысқа ие болған, сондай-ақ, мұғалімнің қолдауымен сайланған 
факультативтің (бірлестіктің, шеберхананың) бір мүшесі сайланады.

Факультативті ұйымдастырудың бастапқы кезеңінде оқушылардың түрлі шығармашылық 
қабілеттілігін, сонымен қатар  конструкторлық (бейнелеу-графикалық, конструкциялық–образдық ойлау, 
жобалық идеялар) іскерлігінің бар болуын ескеру қажет. Себебі, факультатив оқушыларды еріктілік 
шығармашылық жағдайында аса жоғары технологиялық және әдістемелік деңгейде конструкторлық, 
жобалық  шеберліктерді, іскерліктерді қалыптастыруға арналған.

Осы  бағдарламаны іске асыру барысында мынадай дидактикалық және көрнекі құралдарды 
қолдану ұсынылады: музейлер мен қала архитектурасы, сән үйлеріне және тігін ателье үйлеріне экскурсия 
жасау уақытында жоба-үлгілер көрсету. Дизайн суретші-модельерлердің костюмге жасаған эскиздері, 
иллюстрация - суреттер, диапозитивтер, бейнефильмдер мен аудиотаспалар, оқу және оқу -әдістемелік 
құралдар.

«Компьютерлік технологияны тігін бұйымдарын өңдеуде қолдану» сабағында оқушылар мыналларды 
білуге міндетті:

- компьютерлік технология түрлерін және олардың қолданылу аяcын;
- компьютерлік технологияның даму тарихын;
- графикалық ақпараттарды cақтау тәcілдерін;
-әр-түрлі графикалық пакеттердің (“Corel Draw”, “Photo Shop”, “Peage Maker”, “3 d studіo MAX” т.б.) 

мүмкіндіктері мен олардың қолданылу аяcын меңгеру.
- компьютерлі технологияда қолданылатын аппараттық және бағдарламалық ерекшеліктерін;
- графикалық пакеттердің негізгі мүмкіндіктерін, ерекшеліктерін және оларды тігін бұйымдарын 

өңдеуде қолдану мүмкіндіктерін білу.
Осыған орай оқушылар мыналарды жаcай білуі керек:
- компьютермен жұмыc іcтейтін орнын белгілеуі;
- композициялық және жобалық тапcырмаларды графикалық өнімдер арқылы орындай білуді;
- графикалық өнімдерді жобалау мақcаттарын шешуде компьютерлік технология түрлерін кешенді 

қолдана білуді;
- графикалық өнімдерді жобалаудың компьютерлік cәйкеcтілігін және дәcтүрлі технологияларын 

қараcтыруды;
- анимациялық роликтер құраcтыра білуді;
- компьютерлік графиканы қолдана отырып тігін бұйымдарын жобалауды.
Компьютер cыныбындағы дербеc компьютерлерді техникалық жабдықтау:
- “Pentіum”, “Celeron” микропрцеccорларында жұмыc жаcайтын дербеc компьютер;
- қолданатын микропроцеccордың тактілік жиілігі 460МГц-тен кем болмау керек;
- опеартивті жадыда cақтау (RAM) қабілеті 64 Мбайт және (Extended Memory) жадыда cақтау 

кеңейтілген түрі, егер “Wіndows 98-2000” «Wіndows ХР - 2008»  верcиялары орнатылған болcа, онда кем 
дегенде 128 Мгбайт-тан кем болмауы тиіc;

- компьютердің өз жадыcының көлемі 8Гбайт-тан төмен болмауы керек;
- магнитті жұмcақ  диcкі 3 1/2 дюйм, көлемі 1,44 Мгбайт;
- 100 Мбайт-тық қоcымша ақпараттарды жазуға арналған ZІP қондырғыcы мен диcкетаcы; 
- екі шүріппеcі бар (манипулятор) “тышқан”;
- 101 шүріппеcі және cтандарт бойынша қоcуға арналған DІN немеcе РC/2 қоcалқыcы бар пернетақта;
- 800х600 немеcе 1 дюймға 1240х768 нүктеcі бар Super VGA мониторы немеcе диcплейі;
- жылдамдығы 40 немеcе одан да жоғары компакт-диcкіге (лазерлі табақ) жазатын (CD-ROM) 

қондырғы;
- МРC (Multіmedіa Personal Computer) пен бірге тұратын аудио адаптер;
- ақпаратты кіргізіп шығаратын MІDІ порты;
- дыбыc шығаратын қоcымша (sound) қондырғы;
- баcпаға шығаратын принтерлер реті (лазерлі, матрицалы, бүрікпелі-қатарлы (cтруиный);



476

-кең көлемді 600мм cуреттерді шығаруға немеcе кеcу құралы ретінде пайдалануға арналған қоcымша 
плоттер қондырғыcы;

- фото, cлайд  бейнелерді компьютерге ендіруге арналған cканнер қондырғыcы;
- жоғары cапада фото-бейне түcіретін cандық фото аппарат;
- компьютерлі графикаға арналған бағдарламалық оқулықтар, көрнекі құралдар. 
Пәнді оқыту көлемі:
«Компьютерлік технологияны тігін бұйымдарын өңдеуде қолдану»факультативінің негізгі міндеті 

болып оқушыларды дербес компьютердің негізгі бөлшектерінен бастап көптеген программалардың 
әдістері мен тәсілдерін оқыту болып табылады. Оқушыларды жобалау графикасының әсіресе соңғы 
кездердегі программалар бөлімімен және басқа бөлімдерімен таныстырады. Жобалау графикасы ғылым 
ретінде негізінен технология, информатика, математика, геометрия, т.б ғылымдармен тығыз байланысты. 
Әрі жоба жұмыстарын орындауда оқушылардың зерттеу қабілетін арттырамыз[3].
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СОДЕРЖАНИЕ ОСВОЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Ахмет Л. С.,к.п. н, старший преподаватель РСИУ, Шымкент, Казахстан

В этой статье рассматривается содержание проведения учебного процесса с использованием компьютерной 
технологии. Важным шагом в открытии глубоких законов человеческого обучения и воспитания является дидактика 
мирового класса.Кроме того, область развития персональных компьютеров также была улучшена. Благодаря этому 
учителям необходимо освоить новые технологии компьютерного обучения. Такое образование играет важную 
роль в перестройке образовательного процесса. Специальный репетитор позволяет компьютерам, снабженным 
программным обеспечением, соответствовать всем дидактическим целям, управляет своевременным обучением, 
выполняет результаты, выполняет упражнения, предоставляет информацию о развитии процесса обучения и 
получении данных.

Ключевые слова: компьютерные технологии, учебный процесс, факультативные занятия, обработка швейных 
изделий.

SOME ISSUES OF TEACHING MATHEMATICS IN THE ORGANIZATION OF TECHNICAL AND 
VOCATIONAL EDUCATION

Zhanseitova L.,Teacher of Kazakh Abay NPU, Almaty, Kazakhstan

The article deals with the organization of the educational process in the organizations of technical and vocational 
education on the basis of a professionally oriented approach. It is also noted that mathematical education in the organizations 
of technical and vocational education is one of the most important structural components and the purpose of teaching 
mathematics.

The subject of mathematics lays the basis for the preparation of the foundations of many professional disciplines and 
their teaching. In the process of teaching mathematics, it is crucial to teach students to think and work in such a way that 
they can actively use professional tasks of varying complexity in the process of learning mathematics, i.e. concepts and ideas 
familiar in solving “professionally-oriented tasks”.

One of the ways to increase students ‘ interest in mathematics is to reveal its applied role in the learning process.
Keywords: mathematics, organization of technical and vocational education, didactic principles, professionally-

oriented tasks, tasks, еconomics.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДА МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ 
КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Жансеитова Л.Ж., Оқытушы, Абай атындағы  ҚазҰПУ, Алматы, Қазақстан

Мақалада техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы  оқу-тәрбие үдерісінің кәсіби бағдарланған 
тәсіл негізінде ұйымдастырылуы қарастырылған. Сонымен қатар, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында 
математикалық білім беру маңызды құрылымдық компоненттердің бірі болып табылатындығы және математиканы 
оқыту мақсаты айтылған. 

Математика пәні көптеген кәсіби пәндердің іргетасының дайындығын және оны оқытудың негізін қалайды. 
Білім алушыларға математиканы оқыту процесінде, әртүрлі күрделіліктегі кәсіби есептерді, яғни «кәсіптік 
бағдарланған тапсырмаларды» шешу кезінде танысқан ұғымдар мен идеяларды белсенді қолдана алатындай етіп 
ойлауға және жұмыс істеуге үйрету маңызды.

Оқушылардың математикаға деген ынтасын арттыру жолдарының бірі - оқыту барысында оның қолданбалылық 
рөлін ашып көрсету.
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Тірек сөздер: математика,  техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары, дидактикалық принциптер, 
кәсіптік бағдарланған тапсырмалар,  есеп, экономика.

Қазіргі уақытта әрбір педагог жаһандану жағдайына  байланысты туындаған қиындықтармен бетпе-
бет келуде. Бұл дүниежүзілік экономикалық, саяси және мәдени интеграция мен сәйкестендіру  үдерісі. 
Оның салдары мектепте де, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында да (орта буын маманы), 
жоғары оқу орындарында да білім беру үрдісінің әдістемесінің өзгеруі болып табылады. Білім берудің 
жаһандануы білім беру жүйесін жаһандық нарықтық экономика талаптарына бейімдеуге әкеледі. Білім 
беру үдерісі біздің заманымыздың шынайылығына қарай өзгеруі керек.

Әр түрлі құбылыстар мен процестердің сандық байланысын сипаттайтын математикалық модельдеу 
осы күні білімнің кез келген саласында жүргізілетін зерттеулердің ажырамас бөлігі болып табылады. 
Оның рөлі мәліметтерді компьютерлік  өңдеу мүмкіндіктерінің кеңеюіне байланысты артып келеді. 
Мысалы, математиканың адам қызметінің әр түрлі сфераларына енуі математикалық білімнің күнделікті 
өмір тәжірибесінде жиі қолданылуына әсер етті. Бұл тек қарапайым математикалық есептеулермен ғана 
шектелмей, жоғары математика математикалық анализ бен ықтималдықтар теориясының (мысалы, 
акциялар , құлыптау коды, қор және фондық акциялар ойыны т.б.) қолданылу аясының кеңеюіне әкелді. 
Күнделікті өмірде «тұмауға шалдыққан адамдар саны , геометриялық прогрессиямен өсіп келеді» немесе 
«бөлінген қаржы айтарлықтай артты» деген сөздерді жиі естиміз. Бұл мысалдар математикалық білімнің 
кең спектрі адамдардың жалпы мәдениетінің міндетті элементіне айналғанын дәлелдейді [1, 11б.].

Тaбиғaттың pухaни жәнe мaтepиaлдық бaйлықтapын ұқыпты игepудe өлшeп, eceптeп, capaлaп aлмaй 
мәceлeні шeшугe тіптeн бoлмaйтыны өзінeн-өзі бeлгілі. Мінe, ocы кeздe мaтeмaтикaның тaбиғaттaғы, aдaм 
өміpіндeгі pөлі aйқындaлaды.

Мaтeмaтикaны іc жүзіндe қoлдaнa білугe үйpeту, яғни қoлдaнбaлы бaғытын көpceту oқушылapдың 
көзқapacын қaлыптacтыpaды. Мaтeмaтикa caбaғындa тeopиялық мaтepиaл мeн eceп шығapу мaтepиaлын 
тығыз бaйлaныcтыpып, oқушының нaқты дa жүйeлі мaтeмaтикaлық дaғдыcын қaлыптacтыpу кepeк. Ceбeбі 
бұл дaғды мaтeмaтикaны әpі қapaй мeңгepугe, oны өміpдe, кәcіптe қoлдaнуғa қaжeт бoлaды[2, 55б.].

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында «Математика» пәні білім алушының болашақ 
мамандығын есепке алмай, сабақ сағаттарының санымен ғана ерекшеленетін сол бағдарламаға сәйкес 
оқытылады. Алайда, таңдалған бағыт немесе мамандыққа математика курсының мазмұны, оқытылатын 
математикалық ұғымдарды қолдана отырып тапсырмаларды таңдау байланысты болуы тиіс.

Математиканы оқыту үдерісін келесі дидактикалық принциптерге сәйкес қойып: оқытудың 
жүйелілігі, қол жетімділігі, пәнаралық байланысы және оқу іс-әрекетін мотивациялық қамтамасыз ету, 
сонымен қатар білім алушылардың ерекшеліктерін ескере отырып ұйымдастыру қажеттілігі туындайды. 

Оқытудың жүйелілік принципі - математика курсын білім алушылардың болашақ мамандығына 
байланысты қолданбалы сипаттағы материалмен жүйелі түрде толықтыру жүзеге асырылуы тиіс. Бұл 
пәннің әрбір бөлімі әртүрлі күрделілік деңгейіндегі тапсырмалалармен қамтамасыз етіліп жүзеге асырылуы 
мүмкін .

Оқытудың қол жетімділік принципі -математиканы оқытудың математикалық тұжырымдамасын 
немесе қолданбалы, кәсіптік бағдарланған тапсырмаларды шешу үшін оқу үрдісінде қолданылатын 
басқа пәндерден алынған материалдар білім алушыларға қол жетімді болуы керек. Білім алушыларды 
анықтамалық материалдармен және әдістемелік нұсқаулықпен қамтамасыз ету қажеттілігі туындайды.

Оқытудың пәнаралық принципі - «Математика» пәні білім алушыларды оқу үрдісінде ары қарай 
оқылатын басқа да пәндермен өзара байланысты болуы керек. Білім беру бағдарламасын игерудің 
жоспарланған нәтижесі білім алушыларда белгілі бір құзыреттіліктерді қалыптастыру болып табылады.

Пәнді игеру деңгейінің өте маңызды көрсеткіші есте қалған білім болып табылады. Сабақтың басты 
мақсаты етіп тақырыптың «өтуін» емес, оны «түсінуді» қою керек, өйткені көптеген ұғымдар мен ережелер 
уақыт өте келе ұмытылады, бұл табиғи процесс, алайда білімді де, білікті маман алған білімін тәжірибеде 
қолданудың негізгі түсініктерін, әдістерін және тәсілдерін меңгеруі тиіс. Әрбір сабақтың маңызды бөлігі 
ретінде өтілген  материалдың негізгі ұғымдары мен формулаларын еске алу керек. Әрбір сабақтың басында 
бірнеше минутты «не? ...», «қай жерде қолданылған?», «қалай анықтау керек?» сияқты сұрақтарға арнау 
жеткілікті. Бұл білім алушыларға өткен тақырыптың білімін берік сақтауға мүмкіндік береді. Оқытудың 
бұл нұсқасы білім алушыларға негізгі материалды игеруге, негізгі есептерді сенімді шешуге және көптеген 
кәсіби есептерді шешу үшін жеткілікті математикалық мәдениетті меңгеруге мүмкіндік береді.

Пәнді толық түсінуге білім алушының оқуға деген қызығушылығын, яғни оның уәждемесін 
(мотивация) қалыптастырған жағдайда ғана қол жеткізуге болады.

Пәнгe дeгeн қызығушылықтapын apттыpу үшін әpбіp aйтылғaн, түcіндіpілгeн жaңa ұғым 
мүмкіндігіншe пpaктикaлық cипaттaғы eceптepдe көpceтілуінің мaңызы зop. Мұндaй eceптep, біpіншідeн 
жaңa тeopиялық мaтepиaлдың қaжeттілігінe жәнe пpaктикaлық мaңызы бap eкeнінe oқушылapдың 
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көздepін жeткізeді, oқушылapғa мaтeмaтикaлық aбcтpaкциялaу пpaктикaдaн, күндeлікті өміpдің өзінeн 
туындaйтынын көpceтeді[2, 53б.].

Білім алушының алған математикалық білімі, әрі қарай оқуға және жұмыс істеу үшін математикалық 
білім мен білік алу қажеттілігі болған жағдайда тиімді.Осыған байланысты жалпы кәсіптік пәндер 
материалдарын қолдана отырып, математика пәні бойынша бейінді оқытуды қолдану қажет. Білім 
алушылардың мұндай тапсырмаларды талдауы, әдетте, мамандыққа қатысы жоқ материалдарды қамтитын 
оқулықтардан дерексіз тапсырмалармен салыстырғанда үлкен қызығушылық тудырады.

Сондықтан, әртүрлі мамандықтардың білім алушыларына «Математика» пәнін сараланған тәсілде 
оқыту қажеттілігі туындайды. ТжКБ ұйымдарында математиканы оқыту білім алушылардың білімін, 
дағдылары мен іскерліктерін біріктіру, математикалық қабілеттерін дамыту және оларды болашақ 
мамандықта қолдану мақсатында жүргізілуі керек. Арнайы пәндерді оқу кезінде пайдаланылмайтын 
математика бағыттары шолу арқылы қаралуы немесе өз бетінше оқуға берілуі мүмкін. Кәсіптік  пәндерге 
негізделген математика бөлімдері неғұрлым толығырақ қарастырылуы қажет. Ұсынылып отырған оқу 
үдерісінің ұйымдастырылуы аудиториялық сабақтардың үнемі азаю уақытын тиімді пайдалануға және 
білім алушылардың қабілеттері мен мүдделерін барынша толық ескеруге мүмкіндік береді.

Оқушылардың математикаға деген ынтасын арттыру жолдарының бірі - оқыту барысында оның 
қолданбалылық рөлін ашып көрсету. Ол үшін жаңа теореманы дәлелдеу немесе есеп шығару барысында 
әрдайым өмірмен байланыстырып отырған пайдалы. Оқытушы оқу үдерісін ұйымдастырғанда, 
мүмкіндігінше қарастырылып отырған теорияның өмірде қайда, қалай пайдаланатынын ашып көрсетіп 
отырғаны жөн. Өтіп жатқан жаңа материалды оқушыларға мұндай жолдармен таныстыру олардың 
теориялық материалды мағынасын терең түсініп, танымдылық өрісін кеңейтуге жетелейді[3, 22б.].

Математикалық түсініктер, теориялар мен әдістер білімнің әртүрлі салаларында кеңінен 
қолданылуы: егер математиканы оқытудың кәсіптік бағыты болса, бұл студенттердің осы пәнді оқуға 
деген оң уәждемесін(мотивация) қалыптастыруға әкеледі деп айтуға мүмкіндік береді.

«Математика» пәні барлық ТжКБ ұйымдарында міндетті болып табылады, өйткені математикалық 
модельдеудің негізгі ұғымдары мен әдістерін, сонымен қатар зерттеудің сандық әдістерін пайдаланбай, 
қазіргі заманғы есептеу құралдарын кеңінен қолдану мүмкін емес. Осылайша, ең маңызды және, демек, 
маманның іргелі дайындығының міндетті компоненті математикалық білім болып табылады.

0516000 – «Қаржы» (салалар бойынша) мамандығының білім алушыларына «Экономистерге 
арналған математика» пәні бойынша, «Сызықтық алгебра элементтері» бөлімінің мысалында математика 
курсын кәсіби-бағытта оқытуды қолдану нұсқасын қарастырайық.

«Сызықтық алгебра элементтері» бөлімі матрицаларды және оларға амалдар қолдану, анықтауыштарды 
есептеуге, кері матрицаны табуға, меншікті сандар мен матрицаның меншікті векторларына, сызықтық 
теңдеулер жүйелеріне арналған.

Әдетте, бірінші дәрістік сабақта берілген тақырыпты оқу кезінде матрицалар, анықтауыштар, 
олардың қасиеттері және олармен әрекет ету ұғымдары енгізіледі. Экономист - білім алушыларды оқытуда 
мұндай көзқарас теріс нәтиже береді, себебі олар үшін ұзақ математикалық есептеулерді меңгеру өте қиын. 
Сондықтан білім алушыларды пәнге қызықтыру үшін, негізгі түсініктер мен анықтамаларды енгізгеннен 
кейін олардың арнайы пәндерде қолданылатын көптеген әдістерін атап өтуге болады. Экономикадағы 
объектілердің математикалық үлгілерінің едәуір бөлігі, сондай-ақ осы саладағы түрлі процестерді ыңғайлы 
және ең бастысы ықшам матрицалық формада жазуға болады.

Экономикалық мазмұндағы есептерді шығару математикалық білімді өмірмен тығыз 
байланыстыруға, алған білімдерді еңбекпен байланысты іс-әрекеттермен қолдана білуге көмектеседі. 
Алуан түрлі экономикалық мазмұнды есептер шығару үстінде, қаржы, еңбек, пайда, рентабельдік, өзіндік 
құн, еңбек өнімділігі, рынок және т.б. ұғымдармен танысуға болады. Бірден бір маңызды экономикалық 
ұғым қатарына өндіріс тиімділігі деген түсінік жатады[4, 124б.].

Матрицалармен әрекеттер келесі жоспардың практикалық мысалдарында қарастырылуы мүмкін.
Өнімді кешенді өндіру туралы есеп [5, 40б.].
Шахтаның үш бөлімшесінде бірге кокстелетін және энергетикалық көмір өндіріледі. Өнім және бір 

тонна көмір өндіруге жіберілген шығын былайша таралған.

№ Энергетикалық
көмір, %

Кокстелетін көмір, % Бір тоннаға жіберілген шығын

1 шахта 100 - 9 тенге
2 шахта 50 50 11 тенге
3 шахта 20 80 13 тенге

Осы жағдайда барлығы 6000 т энергетикалық және 2000 т кокстелетін көмір алынады. Оған 808000 
теңге жұмсалған. Әрбір шахтада қанша тонна көмір өндірілген?
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Шешуі. х,у,z әрбір бөлімшені алғандағы өнім мөлшері болсын.
Теңестіру теңдеу түрі төмендегідей

Алынған жүйені Гаусс әдісімен шешеміз. Кеңейтілген матрица мынадай түр қабылдайды:

Осыдан біртіндеп х, у, z табамыз.

Жауабы: 4600 т, 2400 т, 1000 т.
Экономикалық мазмұнды математикалық есептердің шығарудың практикалық мәні зор. Мұндай 

есептердің мазмұны тек қана теориялық біліммен қаруландырып қоймай, оларды келешекте өздігінен 
дұрыс шешім қабылдауға, еңбек өнімділігін арттыратын әдіс-тәсілдерді іздеп табуға баулиды[4, 124б.].

Педагогикалық әдебиеттерді талдау, жұмыс тәжірибесі болашақ экономистерге кәсіби бағдарланған 
тәсіл негізінде математиканы оқытуды ұйымдастыру қажеттілігін анықтады. Оны жүзеге асыру 
экономикалық есептерді шешу үшін математикалық әдістерді қолдану мүмкіндіктерін кеңейту арқылы 
студенттердің экономикалық ойлауы мен кәсіби маңызды қасиеттерін тиімді дамытуға мүмкіндік береді.

ӘДЕБИЕТ
1 Әбілқасымова А.Е. Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі: дидактикалық-әдістемелік негіздері. 

Оқу құралы.– Алматы, 2014. - 224 б.
2 Даулетқұлова А.Ө., Толеуханова З.М. Мaтeмaтикaлық aнaлиз бacтaмaлapын oқытудaғы қoлдaнбaлылықты 

күшeйтуді қaмтaмacыз eтeтін eceптep жүйecінің әдіcтeмeлік epeкшeліктepі // Абай атындағы ҚазҰПУ-нің хабаршысы, 
«Физика-математика ғылымдары» сериясы – 2018. -  №1(61). – 52-56б.

3 Бекболғанова А.Қ., Омаpбаева Б., Ізбасарова М.А. Оқушылардың фукционалдық математикалық 
сауаттылығын дамытатын өндірістік мазмұндағы есептер және оның шығару жолдары // Абай атындағы ҚазҰПУ-
нің хабаршысы, «Физика-математика ғылымдары» сериясы – 2017. - №2(58). –18-23б.

4 Мамаева В.А. , Касинов А. Экономикалық мазмұнды есептерді математикалық модельдеу // Абай атындағы 
ҚазҰПУ-нің хабаршысы, «Физика-математика ғылымдары» сериясы – 2017. - №3(59). – 121-125б.

5 Кангужин Б.Е., Спанова Р., Жолымбаев О.М., Кульджабеков Б.А.Экономикадағы математика: Оқу құралы. – 
Алматы: «Эверо» баспаханасы. 2002.-194 б.

ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Жансеитова Л.Ж.,преподаватель КазНПУ им. Абая, Алматы, Казахстан

В статье рассматриваются вопросы организации учебного процесса в организациях технического и 
профессионального образования на основе профессионально ориентированного подхода. Отмечается также, что 
математическое образование в организациях технического и профессионального образования является одним из 
важнейших структурных компонентов и целью обучения математике.

Предмет математики закладывает основы для подготовки основ многих профессиональных дисциплин и их 
преподавания. В процессе обучения математике крайне важно научить студентов мыслить и работать таким образом, 
чтобы они могли активно использовать профессиональные задачи различной сложности в процессе изучения 
математики, то есть концепции и идеи, знакомые при решении «профессионально ориентированных задач». ».

Одним из способов повысить интерес учащихся к математике является выявление ее прикладной роли в 
учебном процессе.
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Ключевые слова: математика, организация технического и профессионального образования, дидактические 
принципы, профессионально-ориентированные задачи, задачи, экономика.

TRADITIONAL AND INTERACTIVE TRAINING METHODS. 
PEDAGOGICAL WORKING APPROACHES AND PRACTICES AT THE INITIAL STAGE OF LEARNING

Alexiyeva M., Asst. Prof.B F U – Bourgas

The article discusses various interactive teaching methods, their difference from traditional methods at the initial 
stage of education in the Bulgarian school. The right choice and their use in many respects predetermine the quality of 
education. The author also examines and analyzes pedagogical work-approaches and practices at the initial stage of schooling 
in Bulgaria.  

Keywords: active methods, passive methods, interactive methods, interactivity, innovations.

ТРАДИЦИОННЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОЧИЕ 
ПОДХОДЫ И ПРАКТИКИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

Алексиева М.,Ассоциированный профессор,  PhD
Бургасского свободного университета (БСУ) - Болгария

В статье рассматриваются различные интерактивные методы обучения, их отличие от традиционных методов 
на начальном этапе обучения в болгарской школе. Правильный выбор и использование их во многом предопределяет 
качество образования. Автор также рассматривает и анализирует педагогические рабочие походы и практики на 
начальном этапе обучения в школах Болгарии.

Ключевые слова: активные методы, пассивные методы, интерактивные методы, интерактивность, инновации.

Методы обучения являются одним из основных компонентов любой обучающей (дидактической) 
системы. Правильный выбор и использование их во многом предопределяет качество образования по 
крайней мере по двум причинам:

−	 во-первых, сделать учебный контент доступным для учащихся;
−	 во-вторых, сделать слушателей активными или пассивными участниками учебного процесса.
Отсюда происходит дифференциация методов обучения на две большие группы: пассивные методы 

обучения и активные методы обучения. Выбор пассивных методов обучения делает маленьких учеников 
объектами педагогического воздействия. Учитель, который выбирает пассивные методы, обрекает своих 
учеников на скуку, непонимание и соответствующие трудности в обучении и научении. Это противоречит 
основополагающей идее конструктивизма, что «человек учится на основе опыта, которым он обладает, и 
новых знаний, с которыми он встречается».

В целом, методы обучения определяются как набор целенаправленных действий учителя и учеников 
для достижения определенных образовательных целей и задач.

В последние годы в результате общественных изменений и развития технологий разрабатываются 
новые подходы, методы, приемы, таланты и педагогические практики для улучшения образовательного 
процесса в школе. Внимание направлено в разных направлениях, но становится все более очевидным, что 
необходимы новые модели образовательного обучения, включающие технологические решения, которые 
улучшают когнитивное и практическое применение, стимулируют самостоятельную деятельность 
учащихся и индивидуальный познавательный опыт. Эти идеи становятся особенно важными сейчас, 
когда акцент образовательной модели делается на активного ученика, который находится в центре 
педагогических взаимодействий. В связи с этим анализ методов обучения в отношении их мотивирующей, 
стимулирующей и активирующей роли должен быть сосредоточен на следующих областях:

Первое: уточнение понятий «активные методы» обучения и методики, активизация деятельности 
учащихся.

Второе: выявить практические возможности для более эффективного использования некоторых 
основных методов обучения с акцентом на их активирующую функцию.

Третье: проанализировать некоторые из новых, передовых, интерактивных методов обучения, чтобы 
включить их в более развитой форме в методическую систему учителей начальных классов.

По разным направлениям Министерства образования и науки определена необходимость 
использования «активных методов», «интерактивных методов» обучения, стимулирования активности и 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся.

При разъяснении самого термина «активные методы» обучения могут быть представлены различные 
концепции, которые по существу входят в осмысленную интерпретацию самой концепции. В принципе, 
можно отметить, что каждый метод может быть активным в зависимости от функций, которые он 
выполняет, а также от результатов, достигнутых или предполагаемых, которые должны быть достигнуты 
при его применении. Учитывая эти причины, можно считать, что неуместно дифференцировать методы 
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обучения в отношениях «активный - неактивный».
Среди наиболее обсуждаемых вопросов школьной реальности - интерактивность, нововведения, 

открытия и инновации. Он остается актуальным, потому что это новое, неизвестное, неизведанное, 
интерактивность и образование являются устойчивыми, поскольку они имеют основополагающее значение 
для ряда видов деятельности, основанных на развитии человека, творческих началах и стремлении к 
непрерывному развитию. В интерактивной среде ищутся новые, разные измерения отношения «учитель-
ученик». Инновации в современном образовании чаще всего связаны с интерактивным обучением. 
Предпочтение отдается тем, кто стремится к эффективности и нестандартностии кто постоянно вводит 
новые элементы в учебную среду и экспериментирует с подходами, методами, приемами в методике 
преподавания отдельных предметов, которые преподаются в начальной школе. Это создает предпосылки для 
творческих проявлений участников. Не случайно школа учителей-новаторов провоцирует инновационные 
процессы и не перестает искать новые горизонты в новых информационных и коммуникационных 
технологиях. Взаимодействие предопределяет их нынешний статус и внешний вид для представителей 
«школы будущего». Более того, новый закон о дошкольном и школьном образовании вводит так называемые 
«инновационные школы». Это школы, которые разрабатывают и применяют инновационные методы 
обучения и развития учащихся. Для этого также введен принцип автономии в работе школ, детских садов 
и центров поддержки личностного развития. Они смогут определять свою политику для своего развития, 
регулировать свою организацию и деятельность в нормативных актах, выбирать организацию, методы и 
средства обучения, определять свои символы и ритуалы и др.

Таким образом, интерактивное обучение - это тренировка, которая создает единовременно условия 
(что?) для повышения внутренней активности учителя и ученика в их взаимодействии и возможностях 
(каким образом?) для их внешнего выражения посредством гибких и динамических методов (как?) в 
процессе обучения (где?) при умелом и грамотном внедрении современных и динамичных инструментов 
обучения учителем (кто?) в соответствующую учебную среду (где?) - школа, дом, внеклассное обучение, 
поурочное и внеурочное формы. Исходя из представленного, мы можем определить интерактивное 
обучение как личностно-ориентированный процесс, в котором синергетические действия сочетают 
учебные действия (что учить?) и подходы, практики, технологии (как учиться?).

Б. Господинов определяет традиционную систему методов как систему открытого типа, которая 
дополняется и обогащается с учетом требований меняющейся практики обучения. «... один и тот 
же метод ... классифицируется не только в одном, но и в нескольких, а в некоторых случаях во всех 
группах соответствующей классификации. Важно ... что один и тот же метод обучения, в зависимости 
от принадлежности к той или иной группе, изменит свою структуру, создавая разные тенденции в 
познавательной деятельности обучаемых ... « [Господинов, Б. (1995). О сущности и структуре методов 
обучения. Педагогика, № 2, 14].

Взаимосвязь между использованием традиционных и интерактивных методов обучения хорошо 
иллюстрируется Л. Стояновой (схема 1) [Стоянова Л. Интерактивное обучение математике на начальном 
этапе обучения с использованием информационных технологий, Автореферат докторской диссертации на 
соискание ученой степени доктора философии. «ЮЗУ» Н. Рильский «, Благоевград, 2013, с.15]
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Схема 1. Взаимодействие традиционных и интерактивных методов обучения

Как новшество в образовании, интерактивные методы не очень понятны для практиков, поэтому 
необходимо работать в этом направлении, потому что оказывается, что изменяются только нормативные 
документы (такие как новый закон о дошкольном и школьном образовании) и учебный контент. По 
отдельным предметам недостаточно сделать современный учебный процесс более эффективным.

Интерактивные методы стимулируют гибкость мышления и действия, интеграцию личного 
познавательного опыта. Преподавание определенно стимулируется в направлении деятельности, участия в 
обсуждении, свободного выражения мнений, сопереживания и сосуществования. «Можно резюмировать, 
что обязанности и права учащихся и учителя в отношении модернизации и управления образовательным 
пространством объединены, что ответственность, разнообразие и демократичность образовательного 
процесса обеспечиваются в соответствии с индивидуальной типологией отдельных участников» 
[Васильева, 2005. Модернизация начальной школы - незаконченный путь - начальное образование, №4. 
стр. 4].

Другим подходом к определению может быть нацеливание методов обучения на достаточное или 
недостаточное усиление познавательной и практической деятельности учащихся, т.е. это уже вопрос 
разных уровней активационной активности учеников начальной школы. При таком подходе внимание 
направлено на определение характера познавательной и другой деятельности учащихся, на состояние 
реальных педагогических взаимодействий, происходящих в классе и школьной реальности. В связи с 
этим, методы обучения могут быть рассмотрены в относительной степени, в которой они стимулируют 
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активность участвующих субъектов. Это деятельность, которая может проявляться в разных формах: 
интеллектуальной, словесной, эмоциональной, двигательной, внешней или внутренней и т.д. В этом 
контексте характеристики методов включают в себя следующие параметры:

−	 возможности каждого метода обучения в достаточной степени стимулировать познавательную 
деятельность и практический опыт учащихся;

−	 возможности методов обучения, чтобы предоставить обучающимся большую автономию в 
различных формах обучения. Извините, внеклассные, внешкольные формы также рассматриваются.

В специализированной педагогической литературе нет терминологического единства в отношении 
названия. Методы определяются как интерактивные или активные методы, методы активации, активные 
стратегии и т.д. В качестве стратегий определены следующими: З.Костова, А.Эпитропова, С.Станкова и 
другие; В качестве методов названы многие исследователи, среди них: Н.Иванова, И.Иванов, Е.Васильева, 
Пл.Радев, Р.Вальчев и др.; В качестве методики их определяют: Р.Гайтанджиева, Р.Статова, П.Петров и 
другие. Интересную точку зрения на методы обучения представляют В.Гурова и В.Божилова. Согласно им, 
одни и те же методы могут быть определены как методы, так и техники/приемы. Они считают, что эти два 
понятия следует различать в зависимости от целей, к которым они применяются, и времени, которое они 
занимают. С этой отправной точки одно и то же действие или деятельность можно определить как метод 
или технику. По словам тех же авторов, «метод представляет собой способ действия или деятельность для 
достижения конкретной цели и требует больше времени, чем техника. Техника может быть самостоятельной 
деятельностью, но она также может быть частью метода» [Гюрова, Божилова, Вулканова, Дерменджиева, 
2006: Гюрова, В., Божилова, В., Валканова, В., Дерменджиева, Г. Интерактивность в процессе обучения 
или для рыбаков, рыб и рыбалки. Europress Agency, София, 2006. с.44-45].

Термин «активные методы» принадлежит Джону Дьюи. Это связано с так называемым «Активное 
обучение», которое побуждает учащихся делать больше, чем просто получать информацию от учителя 
или учебника, запоминать информацию и воспроизводить ее (характеристики «пассивного обучения»). В 
связи с этим активны те методы, которые стимулируют/помогают учащимся взглянуть на информацию с 
разных точек зрения, переосмыслить или переопределить.

Техника - это конкретная, самостоятельная задача, связанная с заданием - например, различные 
техники знакомств («визитная карточка», «игра имени», «взаимное представление», «кто я» и др.) 
«растопить/разрушить лед» («ввод в другую личность/ «в кожу другого» / «в обувь другого»). Техника 
также может быть частью метода (например, мозговой штурм как начальный элемент метода группового 
обсуждения или метода сюжетной линии (метод коллективного письма) и пр.

Учитель начальных классов сталкивается с трудностями, которые ему/ей приходится преодолевать, 
чтобы позволить молодым ученикам понять сложные и иногда абстрактные понятия, включенные в 
содержание учебных программ предметов, которые преподаются в начальной школе. В преодолении этого 
конфликта учитель помогает с различными методами и техниками обучения.

С дидактической точки зрения методы обучения определяются как совокупность совместных 
действий учителя и учеников, которые регулируются (в основном учителем) и направлены на выполнение 
определенной учебно-воспитательной задачи с целью развития личности учащегося.

Каждый метод обучения состоит из отдельных методов, которые на самом деле являются 
индивидуальными действиями, выполняемыми студентом при применении метода. В какой-то момент 
техника может проявиться и наоборот. На начальном этапе обучения учитель использует различные методы, 
которые обычно делятся на три основные группы: словесные, визуальные и практические. Помимо них, в 
начальной школе, много говорят о так называемых «Интерактивные методы».

Р. Вальчев представляет следующие интерактивные методы в общей педагогике: «групповая работа, 
мозговой штурм, ролевая игра, разработка проектов, обучение, коллаж, мозговой штурм, обсуждение, 
дискуссия и т.д.» [Вальчев Р. Интерактивные методы и групповая работа. С., 2004, 2006] Е. Герганов 
[Герганов, Е. Классические и современные формы и методы обучения, http://www.nbu.bg] выделяет 
сильные и слабые стороны этих методов следующим образом: «... в дополнение к изучению материала 
студенты развивают и совершенствуют критическое мышление, учатся управлять временем, учатся 
говорить и слушать, начинают лучше писать, становятся более чувствительными к культурным различиям, 
практикуют интенсивные межличностные отношения, они зависят от хорошей предварительной 
подготовки, требуются ресурсы, которые не всегда могут быть сразу внедрены в болгарской школе. 
Перспективы таковы: ориентация на создание электронных учебников, энциклопедий, документальных 
источников, организацию тематических конференций, дискуссий, Интернет в режиме реального времени 
и т.д.» 

Игровой метод обучения также широко применяется.
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ДӘСТҮРЛІ ЖӘНЕ ИНТЕРАКТИВТІ ОҚЫТУ ТӘСІЛДЕРІ. 
ОҚЫТУДЫҢ БАСТАУЫШ КЕЗЕҢІНДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҰМЫС ӘДІСТЕРІ мен ТӘЖІРИБЕЛЕР 

Алексиева М., ассоциированный профессор,  PhD
Бургас ашық университеті (БСУ) - Болгария

Мақалада әртүрлі интерактивті оқыту әдістері талқыланып, Болгарияның мектебіндегі білімнің бастапқы 
сатысында дәстүрлі әдістерден айырмашылығы қарастырылады. Тиісті таңдау және оларды дұрыс пайдалануы көп 
жағдайда білім сапасын алдын ала анықтайды. Автор сондай-ақ, Болгариядағы білім берудің бастапқы кезеңінде 
педагогикалық жұмыс әдістерін және тәжірибелерін талдайды.

Тірек сөздер: белсенді әдістер, пассивті әдістер, интерактивті әдістер, интерактивтілік, инновациялар.

TECHNOLOGY OF FORMATION OF RESEARCH SKILLS OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN
Abildina S. K. 1 d.p.s.,professor, 

Beisenbayeva  A. 2  doctorate, 
1,2KSUnamed afterE.A.Buketov, Karaganda, Kazakhstan

Active involvement of students in educational and research cognitive activity requires the creation of conditions for 
the development of pedagogical technologies for the development of research skills and the organization of research activities 
in the educational process of primary school.

The article defines the structure, goals, objectives of the technology of organization of research activities in primary 
school, the characteristics of the technology, the components of research activities.Principles of the teacher organizing 
research and pedagogical conditions influencing efficiency of process of formation of research skills of pupils of initial 
classes are provided.The article presents a classification of the motives necessary for the research activities of students, 
indicating the ways and methods of creating problem situations in the course of research.

Keywords: research skills, research activity, technology, research work, pedagogical conditions, motivation of 
research activity, problem methods and approaches.
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЗЕРТТЕУ ДАҒДЫЛАРЫН
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Абильдина С.К.1 п.ғ.д.,профессор
Бейсенбаева А.М.2 докторант, 

1,2Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, Қарағанды, Қазақстан

Оқушылардың оқу-зерттеушілік танымдық қызметпен белсенді түрде айналысуы олардың бойында 
зерттеушілік дағдыларды дамытудың педагогикалық технологияларын әзірлеу және бастауыш мектептің оқу 
үдерісінде зерттеушілік қызметті ұйымдастыруүшін жағдайлар туғызу талап етілуде.

Мақалада бастауыш сыныпта зерттеушілік қызметті ұйымдастыру технологиясының құрылымы, мақсаты, 
міндеттері, технологияға тән сипаттары, зерттеушілік қызметтің құрамдық бөліктері анықталған. Зерттеуді 
ұйымдастыратын оқытушының ұстанымы және бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік дағдыларын 
қалыптастыру үдерісінің тиімділігіне ықпал ететін педагогикалық шарттары қарастырылған. Зерттеушілік қызмет 
барысында проблемалық жағдайлар туындатудың тәсілдері мен әдістері көрсетіліп,оқушылардың зерттеушілік 
қызметіне қажетті уәждемелер жіктемесі ұсыңылған.

Тірек сөздер: зерттеушілік дағды, зерттеушілік қызмет, технология, зерттеу жұмыстары, педагогикалық 
шарттар, зерттеушілік қызмет уәждері, проблемалық әдістермен тәсілдер.

Қазіргі қоғамда әлеуметтік-экономикалық өмірдің үнемі өзгеріп отыратын жағдайларына жылдам 
бейімделетін, түрлі мәселелерді шешуге шығармашылық тұрғыдан қарай алатын қабілетті адамдарға 
деген қажеттілік артып келеді. 

Қазіргі оқушылардың алдында елдің әлеуметтік, рухани дамуына белсенді үлес қосу міндеті тұр, 
осының өзі олардан мектепте, жоғарғы оқу орнында және өмір бойы жаңа білімдер мен дағдыларды 
меңгеру үдерісінде дербестік танытуды талап етеді.

Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттiк 
бағдарламасында білім беру жүйесінде жеткілікті нысана – білім, білік, дағды жиынтығын меңгеру ғана 
емес, оқушылардың ақпаратты өздігімен табу, талдау, құрылымдау және тиімді пайдалану дағдысын 
бойына сіңіру, ақпараттық үдерістерді түрлендіру арқылы оқушылардың танымдық қызығушылығын 
қалыптастыруға назар аударылған [1].

- Бастауыш білім берудің мемлекеттік стандартына сәйкес бұқаралық бастауыш мектептің 
жеке тұлғаға бағытталған, дамытушы моделін іске асыру идеясы қалыптастырылған, онда білім беру 
мазмұны тұлғаның өзін-өзі анықтауы мен өзіндік білім алуын, танымдық қызмет тәсілдерін меңгеруін, 
балалардың әралуан қызмет түрлерінде тәжірибе алуын қамтамасыз етуге бағдарланған. Бұл бастауыш 
сынып оқушыларының танымдық қызметпен, атап айтқанда, оқу-зерттеушілік танымдық қызметпен 
белсенді түрде айналысуы, олардың бойында зерттеушілік қызмет дағдыларын дамытудың педагогикалық 
технологияларын әзірлеуге, бастауыш мектептің оқу үдерісінде зерттеушілік қызметті ұйымдастырудың 
қазіргі қолданылып жүрген тәжірибесін байыта түсуге үшін белгілі бір жағдайлар туғызуды талап етеді.

Педагогикалық технологиялар тақырыбына В.П. Беспалько, М.В.Кларин, А.В.Леонтович, 
В.М.Монахов, Г.К Селевко, Н.Е. Щурковажәнет.б. ғалымдар өз еңбектерін арнаған. Көптеген ғалымдардың 
зерттеу мәліметтерін қорыта отырып, педагогикаық технологияға тән сипаттарды атауға болады. Олар:

- технологияның нақты педагогикалық түпкі ойға лайықтап әзірленуі, тұжырымдамалық негіздің 
болуы;

- педагогикалық әрекеттер мен операциялардың алға қойылған мақсаттарға қатаң сәйкестікте 
түзілетін технологиялық тізбек түрінде болуы;

- педагогикалық технология ұйымдастырушы-мазмұндық құрылым болып табылады, ол педагог 
пен оқушының арасындағы өзара әрекеттердің бағыттылығын анықтайды;

- қызметтің нәтижелерін өлшейтін критерийлер мен құрал-жабдықтардан тұратын диагностикалық 
рәсімдердің болуы.

Атап айтқанда, технология -  бұл оқушылар мен мұғалім үшін аса қолайлы жағдайларды қамтамасыз 
ете отырып, оқу үдерісін жобалау, ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі бірлескен педагогикалық 
қызметтің барынша ойластырылған  үлгісі[2].

 Педагогикалық технологияның құрылымына мыналар кіреді: 1) оқытудың мазмұндық
бөлімі (оқыту мақсаты – жалпы және нақты,  оқу материалының мазмұны), 2) процессуалдық 

бөлім – технологиялық үдеріс (оқу үдерісін ұйымдастыру, оқушылардың оқу қызметін ұйымдастырудың 
әдістері мен тәсілдері, мұғалім қызметінің әдіс-тәсілдері, мұғалімнің материалды игеру үдерісін басқару 
жөніндегіқ ызметі, оқу үдерісінің диагностикасы) [3, 4, 5].

Бастауыш сыныпта зерттеушілік қызметті ұйымдастыру технологиясының мақсаты – бастауыш 
сынып оқушыларының бастапқы зерттеушілік дағдыларын қалыптастыру жөніндегі жұмыстарды жүзеге 
асыру.
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Технологияның міндеттері:
- оқушыларды оқу-зерттеушілік қызметке қосу арқылы тұлғаны дамытуға жаңа мүмкіндіктер ашу;
- білімді өз күшімен іздеу дағдыларын қалыптастыру арқылы одан әрі оқуға және дамуға дайындықты 

жүзеге асыру;
- әрбір оқушыға оқу зерттеулерін жүзеге асыру үдерісінде өз қабілеттерін, өз мүмкіндіктерін таныту 

мүмкіндігін беру, соның арқасында өз дамуында алға ілгерілеуге жол ашу;
- оқушыны тек жалпы оқу білімдерімен ғана емес, оның өмір тірішілігінде көмегін тигізетін 

зерттеушілік білімдерімен, дағдыларымен, әрекет тәсілдерімен жарақтау;
- оқушыларға әлемнің біртұтас, ғылыми бейнесін қалыптастыруға көмек беру;
- оқушылардың білімге, білім алу үдерісіне деген құндылықтық уәждемесін қалыптастыру;
- оқушыларды ғылымның, ғылыми және оқу зерттеулерінің адам өміріндегі маңызымен; ғылыми 

білімнің табиғатымен, зерттеу әдістерімен таныстыру.
Осы міндеттерді іске асыру кезінде ұйымдастырушылық-педагогикалық шарттардың сақталуы 

маңызды (Кесте 1). 
Кесте 1 - Бастауыш мектептегі оқу-зерттеу жұмыстарын ұйымдастырудың педагогикалық шарттары

Оқушылардың ғылыми-зерттеу қызметін ынталандыру: Оқу-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда оқушылардың 
жасымен жеке қажеттіліктерін ескере отырып:

-оқу ұдерісінде және мектептен тыс іс-шараларда 
қиындықтарды туындату;
- жаңа білімнің қажеттілігін сезіну;
- оқушылардың қызығушылығын арттыру;
- өз дарындарын және қабілеттерін іске асыру мүмкіндігі.

- оқытудың тиімді әдістерін қолдану;
- оқушылардың жасна қарай зерттеу жұмыстарымен 
байланысты ұғымдарды бейімдеу;
- бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшеліктеріне 
сәйкес пәндермен зерттеу әдістерінің сәйкес келуї;
-- есте сақтау қабілеттерін, мүмкіндіктерімен мүдделерін 
және әрбір жұмыс қарқынын ескеру.

Бұл шарттар бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік дағдыларын қалыптастыру үдерісінің 
тиімді болуына ықпал ететін ұстанымдарды тудырады (Кесте 2). 

Кесте 2 - Зерттеуді ұйымдастыратын оқытушының ұстанымы

Оқушылардың тәрбиелік және 
ғылыми-зерттеу дағдыларын 
дамыту үшін мақсатты және 
жүйелі оқу үрдісін жүзеге 
асыратын және ғылыми-зерттеу 
қызметін білуді көздейтін кәсіби 
қызмет:
- проблемалық-
іздестіру әдістерін, оқытудағы 
белсенділік әдісін қолдана білу;

Шығармашылық ортаны қалыптастыра 
алатын қабілеті бар, оқушылардың 
жасына және мүдделеріне сәйкес келетін 
білім беру зерттеулерінің үдерісі:
-шығармашылық және ғылыми 
тапсырмаларды пайдалану;
- когнетивті белсенділікті және қиялды 
белсендіру құралы;
- шығармашылық қызметтің әртүрлілігі;
- оқушылардың шығармашылық 
көріністерін және бастамаларын 
көтермелеу;

Оқушыларға гуманистік жеке көзқарас енгізу, 
бірлесіп жұмыс жасауда ынтымақтастықта 
болу:
-ынтымақтастықтың субъективті парадигмасын 
бірлесіп құру және жүзеге асыру;
- оқушыны теріс бағаламау және қатал сынға 
алмау;
- оқушының жетістіктеріне назар аудару, 
оқушының өз күшін сезінуге, өзіне сенуге 
мүмкіндік беру керек;

Бастауыш сынып оқушыларын оқу зерттеулерінің дағдыларына оқытудың мазмұны мыналардың 
қамтамасыз етілуін көздейді:

- зерттеушілік қызмет, оның ерекшеліктерімен адам өміріндегі маңызы туралы білімдермен 
түсініктердің меңгерілуі;

- оқушылардың зерттеушілік дағдыларды меңгеруі және осы дағдыларды одан әрі мектеп пәндерін 
зерделеу кезінде қолдануы;

- алған білімдері мен дағдыларын өз мүдделерін іске асыруда пайдалануы;
- бастауыш сынып оқушыларының тұтастай алғанда таным үдерісіне қызығушылықтарын дамыту.
Оқу зерттеу қызметі тиісінше ұйымдастырылған жағдайда бастауыш сынып оқушыларының 

бойында қалыптастырылатын біліктер тобы:
1) зерттеушілік сипаттағы білімдермен дағдылар (іздестірушілік); 
2) ақпараттармен жұмыс жүргізе білу дағдылары(ақпараттық);
3) өз жұмысын ұйымдастыра білу дағдылары(ұйымдастырушылық); 
4) өз жұмысының нәтижесін көрсете білу дағдылары;
5) атқарылған жұмысқа талдау жүргізе білу және бағалау, оның ішінде өзін өзі бағалай білуге 

байланысты дағдылар (бағалаушылық).
Әрбір топтың дағдылары кешенді түрде дамиды. Әрбір топтағы дағдылардың қалыптасуы бойынша 

әдістемелік ұсныстар, балаларға арналған «Жадынамалар», бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік 
қызмет дағдыларының қалыптасу деңгейлерін анықтау үшін диагностикалық материал әзірлеуге болады.

Оқу-зерттеушілік қызметтің құрамдық бөліктерін төмендегідей көрсетуге болады:
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1. Бастауыш сынып оқушыларының оқу-зерттеу жұмыстарының мақсаттары:
- қоршаған ортаның және зерделенетін нысандарың эмпириялық қасиеттерінің нақты қабылданатын 

сипаттамаларын анықтау;
- зерттеу нысанының пайда болу, даму және өзгеру тарихын зерделеу;
- кең көлемді ақпараттың негізінде зерделенетін нысан туралы нақты мәліметтерді қарастыру, 
- зерттеу нысанының қоршаған әлеммен, басқада нысандармен, құбылыстармен өзара байланысын 

анықтау, 
- зерттеліп отырған нысанның мүмкіндіктерін анықтау (шынайы мүмкіндіктерімен балалар ойдан 

шығарған мүмкіндік етер) және т.б.
2. Бастауыш мектептегі оқу-зерттеушілік қызметтің субъектілері:
Бастауыш сынып оқушысы, оқушылар тобы, бүкіл сынып, оқушы-оқушы жұбы, оқушы-ата-ана 

жұбы, оқушы-мұғалім жұбы, оқушы-көмекші жұбы.
3.Бастауыш сынып оқушыларының оқу-зерттеушілік қызметінің нысандары:
- өлі табиғат нысандары (топырақ, су, тастар);
- қолдан жасалған нысандар (автомобильдер және т.б. қозғалыс құралдары, ойыншықтар);
- әлеуметтік нысандар (шіркеу, мешіт, мектеп, дәстүрлер);
-тірі табиғат нысандары (жан-жануарлар);
-адам, адамдар тобы, адам қоғамдары (адамның құрылысы, қызметі, адамдардың мүдделері);
- фантастикалық, қиял-ғажайып нысандар (ертегі кейіпкерлері, сиқырлы заттар).
4.Оқушылардың оқу-зерттеушілік қызметінің құралдары:
- ішкі құралдар: танымдық қабілеттер (қабылдау, ойлау, елестету) және зерттеушілік қызмет 

дағдыларымен жаңадан алынған білімдер;
- сыртқы құралдар (ақпарат көздері, жабдықтар).
5.Оқу-зерттеу қызметінің үдерісі келесі кезеңдер бойынша іске асырылады:
-тақырып таңдау және проблеманы анықтау; 
- зерттеудің мақсат-міндеттерін қою; 
-зерттеуді жоспарлау;
-әдістерді таңдау;
-әдістерді пайдалану, ақпарат жинау;
-оқу зерттеуінің нәтижелерін кестелер, схемалар, диагараммалар және т.б. қолдана отырып ресімдеу; 
-қорытындылар жасау; 
-нәтижелерді көрсету;
-өз қызметіне талдау жасау және өзін өзі бағалау.
6. Кішкентай оқушылардың оқу зерттеуінің нәтижелері:
- оқушы үшін субъективті тұрғыдан жаңа білім;
- қызметтің жаңа тәсілі;
- зерттеушілік дағдылар;
- оқушылардың дамуы.
7. Балалардың зерттеушілік қызметінің қажеттілік-уәждемелік негізі.
Уәждер А.К.Маркованың жіктемесіне сәйкес[6], танымдық және әлеуметтік уәждер болып бөлінеді. 

Ғалымның жіктемесіне және жүргізілген тәжірибелерге сүйене отырып оқушылардың оқу зерттеушілік 
қызметіне қатысты төмендегідей жіктеме ұсынылады (Кесте 3).

Кесте 3 – Бастауыш сынып оқушыларының оқу-зерттеушілік қызметінің уәждері

Әлеуметтік Танымдық
Кең 

ауқымды 
әлеуметтік 

уәждер

Тар ауқымды 
әлеуметтік уәждер

Ынтымақтастық уәждері Кең ауқымды 
танымдық 

уәждер

Оқу-танымдық 
уәждер

Өздігінен білім 
алу

-жауапкер-
шілігі мол 
оқушы 
болуға 
ұмтылу

-мәртебелік 
(зерттеуші болу);-
зерттеушілік 
қызметтегі 
табыстары үшін 
мақтау алу;
-ұжымда өз орнын 
табу;
-өз қызметіне 
әралуаныдылық 
енгізу

-оқушылардың белгілі 
бір тобымен немесе 
бір оқушымен өзара 
әрекеттестікте болуға 
ұмтылу;
-зерттеу барысында 
ұстазбен/ата-аналармен 
ынтымақтастықта болуға 
ұмтылу

-зерттеудің 
нәтижесінде 
жаңа білім 
алу, нақты 
практикалық 
нәтиже алу

-оқу зерттеулерін 
жүргізу 
дағдыларын 
меңгеру, 
зерттеушілік 
дағдыларын 
меңгеру 

-меңгерілген 
зерттеушілік 
қызмет 
дағдылары 
мен білімдерін 
өзінің білімін 
жетілдіруге 
пайдалану
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Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік дағдыларын дамыту үдерісінің мақсаттылығы мен 
жүйелі болуы – бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік біліктерін қалыптастыру үдерісін реттеп 
отыратын нақты жүйенің болуы өте маңызды. Бұл жерде пәндерді оқытудың таңдап алынған әдістері мен 
зерттеушілік қызметті ұйымдастыру технологиясы аса маңызды рөл атқарады, өйткені оқу сабақтары 
осыған байланысты құралады.

Балаларды оқыту кезіндегі зерттеушілік қызмет бойынша сабақтарда проблемалық жағдайлар 
туындатудың келесі тәсілдерімен әдістерін қолдануға болады:

1. Оқушыларды белгілі бір фактілер туралы күнделікті өмірдегі түсініктер мен ғылыми ұғымдардың 
арасындағы қайшылықтар туындататын шынайы фактілермен құбылыстарды талдауға итермелеу. Жұмыс 
барысында анықталып жатқан матеріал туралы оқушылардың түсінігі әрқилы екені анықталады, осының 
өзі балалардың танымдық белсенділігін арттыра түседі. Одан әрі осы түсініктер түсіндірме сөздіктегі 
мағынасымен салыстырылады.

2. Оқушылар практикалық тапсырмаларды орындап жатқан кезінде туындайтын жағдайларды 
пайдалану. Мысалы, сабақта мұғалім оқушыларға белгілі бір тақырып бойынша хабар лама дайындауды 
ұсынады. Тапсырманы орындау барысында оқушылар көптеген проблемаларға тап болады, тек соларды 
талдап, талқылау арқылы ғана келесі тапсырмаларды орындау мүмкін болады.

3. Оқушыларды нәтижесінде проблемалық жағдай туындататын фактілер мен құбылыстарды, 
ережелерді, әрекеттерді теңестіруге, салыстыруға, қарама-қарсы қоюға жетелеу. Мысалы: оқушыларға 
ұзындықтары әртүрлі қағаз қиындылары ұсынылып, оларды әртүрлі өлшемдермен өлшеу тапсырылады. 
Өлшеу және салыстыру барысыныда оқушылар бір-біріне қарама-қайшы нәтижелер алады (сырттай 
қарағанда немесе бір-біріне жанастырғанда бір қиынды екінші бір қиындыға қарағанда үлкен, бірақ 
берілген өлшеу нәтижелері керісінше болып шығады). Туындаған проблеманы шешу барысында оқушылар 
көлемдерді салыстыру кезінде бір ғана өлшемді пайдалану қажет екен деген қорытындыға келеді.

4. Оқушыларды бейне бір беймәлім сипаттағы, ғылымның тарихында ғылыми проблеманың 
туындауына әкеп соқтырған оқиғалармен таныстыру. Әдетте, мұндай оқиғалар оқушылардың 
түсініктерімен ұғымдарына қарама-қайшы келіп жатады, оның себебі, осыған дейінгі білімдерінің толық 
еместігімен, жеткілісіз екендігімен түсіндіріледі.

5. Алдын ала үй тапсырмаларын беру және сабан кезінде алдын ала тапсырмалар беру. Мысалы, үй 
тапсырмасына мұғалім балаларға анықтамалық әдебиеттерден нақты тақырыпқа байланысты материалдар 
тауып ке луді тапсырады. Келесі сабақта балалар өздерінің осы тапсырманы орынау барысындағы 
әрекеттеріне талдау жасай отырып, «кітаппен жұмыс жүргізу туралы жадынама» жасайды.

6. Таңдау жағдайын туғызу. Бұнда оқушыларға зерттеуге бірнеше тақырыптар ұсынылады. 
Тақырыптардың ішінен оқушылар біреуін ғана таңдап алады және өз таңдауының талаптарын 

түсіндіреді[7].
Қазіргі қоғам ғылыми ойлай білетін, туындаған проблемаларды шығармашылық тұрғыдан және өз 

күшімен шешудің жолдарын таба білетін, үнемі өзгеріп отыратын жағдайларға бейімделе алатын адамдарға 
деген қажеттілікті тудырады. Оқушының бойындағы өз күшімен білім іздеу мен зерттеу жүргізуді іске 
асырумен байланысты дағдылардың дамуына қолайлы жағдайлар жасалса, адамның бойындағы мұндай 
қасиеттер мектептің бастапқы буындарында-ақ қалыптаса бастайды. Қазіргі уақытта бастауыш сыныпта 
зерттеушілік қызмет көбіне дамыта оқыту бағдарламасының аясында ұйымдастырылуда, солай бола 
тұрғанымен, балалардың зерттеушілік қызметін дамытудың біртұтас технологиясына қажеттіліктермен 
солтехнологияны іске асыратын оқу сабақтары жүйесін дамытуды қажет етеді. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ НАВЫКОВ
МОЛОДЫХ ШКОЛЬНИКОВ

Абильдина С.К.1  д.п.н.,профессор
Beisenbayeva А.2  докторант,

 1,2КарГУ им. академика Е.А. Букетова, Караганда, Казахстан

Активное вовлечение учащихся в учебно-исследовательскую и познавательную деятельность требует создания 
условий для развития педагогических технологий, для развития исследовательских умений и организациинаучно-
исследовательской деятельности в учебном процессе начальной школы.

В статьео пределены структура, цели, задачи технологи организации на учно-исследовательской деятельности 
в начальной школе, характеристики технологии, составляющие исследовательской деятельности. Принципы 
организации преподавания, организация научно-педагогических условий, влияющих на эффективность процесса 
формирования исследования. Приведены навыки учащихся начальних классов. В статье представлена классификация 
мотивов, необходимых для научно-исследовательской деятельности студентов, с указанием путей и методов создания 
проблемних ситуаций в процессе исследования.

Ключевые слова:исследовательские навыки, исследовательская деятельность, технология, исследовательская 
работа, педагогические условия, мотивація исследовательской деятельности, проблемне методы и подходы.

EDUMATRIX-AN INNOVATIVE DIDACTIC TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING
Kadyrbaeva R. I associate professor, SKSPU, Shymkent, Kazakhstan

The article presents the tools taking into account the natural needs of children’s development, which arose as a result 
of joint research work of Polish scientists and teachers.The tasks performed in Edumatrix are presented, and its features are 
described.

Edumatrix is an environmental tool that does not force children to move out of the natural (3D) three-dimensional 
space. It helps pupils to learn the elements of coding and programming in a playful way, and thus develop their thinking.  
Edumatrix stimulates pupils with interesting game tasks, develops social skills, teaches teamwork and maintain order in the 
workplace.

Keywords: thinking, game technology, didactics, mathematics, logic, innovative tool, cognition, educational activity.

EDUMATRIX –ЛОГИКАЛЫҚ ОЙЛАУДЫ ДАМЫТАТЫН ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДИДАКТИКАЛЫҚ ҚҰРАЛ
Кадирбаева Р.И., доцент, ОҚМПУ, Шымкент, Қазақстан

Мақалада поляк ғалымдары мен мұғалімдерінің бірлескен зерттеу жұмыстарының нәтижесіндепайда 
болған  балалар дамуының табиғи қажеттіліктері ескерілгенқұрал жайлы баяндалған. Edumatrix-те орындалған 
тапсырмаларға мысалдар жәнеқұралдың ерекшеліктері көрсетілген.

Edumatrix -бұл балаларды өздеріне табиғи (3D) үш өлшемді кеңістіктен шығуға мәжбүрлемейтін экологиялық 
құрал. Ол оқушыларды нағыз бағдарламалау ортасына түсіріп,кодтау мен программалау элементтерін ойын 
түрінде меңгеруге және соның арқасында баланың ойлау қабілетін дамытуға көмектеседі. Edumatrix қызықты 
ойын тапсырмаларымен баланы ынталандырады, әлеуметтік дағдыларды дамытады, командалық жұмысқа, жұмыс 
орнында  тәртіпті сақтауға үйретеді. 

Тірек сөздер: ойлау, ойын технологиясы, дидактика, математика, логика, инновациялық құрал, таным, оқу 
іс-әрететі.

Оқушылардың танымы - өзіне тән ерекшелігі бар күрделі психикалық процесс. Ойлау -  баланың 
таным әрекетінің ең жоғарғы түрі. Ойлау туралы М.Жұмабаевтың мынадай пікірі бар: «... Ойлау адам 
өмірінде аса қымбат орын алады, Ойлау болмаса, адам, басқа жануар сықылды, заттарды, көріністерді құр 
жадына, есіне ғана алып, жат бір көрініс ұшыраса, оны шеше алмайтын, оған түсіне алмайтын бір жан 
иесі ғана болар еді. Адам ойлаудың арқасында ғана заңдардың, көріністердің араларындағы байламды 
белгілеп, оларды бар қылған сәбәптарды табады. Келешекте оларға не болатынын ойлап шығарады. 
Келешекті болжай алады, Қысқасы, ойлай білетін адам – шын мағынасымен адам » [1,70 б.].

Ойлау арқылы оқушылар көзге көрінбейтін заттар мен құбылыстардың арасындағы күрделі  
байланыстарды, зандылықтарды ұғады.

Математика мен логика ойлау заңдары мен формаларын абстрактілі түрде зерттейді. Ойлаудың 
негізгі формалары: ұғым – нәрсенің азды-көпті мәнді белгілерінің бейнеленуі; пайымдау – нәрсенің бар 
екендігі, нәрсе мен оның қасиеті арасындағы немесе нәрселердің ара-қатынасы туралы бір нәрсенің не 
құпталуы, не терістелуі; ой тұжырымы – нәрселердің неғұрлым күрделі өзара байланысы. Егерде, біз 
өзіміздің ақыл-ой   қызметіміздің атомы – ұғым, ал молекуласы – пайымдау десек, онда ой тұжырымы – 
сол ақыл-ой қызметінің өзі деген сөз [2].  

Әдетте, ойлау түрлері шығармашылық қабілетті дамытуда, тапсырмалар шешуде, сұрақтарға жауап 
іздеуде танымдық механизмдердің ерекшеліктерін бейнелейтін ой операциялары түрінде қарастырылады. 

Математика пәнін оқытуда, көбіне абстрактілі-логикалық ойлау операциялары іске асырылады. 
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Мәселен, бастауыш сынып оқушыларының ойлау әрекетін дамытуда мазмұнды есептермен жұмыс істеудің 
жалпы тәсілдерін үйрету негізгі орын алады. Мектеп тәжірибесінде мазмұнды есептерді практикалық, 
графиктік, арифметикалық және алгебралық тәсілдермен шығарады. Бастауышта, негізінен, кеңінен 
қолданылатын арифметикалық және алгебралық тәсілдерге көп назар аударылады. Математикалық 
мазмұнды есептер шығару кезінде оқушылардың ойлау әрекетін дамыту мақсатында есептерді талдаудың 
жалпы тәсілдерін қалыптастыру жұмыстарын жүргізу орынды. Өйткені, оқушылардың есептерді талдай 
білу іскерліктерін қалыптастыру оқушылардың ойлау әрекетін дамытуға ықпал етеді. Бастауыш сынып 
оқушыларының мазмұнды есепті талдай білу іскерліктерін меңгеруі олардың  логикалық ойлауын 
қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Математиканы оқытудағы негізгі міндеттер оқушылардың  анализ, синтез, математикалық ой қорыту 
сияқты ойлау операцияларын дамыту болып саналады.  Ол үшін: 

- оқушыларды жаңа материалды қабылдауға дайындау; 
- математиканы оқытудың көрнекілігін, өмірмен байланысын қамтамасыз ету; 
- баяндалған теориялық мағлұматтарды практикамен ұштастыру;
қажеттлігі туындайды.
В.В.Давыдовтың пікірінше, оқу іс-әрекеті – бұл теориялық ойлауды дамытуға мүмкіндік беретін оқу 

объектісін шығармашылық түрлендіру, яғни материалдыпәннің пайда болуын, орнығуын және дамуын 
анықтауға болатындай түрде оқу.Ол  оқу әрекетін мынадай бөлшектерден құрастырылады деп санайды 
[3]:

- тапсырмадан, яғни оқу ситуациясынан;
- тапсырманы орындаудан; 
- орындаған тапсырманы тексеру кезеңінен;
- баға қоюдан. 
Демек, проблемалық мәселені шешудің бірінші сатысы тапсырманың шартымен танысу - ол 

оқу ситуациясы. Өйткені, тапсырма алу бала үшін проблемалық ситуация. Ал, соңғы тапсырманы 
орындауды тексеру сатысы - баланың тапсырманы қалай орындағанын көрсететін  баға қою әрекеті.  
Осы орайда оқушылардың іс-әрекет белсенділігін арттыратын педагогикалық технологиялар қатарына 
ойын технологиялары мен  оқытудың тұлғаға-бағыттылық технологиялары жатады. Бұл технологиялар 
И.С.Якиманскаяның еңбектерінде зерттелген[4].

Ойын технологияларының негізінде қоғамдық тәжірибені жаңғырту мен меңгеруге бағытталған 
ахуалдар жағдайындағы іс-әрекеттер түрі ретіндегі ойын жатыр. Ойын технологиясында мінез-құлықты 
өзбетінше басқару қалыптасады және жетілдіріледі. Көптеген ойындардың еркін даму іс-әрекеті,  
шығармашылығы, белсенділігі, эмоциянальдылығы, тікелей және жанамалы ережелердің бар болуы 
сияқты ерешеліктері бар. Сол себепті, дидактикалық ойынның мынадай түрлері бар:

- оқытатын, жаттықтырушы, жалпылаушы, бақылаушы;
- танымдық, тәрбиелік, дамытушы;
- репродуктивті, шығармашылық;
- коммуникативтік, диагностикалық, кәсіби үгіттеушілік, т.б.
Ойынды процесс ретінде қарастыратын болсақ, оның құрамы  мақсат қою, жобалау, мақсатты жүзеге 

асыру, нәтижені талдаудан тұрады.
Дидактикалық ойындардың нәтижелілігі, біріншіден, оларды қолданудың жүйелілігіне; екіншіден, 

ойын бағдарламаларының мақсаттылығына тығыз байланысты. Ойынның мақсаты оқытудың басты 
мақсатымен үндес – оқушының білуге, білімге деген құштарлығын ояту.

Ойын іс-әрекетінің үдерісінде оқушылардың ой-өрісі кеңейіп және олардың білімі мен іскерлігі 
қалыптасып қана қоймай, дамыту мақсаттары да жүзеге асырылады.  Оқытудың ойындық түрлері білімді 
игерудің барлық деңгейлерін пайдалануға мүмкіндік береді. Ойын барысында қабылдау мен байқау, назар, 
ес, ойлау, елестету опрециялары жетілдіріле отырып, оқушылардың шығармашылық қабілеті дамиды. 
Ойынның функциясы өте көп: дидактикалық, танымдық, оқытушылық, дамытушылық, тәрбиелеушілік 
т.б. Бірақ та барлық ойынды танымдық деп атасақ қате болмайды. Өйткені, теориялық зерттеулер мен 
педагогикалық тәжірибелер көрсеткендей, оқу іс-әрекетінің пәні қарым-қатынас құралы болған кезде 
алынған білімдер анағұрлым берік  және танымдық сипатқа ие.

Логикалық ойлауды ойын түрінде  дамытуға арналған түрлі зияткерлік ойындарды сабақта қолдану 
практикада кездесуде. Мақалада сондай дидактикалық құралдардың бірі ретінде пайда болған Edumatrix 
құралы жайлы қысқаша мәлімет беруді дұрыс деп таптық.

Жалпы алғанда, ақыл гинастикасы үшін пайдаланылып жүрген өзімізге танымал шахмат, 
тоғызқұмалақ ойындарынан басқа да құралдар бар. Мәселен, Якутияда мектепке дейінгі және кіші 
мектеп жасындағы баланың зияткерлік қабілетін дамыту құралы ретінде «Сонор»динамикалық қудалау 
ойынының («Сонор»ДИП -динамическая игра преследования «Сонор»)мүмкіндіктерін ашу мақсатында 
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тәжірибелік-эксперименталдық жұмыс табысты жүргізілген.
«Сонор» ойын алаңында ойналатын ДИП-тің барлық нұсқалары ЖИПТО (JIPTO:  Jeux  Intellectuels  

de  Poursuite  pour Tous /  Интеллектуальные  игры  преследования  для  всех / Баршаға арналған зияткерлік 
қудалау ойындары) ойын тобын  құрайды. ЖИПТО-да екі адам ойнайды, оны бірнеше серіктестермен, 
тіпті кейбір жағдайларда жалғыз ойнауға да болады. Мысалы, шахмат әуесқойлары үшін қашып 
отырған ойыншыға фигураларды рокировкалау  нұсқасы бар. Ал, ЖИПТО-да бір ойын алаңында бір-
бірінен жүздеген, мыңдаған айырмашылығы бар нұсқалармен ойнау мүмкін.  ЖИПТО-ның басқа үстел 
ойындарынан  негізгі артықшылығы осында[5].

Қазіргі уақытта ЖИПТО ақыл гимнастикасы үшін, логикалық ойлауға баулуда қолданылады.  Бұл 
ойын сандар мен геометрияның түрлі ұғымдарын меңгеруге көмектеседі.  ЖИПТО базасында қиындық 
дәрежесі әртүрлі логикалық және математикалық есептер әзірленген: балабақша бағдарламасы бойынша 
жасалған жаттығулардан бастап математикалық олимпиадалардың жүлдегерлері мен кәсіби зерттеушілер 
үшін шешілмеген мәселелерге дейін. Осылайша, ЖИПТО-ға қызығушылық іс жүзінде барлық 
түрдегішығармашылық қабілетті дамытуға көмектесе алады. Сол себепті, 1988 жылы Г.В.Томский «ДИП 
жүйесін» шығармашылық қызметті жандандырудың келесі әдістерінің жиынтығы ретінде тұжырымдайды:

1) Сонор ойындарының көмегімен ерте 4-6 жастан бастап зияткерлік спортқа баулу;
2) өнерге және мәдениетке баулу үшін ЖИПТО-ны  пайдалану;
3) ЖИПТО бойынша қатысушылардың қарым-қатынас өнері мен ұйымдастырушылық дағдыларын 

арттыру мақсатында жарыстар мен басқа да іс-шараларды ұйымдастыру;
4) ДИП-ті  балабақшадан бастап  университетке дейін қосымша білім беруде пайдалану;
5) ДИП-тің  жаңа қызықты нұсқаларын жасауға қатысу.
ДИП жүйесі бойынша зерттеулердің практикалық маңыздылығы оны балабақшадан бастап 

университетке дейінгі оқытуда енгізу мүмкіндігінде.
Математика пәнінің мұғалімі Л.В. Яковлева  өзінің мақаласында мектепте өткізілген республикалық 

семинарға қатысушылардың төмендегідей пікірлерін келтірген [6]:
−	 «Біз бұрын «Сонор» ойынын мектепке дейінгі және кіші мекеп жасындағы балаларға арналған 

үстел ойыны деп санап, оның білім берудегі мүмкіндігі жайлы ойланбадық»
−	 «Маған «Сонор» ойыны арқылы балалардың сабақта жаңа тақырыпты өзбетінше меңгеру 

мүмкіндігі ұнады»
−	 «Біз бүгін өте қызықты сабақтарға қатыстық және «Сонор» ойының сарқылмайтын мүмкіндіктері 

бар екеніне көз жеткіздік».
−	 «Мұғалімдер «Сонор» ойынын сабақта пайдаланудың түрлі нұсқаларын көрсетті. Оның балаларға 

қызықты екеніне біздің көзіміз жетті. Әсіресе, осы ойынның негізінде құрастырылған есептерді шығарған 
математика сабағы ұнады.»  

Осы келтірілген фактілерді ой елегінен өткізе отырып, оқу үдерісінде динамикалық интеллектуалды 
ойындарды пайдаланудың педагогикалық мүмкіндіктерін практикада қолданудың маңыздылығы 
байқалады. 

Қазіргі таңда поляк ғалымдары мен мұғалімдерінің бірлескен зерттеулерінің арқасында балалар 
дамуының табиғи қажеттіліктерін ескеру негізіндеEdumatrixқұралы пайда болды. Ол мектепке дейінгі 
білім беруден бастап бастауыш мектепте білім берудің әртүрлі кезеңдерінде қолдануға ұсынылып отырған 
құрал [7].

Edumatrix -бұл балаларды өздеріне табиғи (3D) үш өлшемді кеңістіктен шығуға мәжбүрлемейтін 
экологиялық құрал. Онымен бірге жұмыс істей отырып, оқушылар нағыз бағдарламалау ортасына түседі 
және білім беру мақсаттарына тиімді қол жеткізеді, кодтау мен программалау көңілді уақыт өткізуге 
айналады. Ол екі оқушыға арналған.  Әрбір жиынтықтың құрамына матрицалар деп аталатын екі бірдей 
ойын тақтасы және 200-ден астам ағаш функционалдық текшелер кіреді. Жиынтық жоғары сапалы 
материалдардан ерекше дәлдікпен жасалған. Оқу құралы электрондық аспаптар жағдайындағыдай, өзінің 
құндылығын жоғалтпай, көптеген жылдар бойы пайдаланылуы мүмкін.

Ойын құралы логикалық ойлаумен қатар икемді тәсілді талап ететін түрлі жағдаяттардан шығуды 
үйретеді. Edumatrix қызықты ойын-тапсырмаларымен баланы ынталандырады, әлеуметтік дағдыларды 
дамытады, командалық жұмысқа, жұмыс орнында  тәртіпті сақтауға үйретеді және сынып бөлмелерін 
бағдарламалауға үйретуге арналған дидактикалық құралдармен жабдықтаудың неғұрлым үнемді шешімі 
болып табылады.

Edumatrix-те берілген тапсырманы орындау үшін функционалдық текшелердің көмегімен тапсырмаға 
сәйкес командалардың тізбегін бір тақтаға орналастырамызжәне сол тапсырма бойынша іс-әрекетті екінші 
тақтада орындай отырып, нәтижені аламыз және дәл солай керісінше іс-әрекеттерді де орындауға болады. 
Мысал ретінде 1-суретте келтірілген ойын тақталарында орнатылған бағдарламалау элементтері мен 
ондағы нұсқауларды орындау нәтижесінде алынған кескіндерді  назарларыңызға ұсынамыз.
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Сурет 1- Edumatrix ойын тақтасындағы тапсырмалар  мен олардың нәтижелері
Edumatrix-тің артықшылықтары [8]: 
Үш өлшемді кеңістік. Оқушы нағыз бағдарламалау ортасына түседі. Edumatrix-пен бірге бала өзіне 

тән табиғи үш өлшемді кеңістікте қалады. Бас миының  жартышарларын сәйкесінше  ынталандыру маңызды 
рөл атқарады, өйткені олардың әрқайсысы белгілі бір міндеттерді орындайды. Дәптерлерге, планшеттерге 
және смартфондарға қарағанда, үш өлшемді кеңістік мидың сол жақ жартышарын ынталандырады. Ол 
тізбекті, аналитикалық және сызықты ақпаратты өңдейді. Сол жақ жарты шар бағдарламаға сәйкес әрекет 
етеді, бірізділікті ұйымдастырады, ережелерді өңдейді,проблеманы шешудің жалғыз логикалық жолын 
табуға тырысады.  Балаларды жазық бейнемен шамадан тыс ынталандыру, яғни  мидың сол жақ жарты 
шарының жеткіліксіз белсендірілуі олардың оқу қабілетіне, логикалық ойлауына теріс әсер ететінін 
байқауға болады. 

Кодтау және бағдарламалау. Edumatrix логика, математика, информатика, кодтау және бағдарламалау 
саласында білім мен дағдыларды дамытуға мүмкіндік беретін жаңа білім беру ортасын жасайды. Есептеуіш 
ойлау–бұлнегізі информатикада жатқан әдістер жиынтығы, бірақ ол ақпараттық технологиялардан тыс 
адамзат қызметінің түрлі салаларында проблемаларды шешу үшін пайдалы.

Өзара әрекеттесу.Бұл екі түрде болады:оқушы-оқушы ынтымақтастығы; оқушы-мұғалім 
ынтымақтастығы. Балалар өздерінің бүкіл ынтасымен өзара сыйластыққа негізделген табиғи қарым-
қатынас жасайды. Сабақ кезінде тапсырмаларды орындау көптеген эмоциялармен сүйемелденеді.

Шешімдерді іздеу (логикалық ойлау).Шығармашылық ойлау мәселеге әртүрлі көзқарастың көптеген 
жолдарын қалыптастырумен қатар жүреді. Оларды шешудің ең аз айқын тәсілдері даусыз шешімдермен 
қатар өлшенеді. Мұндайда  шешімдердің бірі нәтижеге алып келген жағдайда да өзге де көзқарасты тануға  
құлшыныс таныту маңызды. 

Экологиялық құрал. Edumatrix-тің ағаш элементтері сезінуге жағымды, баланың мануалды 
дағдыларын ынталандырады және оның қабылдауы мен сезіміне оң әсер етеді. Edumatrix-тіжасау үшін 
пайдаланылатын ағаш толығымен табиғи жағдайда өндірілетін шикізат болып табылады.  

Оң эмоциялар. Балалар бұл кішкентай  жағымды, түрлі түсті текшелерді ұнатады. Ол текшелерде 
көптеген символдар бар, олардың көмегімен жинауға, салуға, тіпті бағдарламаларды жазуға болады. 
Текшелер балалардың да, мұғалімдердің де қиялын шектемеуге мүмкіндік береді.

Ойын ойнап үйреніңіз.Edumatrix программалаудың жағымды және бейнелі тілі ретінде оқыту 
процесінен үлкен рахат алуға мүмкіндік береді. Алғашында, тек екі қарапайым операцияны – қозғалыспен 
сурет салуды жүзеге асыра отырып, Edumatrix деректерді жүктеу және өңдеу, қайталау (циклдер) және 
шешімдер қабылдау сияқты бағдарламалау тілінің негізгі элементтерімен интуитивті танысуға мүмкіндік 
береді.

Қорыта айтқанда,Edumatrix– балалардың логикалық ойлауын дамытуға және оны бағдарлап, бақылап 
отыруға арналған керемет құрал. Құралдың негізін қалаушы – ғылым кандидатыТомаш Копчиньский, ал 
оның  материалдық формасын жасаған оқытушы Адам Яроницки.

Томаш Копчински - он жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар АТ саласындағы оқытушы. Бастауыш 
сынып оқушыларына арналған «Кодтау шебері» авторлық бағдарламаның, есептеу құзыретін қалыптастыру 
саласындағы жарияланымдардың авторы. Жастар арасында АКТ және STEM дағдыларын кеңінен түсінуге 
бағытталған  Coderdojo (Бельско-Бяла) тобының негізін қалаушы. Балаларды бағдарламалау негіздеріне 
оқытуды ілгерілетуге бағытталған Hour of Code халықаралық жобасының екі шығарылым жетекшісі.
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Адам Яроницки - инженер-электроншы, 1998 жылдан бастапавторлық оқу бағдарламаларын, сондай-
ақ сынып жұмысын жандандыру әдістерін жасаған және енгізген АТ саласындағы маман. Оқу құралдарын 
әзірлеуде, оқытушылық қызмет саласында әдіснамалық орталықтармен, жоғары оқу орындарымен 
ынтымақтастықта жұмыс жасайды. «Enter» және «Linux Plus» компьютерлік журналдарында жарияланған 
мақалалар сериясының авторы.
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EDUMATRIX-ИННОВАЦИОННЫЙ ДИДАКТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Кадирбаева Р.И.  доцент ЮКГУ, Шымкент, Казахстан

В статье представлен инструментарий, учитывающий природные потребности развития детей и возникший 
в результате совместной научно-исследовательской работы польских ученых и педагогов. Представлены задания, 
выполненные в Edumatrix и описаны его особенности.

Edumatrix-это экологический инструмент, который не заставляет детей выходить из естественного 
(3D) трехмерного пространства. Он помогает учащимся в игровой форме осваивать элементы кодирования и 
программирования, развивая тем самым их мышление.  Edumatrix стимулирует школьников интересными игровыми 
заданиями, развивает социальные навыки, учит работать в команде и поддерживать порядок на рабочем месте.

Ключевые слова: мышление, игровая технология, дидактика, математика, логика, инновационный 
инструмент, познание, учебная деятельность.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE USE OF
NEW INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION

Umirzakova N. T.1 doctoral student
Shildebayev Zh.B.2 d.p.s., professor

1,2Kazakh Abai NPU,Almaty, Kazakhstan

One of the tasks set for educators is the continuous improvement of teaching methods and techniques and the 
development of modern pedagogical technologies. Now teachers, using innovative and interactive techniques, promote 
qualitative and interesting carrying out of occupations.

 Now in the education system of the Republic of Kazakhstan presents the most widely used innovative methods of 
“critical thinking” technology in the world educational space and the stages of classes on “critical thinking” technology. 

Key words: Innnovation, critical thinking, cognitive, motivational, monitor.

БІЛІМ БЕРУДЕ ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ.

Умирзакова Н.Т.1докторант
Чилдибаев Ж.Б.2 п.ғ.д., профессор

1,2Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы, Қазақстан

Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған міндеттердің бірі – оқытудың әдіс-тәсілдерін 
үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда оқытушылар 
инновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ барысында пайдалана отырып сабақтың сапалы әрі қызықты 
өтуіне ықпалын тигізуде

 Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінде «Сыни тұрғыдан ойлау» технологиясының 
әлемдік білім кеңістігіндегі кең қолданылатын инновациялық әдіс және «Сыни тұрғыдан ойлау» технологиясы 
бойынша сабақ өткізу кезеңдері берілген. 

Тірек  сөздер: Иннновация, “Сыни тұрғыдан ойлау”. Конгитивті, Мотивация, Мониторниг.

Білім беру үрдісіндегі негізгі мәселе оқыту әдісі, яғни нені оқыту? қалай оқыту? кімді оқыту? 
деген сұрақтарға жауап беру керек. Соңғы кезде білім мекемелерінде дәстүрлі оқытудан бөлек «Оқыту 
технологиясын» пайдалану кең өріс алуда. Жалпы «Оқыту» дегеніміз - білім беру, шеберлікке, іс-әрекет 
дағдыларына үйрету және оларды меңгерту болып табылады. Ал «Технология» - гректің «өнер», шеберлік 
деген мағынаны береді. Яғни белгілі жұмысты атқарғанда жетістікке жеткізетін шеберлік іс-әрекет. 



494

Бұдан барып «Оқыту технологиясы» дегеніміз - оқыту үрдісін нақты жоспарлау арқылы дидактикалық 
процестерді түгел қамтитын саналы білім алуға кепіл бола алатын, жоспарланған технологиялық іс-әрекет 
немесе «оқушы мен ұстаз» «оқушы мен оқушы» арасындағы диалогтың іс-әрекет амалдар жиыны.

Қазіргі кезде оқытудың қазіргі заманғы педагогикалық технологияларын пайдалана алу әрбір 
мұғалімнің біліктілігін анықтайды. Бұл курстың қоғамда алатын орны мен методологиясына негізделіп 
жүзеге асады. Курсты оқу студенттердің жинаған білімдерін шығармашылықты негіздеуге және курстық, 
дипломдық жобаны орындау кезінде ғылыми-зерттеушілік әрекетінде білімдерін қолдануға мүмкіндік 
береді. Сондықтан  мұғалімдерге арналған «Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар» пәні бастауыш 
білім берудің теориясы мен практикасын меңгеруге бағыттайды. 

Технологияны педагогикалық іс-әрекетті қайта құрудың жүйелі тұтас құралы ретінде тиімді 
пайдалану оқу-тәрбие үдерісінің сапасын жақсартуға, жеке тұлғаны дамыту міндеттерін шешуге септігін 
тигізеді. Бүгінгі таңда педагогикалық технология мәселесі теориялық және ғылыми-қолданбалы бағыт 
тұрғысынан зерттеу арқауы болып отыр. Практикалық сабақтарда білімгерлердің білігін қалыптастыру 
түрлі жаттығуларды орындау түрінде, іскерлік ойындарда әртүрлі рөлдер орындау барысында, білім 
жобаларын жасау және педагогикалық ситуацияларды модельдеу түрінде жүзеге асырылады. Қазіргі 
кезде ғылыми ақпараттың жедел өсуіне байланысты білімгерлердің өздігінен білім алып, өздігінен оқып-
үйренуі өте маңызды болып отыр [1].

Ғалым В.П.Беспальканың зерттеуінше «Педагогикалық технологияның» мынадай белгілері бар:
- Білім белгілі бір тәртіп ретімен беріледі;
- Оқыту мен тәрбие үрдісі нақты бір ізді дидактикалық мақсатпен жүргізіледі,
- Педагогикалық диагностика үрдісі жүреді:
- Саналы білім алуға кепілдік береді (әдістеме кепілдік бермейді);
- Оқыту мен оны бақылау үрдісін техника дидактикалық тұрғыда жүргізеді, ал ақпарат кешенді 

түрде беріледі [2].
Б.Т. Лихачев «педагогикалық технология – бұл оқытудың формасын, әдісін, тәсілін, тәрбиенің құралын 

жинақтауды анықтайтын психологиялық-педагогикалық құрылғылардың жинағы», – деген анықтама 
берсе, Г. К. Селевко «педагогикалық технология» түсінігін 3 аспект бойынша қарастырады: - ғылыми: 
педагогикалық технология – жобаланған педагогикалық үдерісті және оқытудың әдісі мен мазмұнын, 
мақсатын оқытатын, педагогикалық ғылымның бөлімі; - бейнелеулі іс-жүргізу: оқытудың жоспарланған 
нәтижесіне жету үшін әдістер мен құралдарды, мазмұны мен мақсатының жиынтығын бейнелейтін 
үдеріс; - нақтылы іс-жүргізу: технологиялық үдерістерді жүзеге асыру, педагогикалық, әдістемелік және 
тұлғалық құралдарды жинақтау. Сонымен қатар, Б.Т. Лихачев: «педагогикалық технология түпкілікті 
өзгермейтін механикалық құрылым емес, қайта бала мен мұғалімнің үнемі түрленіп отыратын өзара 
қарым-қатынасының өзегі, мазмұнды ұйымдастырушы құрылым дейді. Педагогикалық технологияның 
мәні – шығармашылық қабілеттің дамуы үшін қажетті жағдай туғызу».

Оқыту технологиясы - білім жүйесінің бар саласына: тәрбие, басқару, білім беру, мониторнигте 
қолданылады

Қазіргі Қазақстан Республикасының білім жүйесі әлемдегі ең озық Кембридждік әдіске «Сыни 
тұрғыдан ойлау» (СТО) сүйенеді. Оның негізгі идеясы мынадан тұрады:

- Кім қалай оқитыны ескеріледі. Диалогтық оқу.
- Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.
- Оқытуды бағалай білу және бағалау оқыту үшін қажет екендігін айту.
- Ақпараттық коммуникативтік технологияны сабаққа пайдалану.
- Оқыту үрдісіндегі - жетекші роль және басқара білу.
- Талантты, дарынды балаларды оқыту.
- Жас ерекшеліктеріне және жеке дара ерекшелігін ескере оқыту.
Сондықтан қазіргі заманда ұстаздар қауымы алдындағы міндет оқушының дамуына жағдай жасау, 

таланттың көзін ашу. Әрі баланы өздігінен білім алуға үйрету[3].
Қазіргі заманғы психологтардың зерттеуінше адамның (баланың) табысқа жетуінің 12 интеллектілік 

типі бар. Олар:
1. Сенсорлық-сезім, еске сақтау,сезіну;
2. Алдын ала болжай білу,  іс-әрекет жоспарын жасау, мәселені терең зерттеу;
3. Логикалық- жазу, ауызша айту арқылы қарым-қатынаста;
4. Кеңістіктік- қозғалыс, көз мөлшерлеу, уақытты сезіну;
5. Қабілеттілік- табысқа жету үшін өзіңнің қабілетіңді пайдалану;
6. Саздық- гармония ырғақтылықты игеру;
7. Психологиялық - тәнің мен ақыл-ойдың үйлесімділігі;
8. Әлеуметтік - басқа адамдармен қарым-қатынас жасай білу;
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9. Техникалық - компьютерлік сауаттылық;
10. Визуальдық - текст не идеяны тез игере білу;
11. Шығармашылық - жаңа идеялар тудыру;
12. Жеке тұлғалық- өзіңді игере білу.
Осы аталған ұстанымдар оқыту үрдісіне шығармашылық, адамгершілік бағыт бере отырып, баланың 

барлық ойлау үрдісін когнитивті түрде дамытады. Ол өз кезегінде тәрбиелілікті еске сақтау туралы түсінік 
қалыптастырады, мәселені тез шешуді әрі логикалық ойлау үрдісін жақсартады. Л.С.Виготскийдің 
«мәдени-тарихи» концепциясы тұлғаның дамуының тарихи эволюциялық бағытын көрсетті, яғни тұлға 
оқу тәрбиені табиғаттан, қоғамнан және жеке атақты тұлғалардан алатындығын дәлелдеді[4].

Соңғы кезде ғалымдардың зерттеуінше «Ұстаз-оқушы», «оқушы-оқушы» формасында жүргізгенді 
өзін-өзі реттеудің түрлі деңгейлері іске асатындығы белгілі болды. Мысалы: сезімдік (өзінің іс-әрекетіне 
сенімділік), когнитивті (ақыл-ойы, қабілет деңгейі), әлеуметтік (қоршаған ортамен тез табыса біледі), 
мотивациялық (өз іс-әрекетін жоспарлай біледі).

Зерттеу қорытындысы бойынша оқушы алуға қажетті білімнің 50%-ы өзіне байланысты, ал 30%-ы 
сабақ беру үрдісіне байланысты. Бұдан туатын қорытынды сабақ барысында мұғалім негізгі бағыт беруші 
екені белгілі.   Диалогтық әдіс «Сыни тұрғыдан ойлау» технологиясы кезінде іске асады. «Сыни тұрғыдан 
ойлау» (СТО) бойынша сабақ өту қызықты әрі тартымды. Оқушылардың өздері қызығып сабақ барысында 
белсенділік танытады.

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінде осы «Сыни тұрғыдан ойлау» (СТО) 
әлемдік білім кеңістігіндегі кең қолданылатын инновация әдіс әрі сапалы білім беру кепілі.  Білім беруде 
озық жаңа технологияларды пайдалану, мұғалімнің оқыту әдісін, ойлану стилін жалпы методологиясына 
психологиялық-педагогикалық өзгеріс ендіреді.

«Сыни тұрғыдан ойлау» технологиясы бойынша сабақ өткізу 3 кезеңнен тұрады:
1. Қызығушылықты ояту;
2. Мағынаны ашу;
3. Рефлексия және бірнеше стратегиялардан атап айтқанда көп қолданылатындары «Венн 

диаграммасы», «Кутизм»,  «Бес жолды өлең»,  «Эссе» жазу және т.б. 
«Сыни тұрғыдан ойлау» технологиясы бүгінгі таңда әлемдік педагогика үрдісінде кең қолданылып 

келе жатқан тиімді әдіс. Оның кейбір тиімді жақтары:
СТО - әр оқушының тәуелсіз ойлау жүйесін жүзеге асырады. Ол ғылыми ойлау принципіне 

негізделген.
СТО - сұрақ жауап арқылы диалог формасында нақты сұраққа нақты жауап беріледі. Бұдан әрі СТО 

– әр оқушыны білім алу жолында еңбектендіреді, ізденпаздыққа тәрбиелейді, әрі оқушы тапқан білімді 
саралауды жүйелеуді және оны басқа оқушыларға айтып бере білуді үйренеді [5].

Қазіргі заманғы педагогикалық технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, 
адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін 
тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үдерісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі.

Жалпы алғанда сабаққа инновациялық жаңа технологияны пайдаланудың маңызы зор. Заман 
ағымына байланысты біздер жаңашыл, білімді мәдениетті, өзіне сенімді ұрпақты тәрбиелеу ісіне үлкен 
үлес қосары сөзсіз.
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Одной из задач, поставленных перед работниками образования, является постоянное совершенствование 
методов и приемов обучения и освоение современных педагогических технологий. В настоящее время преподаватели, 
используя инновационные и интерактивные методики, способствуют качественному и интересному проведению 
занятий.

 В настоящее время в системе образования Республики Казахстан представлены наиболее широко используемые 
инновационные методы технологии «критического мышления» в мировом образовательном пространстве и этапы 
проведения занятий по технологии «критическое мышление». 

Ключевые слова: Иннновация, критическое мышление, Конгитивный, Мотивационный, Монитор.
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The moral education of students is one of the important tasks of the modern school. An important pedagogical task of 
personality formation is the development by students of an active life position, a conscious attitude to public duty, unity of 
word and deed, intolerance to deviations from moral standards.
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and moral values, tolerance, humanism, responsibility.

ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ
ОБРЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Кыякбаева У.К.1  к.п.н., асс. профессор 
Булшекбаева А.И.2 PhD, ст.преподаватель 
М.К.Сураншиева3  PhD, ст.преподаватель

1,2,3КазНПУ им. Абая, Алматы, Казахстан

Нравственное воспитание учащихся – одна из важных задач современной школы. Важной педагогической 
задачей формирования личности является выработка обучащимися активной жизненной позиции, сознательного 
отношения к общественному долгу, единства слова и дела, нетерпимости к отклонениям от норм нравственности.

Ключевые слова: воспитание, личность, нравственное воспитание, формирование личности, духовно-
нравственное воспитание, духовно-нравственные ценности, толерантность,  гуманизм, ответственность.

Казахстанская педагогическая наука оказалась перед сложной проблемой поиска, выбора и 
реализации педагогической доктрины воспитания личности нового типа. Основными чертами такой 
личности должны были стать: умение выбрать свой индивидуальный путь в условиях разнообразия 
жизненных условий, творческое и критическое мышление, толерантное отношение к другим, гуманизм, 
способность к самореализации, самоактивность, ответственность.

Требования, предъявляемые к воспитанию подрастающего поколения, отражены в Законе 
Республики Казахстан «Об образовании» от 2007 года, в Законе Республики Казахстан «О правах ребенка», 
в Законе Республики Казахстан «О государственной молодежной политике». Были приняты «Концепция 
воспитания в системе непрерывного образования в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан 
«О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности 
и беспризорности», Указ Президента РК «Об утверждении Стратегии гендерного равенства в Республике 
Казахстан на 2006-2016 годы» и т.д.

В конце 80-х – начале 90-х годов в постсоветском обществе произошло много социальных, 
экономических, политических и культурных трансформаций. Для постсоветских регионов наступило 
время рыночных реформ, политической модернизации, государственной независимости. С выбором 
суверенного пути развития, ориентацией на рыночное хозяйствование Казахстан встал перед проблемой 
трансформации общественного знания.

Нравственное воспитание учащихся – одна из важных задач современной школы. Важной 
педагогической задачей формирования личности является выработка учащимися активной жизненной 
позиции, сознательного отношения к общественному долгу, единства слова и дела, нетерпимости к 
отклонениям от норм нравственности.

Новые обстоятельства привели к поиску ценностей, которые могли бы способствовать становлению 
между нашими согражданами отношений добра, справедливости, взаимопомощи, терпимости, а также 
ценностей, которые бы способствовали раскрытию и реализации творческих возможностей каждой 
личности. Изменились ценности жизни (например, коллективизм стал заменяться корпоративностью и 
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индивидуализмом, ценности личного плана стали важнее ценностей общественных, групповых), появился 
новый рыночный общественный уклад. В этих условиях изменились общественные идеалы и стереотипы 
поведения людей, поэтому потребовалось коренное преобразование содержания знаний, обновление 
методов и совершенствование технологий обучения и воспитания молодежи.

Сейчас не вызывает сомнения тот факт, что без нравственно-духовной составляющей образования 
и всей общественной жизни разрушается государство, останавливается экономика, гибнет культура, 
вырождается наука. Как оказалось, без духовности прекращается прогресс, становятся бесполезными 
самые глубокие научные знания, самые новейшие технологии.

Именно поэтому в последнее десятилетие перед казахстанским обществом в целом и конкретно перед 
учителями, воспитателями, родителями со всей очевидностью встала проблема духовно-нравственного 
воспитания новых поколений.

Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы ни было беспощадно настоящее. И дети, 
как правило, ждут, чтобы взрослые показали им путь, который определит их жизнь. Призовем ли мы их к 
свету или оставим во тьме невежества? От этого зависит наш завтрашний день [1]. 

Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и страданием, минутами 
счастья и горя. Способность радоваться жизни и умение мужественно переносить трудности закладываются 
в раннем детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает, а достичь им нужно очень 
многое. Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться понимать других, проявлять сочувствие, честно 
признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, бережно 
относиться к ней. Конечно, трудно перечислить все нравственные качества человека будущего общества, 
но главное, что эти качества должны закладываться сегодня. Очень хочется, чтобы детство наших детей 
было счастливым. Взгляните на детские рисунки. Там всегда нарисовано большое оранжевое солнце, 
синее - синее небо, густая зеленая трава. Удивительное восприятие мира у наших детей! И нам, взрослым, 
важно найти гармонию между нашей взрослой успокоенностью и ребячьей взволнованностью, чтобы не 
погасли искорки доверия и взаимопонимания в глазах наших детей.

Дети, пришедшие сегодня за парты уже не те, что были 30 и даже 10 лет назад. Они более активны 
и осведомлены, как им кажется, чуть ли не во всех областях жизни, они смелее и самоувереннее. Нередко 
у многих детей мы встречаем переоценку своей поверхностной информированности, пренебрежение к 
авторитету и мнению других, замечаем неумение чувствовать и нежелание задумываться. 

Характерными причинами данной ситуации явилось: отсутствие четких положительных 
жизненных ориентиров для молодого поколения, резкое снижение морально-нравственной обстановки 
в обществе, спад культурно-досуговой работы с детьми и молодежью; резкое снижение физической 
подготовки молодежи, недостаточность патриотического воспитания; резкие, не продуманные изменения 
в образовательной системе, вымывающие многолетний положительный опыт отечественной педагогики, 
ориентированной на формирование нравственной, всесторонне развитой личности. Все это происходит 
на фоне беспрецедентной для Казахстана, направленной на детей пропаганды жестокости, агрессивной 
рекламы. Это приводит к формированию вредных привычек у детей. В представлениях детей о главных 
человеческих ценностях духовные ценности вытесняются материальными, и, соответственно, среди 
ценностей детей преобладают узколичные, «статусно-вещевые» [2].

На нынешнем этапе обновления системы образования мы обязаны сделать все необходимое, чтобы 
в нашей школе был обеспечен приоритет воспитания, чтобы образование молодежи всегда опиралось на 
развитие ее добродетелей и созидательных качеств.

Воспитание должно быть ориентировано на достижение определенного идеала. Каким должен 
быть идеал? Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин Республики Казахстан, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях народа Республики Казахстан. 

Ведь основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 
базовые национальные ценности. Эти ценности мы храним в культурных и семейных традициях, передаем 
от поколения к поколению. Опора на эти ценности помогает человеку противостоять разрушительным 
влияниям современной массовой культуры[3].

На сегодняшний день в нашей стране выстроена целостная система воспитания, ориентированная 
на современные потребности общества и государства.

Наработан большой образовательный и пропагандистский ресурс, посредством которого 
организована воспитательная работа. Этот ресурс формируется из системы образовательных и 
воспитательных программ, а также внеучебных мероприятий.

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание должно обеспечить:
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- укрепление нравственности, основанной на свободе воле и духовных отечественных традициях 
внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;

- готовность и способность учащихся к духовному развитию, реализации творческого потенциала 
в предметно-продуктивной, социальной и профессиональной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции – «становиться лучше»;

- формирование морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 
основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;

- развитие нравственного самосознания личности (совести) – способности школьника формулировать 
собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных духовных 
традиций;

- позитивную нравственную самооценку и самоуважение;
- готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении 
результата;

- трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; осознание ценности 
человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому 
и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение противодействовать им в пределах 
своих возможностей;

- свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому 
и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьей, 
народом, Отечеством, будущими поколениями.

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие должно обеспечить:
- готовность граждан солидарно противостоять глобальным вызовам современной эпохи;
- сформированность идентичности гражданина Казахстана на основе принятия учащимися 

национальных духовных традиций, базовых национальных ценностей, нравственных приоритетов и 
моральных норм;

- развитие патриотизма и гражданской солидарности;
- укрепление целостности казахстанского народа, поддержание межэтнического мира и согласия;
- повышение роли институтов гражданского общества, традиционных религиозных организаций в 

воспитании и социализации детей и молодежи;
- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества;
-  сформированность отношения к семье как к основе общества;
- приобщение к ценностям и традициям семьи;
- бережное отношение к жизни человека, продолжение рода;
- законопослушание и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок;
-преемственность (духовную, культурную, социальную) поколений.
В сфере государственных отношений духовно-нравственное воспитание должно обеспечить:
- укрепление национальной безопасности;
- укрепление и совершенствование правового государства;
- повышение доверия к государственным институтам со стороны граждан и общественных 

организаций;
-повышение эффективности государственной власти в процессах модернизации страны.
Содержание воспитания в школе группируется вокруг базовых национальных ценностей. В 

педагогическом плане каждая из них формируется как вопрос, обращенный человеком к самому себе, 
поставленный педагогом перед обучающимися, как воспитательная задача, поиск решения которой 
направляет учебно-воспитательную деятельность. Что есть правовое государство? В чем состоит долг 
человека перед Отечеством, старшими поколениями, семьей? Почему необходим закон и правопорядок? 
Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в ключевую 
воспитательную задачу.

Базовые ценности не должны быть локализованы в содержании одного лишь «Самопознания», 
они должны пронизывать весь учебный процесс, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 
деятельность школьника как человека, личности, гражданина.
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Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 
гражданской, религиозной жизни обращаются к содержанию общеобразовательных дисциплин; 
произведений искусства, литературы и кино; периодической литературы, СМИ, отражающих современную 
жизнь; традиционных религий; фольклора народов Казахстана; истории своей семьи; жизненного опыта 
своих родителей и прародителей; общественно полезной и личностно-значимой деятельности в ражах 
педагогически организованных социальных и культурных практик; других источников информации и 
научного знания.

Система национальных ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного 
развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 
между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.

Определение духовно-нравственного воспитания как ключевой задачи современного образования 
существенно меняет наше, сложившееся в последние годы, представление о школе как об учреждении, где 
можно получить образовательные услуги, новую информацию, а затем и аттестат об образовании. Школу 
необходимо рассматривать как важнейший социальный институт, который во взаимодействии с другими 
субъектами социализации создает необходимые условия для духовно-нравственного, интеллектуального, 
социального, эстетического и в целом – человеческого развития обучающегося. Обучение – только один 
из компонентов личностного развития.

Новая казахстанская школа должна стать важнейшим структурообразующим компонентом 
общенационального пространства духовно-нравственного развития личности гражданина Республики 
Казахстан, средоточием не только интеллектуальной, но также гражданской, духовной, культурной жизни 
ребенка.

Тогда результатами системы духовно-нравственного воспитания станут:
- осмысление отечественной истории и современных проблем Казахстана, исходя из самобытности 

его духовного исторического пути;
-  повышение эрудиции и интеллектуальное развитие школьников;
-  углубление духовно-нравственных ценностей воспитанников;
- проявления ответственности, инициативности, милосердия в поступках учащихся;
- формирование здорового эмоционально-психологического климата в школьном коллективе;
-эстетическое воспитание, развитие художественного вкуса и способности к творчеству через 

ознакомление с высокими образцами художественной культуры;
- социальная адаптация, подготовка учащихся к встрече с различными проявлениями религиозности 

в окружающей действительности.
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ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНДЕ ТҰЛҒАНЫҢ АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕСІНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Қыяқбаева Ұ.Қ.1 п.ғ.к., қауымд. профессоры 

Булшекбаева А.И.2 PhD, аға оқытушы
М.К.Сураншиева3 PhD, аға оқытушы

1,2,3Абай атындағы ҚазҰПУ  Алматы, Қазақстан

Оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеу - қазіргі мектептің маңызды міндеттерінің бірі. Жеке тұлғаны 
қалыптастырудың маңызды педагогикалық міндеті – білім алушылардың белсенді өмірлік ұстанымын, қоғамдық 
парызға саналы көзқарасын дамыту, сөз бен іс бірлігі, адамгершілік нормалардан ауытқуға төзбеушілік болып 
табылады.

Тірек сөздер: тәрбиелеу, жеке тұлға, адамгершілікке тәрбиелеу, тұлғаны қалыптастыру, рухани-адамгершілік 
тәрбие, рухани-адамгершілік құндылықтар, толеранттылық, ізгілік, жауапкершілік.

THE EDUCATIONAL ESSENCE OF THE KORKYT ATA WORD
Ibraimova A.,master of Musical Education, KazNWPU

Almaty, Kazakhstan 

The article contains historical and historical inscriptions about the Turkic world, the spiritual heritage of the Turkic 
world. Corky Ata is also considered. The educated prose of the Korkyt Parent - all of the teachers, who have made a great deal 
of history in the history of the world, and who have been contributing to the following conquest. The genius of the genius, 
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making the legendary human being a perfect harmonious harmony of the bishop, translates to ten etiquette and aesthetics. 
They say that the secret service of the Korkyt Ata is the last of the dead. Korkyt Ata, with his legendary history, was a Turkic 
historian of Turkic origin.

Key words: Turkic world, literary data, educational words, historical heritage.  

ҚОРҚЫТ АТА  НАҚЫЛ СӨЗДЕРІНІҢ ТӘРБИЕЛІК МӘНІ
Ибраимова А.К., магистрант, ҚазҰҚызПУ, Алматы, Қазақстан 

Қорқыт Ата туралы тарихи,әдеби деректер баяндалған. Қорқыт Атаның шығу тегі де қарастырылған. 
Қорқыт Ата нақыл сөздерінің тәрбиелік мәні тарихта елеулі орын алған, кейінгі ұрпақ тәрбиесіне мән берген халық 
тәрбиешісі. Этика мен эстетиканы өзара ұштастыра білген рухани тәрбиенің керемет гармониясын жасаған аңыз 
адамға айналған данышпанның бейнесі туралы жазылған. Қорқыт Ата нақыл сөздерінің келер ұрпаққа берер ақыл 
кеңестерінің маңызы зор екендігі айтылған. Қорқыт Ата аңыз әңгімелерімен өсиет мұраларымен түркі халқының 
рухани және тарихи тұлғасына айналған.

Тiрек cөздep: Түркі әлемі, әдеби деректер, тәрбиелік сөздер, тарихи мұра.

Баят бойында Қорқыт Ата дейтін ер тұрыпты. Ол кісі оғыз ішіндегі білгіші болған дейді. Айтқан 
болжамдары туп - тура келіп отырған екен. Қорқыт Атаның сөзін халық соңына дейін ұйып тыңдаған. 
Қарақожа ұлы Қорқыт Ата қазіргі Қызылорда облысы, Қармақшы ауданына қарасты Сырдария өзенінің 
төменгі жағасында, Жаңакент қаласында (VIII - IXғ.ғ.) өмір сүрген. Қорқыт Ата - ақын, жырау, композитор, 
куйші, қобызшы, өз дәүірінің ойшылы болған адам. В.М.Жирмунскийдің айтуынша, Қорқыт Ата көне 
халық поэзиясының ерекшеліктерін бойына сіңірген әнші - жырау әрі болжағыш ақылгөй болған. Қорқыт 
атаның біздің халқымыз үшін айрықша орнын сөз етеміз. Себебі, ол туралы аңыздар мен жырлар түркі 
халықтарының барлық халқына ортақ. Қорқыт - түркілердің бәріне де ұлы тарихи тұлға, данагөй көсем, 
ұлттық ақыл – ойдың жиынтық бейнесі болып келеді, және ол туралы зерттеулер мен саралаулар неғұрлым 
көбейген сайын асыл бейнесі өміршеңдік сипат ала береді.  Қорқыт өткен мен жаңаны, ауыз әдебиеті мен 
жазба әдебиетін, музыка мен театрды, сана мен сазды біріктіріп тұрған ұлы тұлға. Рухы биік, ұлттық 
тағылымы мол. Қорқыт мұраларының кәзіргі ұрпақ пен жас жеткіншектер үшін тәлмі мен мән-мағынасы 
өте зор. Дүниетанымдық, тәлімдік-тәрбиелік мәні мол ұлттық педагогикамыздың бастауы болып 
табылатын Қорқыт атаның жырлары мен өсиетті сөздері, күйлері мен аңыз әңгімелері жалпыадамзаттық 
тәрбие ұлағаттарына үлкен үлес болып қосылады. Жастарға тәләм-тәрбие беру ісіне үлес қостын осы 
асыл мұраларымыздың қадіріне жетіп, тәрбие құралына айналдыруымыз керек. Біздің Қорқыттан 
басталған рухани мұрамыз көшпелі түркілер өмірінің ұлы энцеклопедиясы болып табылатын Қорқыт Ата 
мұрасындағы адам мәселесі, өмір сүру қағидалары, қоғаммен ұлттық болмыстың әлеуметтік - тұрмыстық 
толғаныстарға алып келеді. Ол кісі біріншіден, даналық толғаныстары мен тұжырымдары, өсиетнамалар 
мен ғибратнамаларарқылы көрінсе, екіншіден, жырларының идеясы мен ішкі формасынан, үшіншіден, 
әрбір жыр соңындағы қорытындылардан, ақыл - кеңестері мен баталарынан, тәлімдік - тәрбиелік ой 
толғаныстарын байқатады. Қорқыт Ата қатысты аңыз әңгімелер, әрбір деректердің өз қисыны табан тірер 
дәлелі бар.Қорқыт кеңестері, қанатты нақыл сөздері қоғамдық өмірде үлкен рөл атқарады. Олар күні 
бүгінге дейін халық даналығы шоғырланған  мақал мен мәтелдер ретінде қабылданады.

“Қорқыт Ата кітабында” автордың ой-пікірін философиялық тұрғыдан тұжырымдайтын  сөздер 
өсиет-нақылдар, қанатты сөз тіркестер жиі ұшырайды. Қорқыт Ата есімімен байланысты мұндай үлгі-
өнеге сөздер ел ауызында да көп сақталған. Ел оның барлық өсиетін бұлжытпай орындаған. Қорқыт 
Атадан қалған бір мынадай: “Тәңірге сыйынбаған адамның тілегі қабыл болмайды. Тәңірісі құрамаса, 
ешкімнің бірі екеу болмайды, тәңірі пендесінің маңдайына не жасса сол болады. Оның жазуынсыз адам 
жамандық көрмейді, ажал келіп өлмейді. Өлген тірілмейді, кеудеңнен жаның кетсе, ол қайтып келмейді. 
Жігіт тірісінде қара таудай қылып, бір кун тыным көрмей, дүние жияды, байиды. Бірақ, соның ішінен 
ол өзіне ғана тиісті үлесін ғана жейді. Сулар тарам-тарам болып қаншама тасып аққанымен, теңіздерді 
толтыра алмайды, мен-мен тәкәппар адамды тәңірі суймейді. Басқалардан өзін жоғары ұстаған адамға 
тәңірі бақ бермейді. Өзіңнен тұмаса ұл өгей: қаншама бағып, қаққанмен ол саған ұл болмайды, ер жетіп, 
ат жалын тартып мінген соң жөнінше кетеді, бәлкей ол тәрбиеленген  адамға көрдім-білдім деген сөзді 
де айтпас. Күлді қаншама үйгенмен төбе болмас. Қара есектің басына жүген таққанмен-тұлпар болмас. 
Кунге сарыпай шапан жапқанмен-бәйбіше болмас, қар қаншама қалың жауғанмен-жазға барма. Гулденіп 
өскен бәйшешек күзге бармас. Тозған мақта бөз болмас, ежелгі жау дос болмас. Ат қиналмай жол шаумас. 
Қайыспас қара балтасыз жау алынбас. Мыңғырған мал жиғанмен, адам жомарт аталмас. Анадан өнеге 
көрмеген қыз жаман, атадан тағылым алмаған ұл жаман. Ондай бала ел басын құрап, үйінен дәм берүгеде 
жарамайды. Ананың көңілі балада болар. Жақсы ана үшін бала-екі көдің сыңары. Ұлың өсіп жетілсе, 
отбасының мерейі, бас көзі. Атадан қалған малы болмаса, баланың күні қараң. Ақылсыз балаға ата 
дәүлеттен қайран жоқ. Уа, ханием сізді тәңірім сондай ісінің сәті түспегендерден сақтасын”. Қорқыт 
Атаның дін тұралы пікіріне қарағанда ол діни нанымдарды адам тәрбиесінің негізгі құралы немесе қайнар 
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көзі ретінде қарастырғанын байқадық. Оның:”тәңірге сыйынбаған адамның тілегі қабыл болмайды. 
Тәңірісі құрамаса ешкімнің  бірі екеу болмайды. Тәңірі пенлесінің маңдайына не жасса сол болады, оның 
жазуынсыз адам жамандық көрмейді, ажал келіп, өлмейді. Өлген тірілмейді, кеудеңнен жаның кетсе, ол 
қайтып келмейді. Менмен, тәкәппар адамды тәнірі сүймейді... “ деген сөздерінен өмірдің мәні тек өлімді 
күту емес, демек, тіршілік ету дей келе адам мінезіндегі ең нашар қулықты тәкәппарлық деп танитын діни 
ұғымды қарапайым да ұғынықты етіп жеткізген.

Мұндай мінезді “Қорқыт ата кітабының” оныншы “Үшін Қожаұлы Секірек” туралы жырдан көреміз.
Қорқыт ата өзінің ел-жұртына тағы мынадай өсиет айтқан: “жол қиындығын көрмеген, жабы 

мінген жігітке Кавказ арғымағын мінгізуден келер пайда жоқ. Қолына өткір қылыш алып,соны жұмсай 
білмеген қорқаққа қылыш сермеп күшіңді сарп етпе. Батыр туған жігіттің садағының оғы да қылыштай 
кесіп түседі. Қонағы жоқ қараша үйден құлазыған түз артық. Ат жемейтін ащы шөптің гүлденіп өсетіні 
жақсы. Адам ішпес ащы судың жылға құып ақпағаны жақсы. Атаның атын бұлғаған ақылсыз баланың әке 
омыртқасынан жаралып ана құрсағында шырланып тұмағаны жақсы. Атадаңқын шағарып,өзінің тегін 
құған балаға ешкім жетпейді. Өтірік сөз өрге баспайды. Өтірікші болғаннан жарық көріп өмір сүрмеген 
көп артық. Сөзіне берік шыншыл адамға отыз жылды ушке көбейтіп, өмір сүргеде аз. Ханием сізге сансыз 
ұзақ ғұмыр тілеймін. Тәңірі сізді жамандықтан сақтап, бақ-дәүлетіңіз арта берсін”.  

Қорқыт бұданда басқа не айтқан екен соған келейік, ханием: “Сайдың шөбін желкен білер, түздің 
шөбін бөкен білер. Кун мен түннің келегнін бозторғай білер. Ұлдың кімнен тұғанын ана білер. Иесінің 
иісін ат білер. Жүктің ауыр жеңілін есек білер. Беліне қай жерден арқан түскенін тең білер. Қолына қобыз 
ұстаған ұзап елден-елге, беттен-бетке барады, кімнің батыр, кімнің бақыл екенін жырау білер. Қобызын 
сарнатқан жырауға думан керек. Уа, Хан ием мынау жарық дуниеде сізбен бізді адастырып жарты жолда 
қалдырмасын”.

“Қорқыт Ата кітабының “ он бірінші “Қазан - Салордың жауға тұтқын болғаны және оны баласы  
Ораздың азат етүі” туралы жыр. Мұнда Ораз өз әкесінің кім екенін білмей нағашы атасын әке ретінде 
санауы, өз әкесінің тұтқында жатқанын  кім екенін ер  жеткенде анасынан білүі Қорқыт Атаның “ Ұлдың 
кімнен тұғанын ана білер”  деген нақыл сөзіне айғақ ретінде алынғанын көреміз.  Тыңдап көр ұлдың кімнен 
тұғанын ана білер дедік, хан ием. Қорқыт тағы не айтқан екен: “Ауызымды ашсам тіліме калима келеді. 
Аллаға - шексіз құрмет! Алланың досы, дініміздің егесі Мұхамедке - құрмет! Сол Мұхамедтің оңында 
тұрып дұға оқыған Әбүбәкірдің аты өлмесін! Құранның соңғы сүресін оқығандарға құрмет. Құранның 
бетін ашып, “Ясин” сүресін оқығандарға құрмет. “Ғұламалардың көзін ашамын” деп құран сөзін жанған 
от ішінде ретке келтіріп кітап еткен Аффан ұлы Оспанға құрмет. Кеудесіндегі ақ сүтін бөбектерге емізіп 
тойғызған асыл аналарға құрмет! Букіл ғаламды жаратқан Аллаға құрмет! Көкте тұрған сол Алла бізге 
рықым етіп жар болсын!”     

Бұл сөдері ислам дініне қатысты айтуы Қорқыт Ата ислам дінін қабылдағанының  айғағы. 
Жалпы түрік халқын тіңірген сыйынғандардың қатарына жатқызамыз. Тәңірлік діннің ислам дінімен 
сабақтас,ұқсас екенін және түріктер дінсіз өмір сүрмегенін тарихтан білеміз. Дүниеде ислам дінін бейбіт 
жолмен қабылдаған, жалауын жоғары көтеріп, дүниежүзіне мәлім еткен түрік халқы. Олай болса “Қорқыт 
Ата кітабындағы”  он екі жырдың соңы Аллаға тағзым етіп, тілін калимаға келтірүі Аллаға құрмет еткені 
деп білем. 

Әйел төрт түрлі болады депті Қорқыт:
• - ниеті қураған әйел
• - ынсапсыз әйел
• - үйдің құты болған айел
• - кесір әйел 
Әйел біткеннің ең жаманы осы. Отбасының құты болған әйел даладан бір қонақ келсе, үйінде 

ері болмасада, оған сусын беріп, бар дәмін алдына қояды, сыйлап аттандырып салады. Бұлар - Айша 
мен Фатимадан бата алған әйелдер. Хан ием мұндай әйелдер мыңдап өсседе көп емес, бәлки аз. Сіздің 
ошағыңызға сондай әйел кез болсын. 

Одан соңғы ынсапсыз, қанағатсыз әйел. Ондай әйел таңертең төсегінен тұрып, беті-қолын жұмастан 
тоғыз тоқаштың бәрін аударыстырып, ең тәүірін таңдап жейді, ауызын томпайтады, бір шелек айранды 
басына көтеріп қарынды қампитады, содан соң маңдайын сабалап жылана бастайды да: «қараң қалғыр, 
осы күйге мен қайдан душар болдым. Бір кун қарным тойып ас ішпедім жүзіме күлкі келмеді, аяғыма ілген 
башпағым болмады, бетімнен перде түспеді. Ерім өліп басқа біреүге тисем бағым ашылар еді, сол үмітім 
өшпесін»  - дейді. Хан ием, ондай әйел мың болсада өсіп өнбесін, сіздің ошағыңызға кез бола көрмесін.

Одан соңғы салақ әйел дейміз. Ондай әйел төсегінен тұрған соң беті - қолын жуады, үйдің ол шеті 
мен бұл шетіне қарайды да  күбіні апыл - ғұпыл пісіп, көрпе-төсегін жинайды. Содан соң» шүу «! деп ауыл 
кезіп, тус қайта үйіне оралады. Келсе үйі ұрланған, қазан - аяғын ит жалаған, бие - бүзау  сүйкеніп, қорада 
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байлаулы қалған сиыры мөңірейді. Келе сала әйел көршілеріне барып, шаптыға  бастайды : « Қыздыр - ау 
Зылихам, Зүбейрам, Рүгейдам, бикештерім.»   Уа, азамат тұған жігіт желеңдерім, Айна - Мәлік, Құтты - 
Мәлік қайда едіңдер? Ойбай - ау, үйім құлап қалыпты, түнде ұайда жатамыз?  Мені ерігіп жүр дедіңдерме? 
Зәру жұмыс болған соң кетіп едім ғой. Үйіме неге көз қырын салмадыңдар? « Көрші ақысы - тәңір ақысы 
деген қайда? - деп безек қағады». Хан ием, ондай әйел мың болсада өсіп - өнбесін, сіздің ошағыңызға кез 
болмасын. 

Ең соңғысы - адам тілін алмайтын кесір әйел. Үйге түзден бір ұятты қонақ келіп, ері оған: «Орныңнан 
тұрып нан акел желік, қонағыңда жесін» - десе, әйелі еріне: «Үйде піскен нан жоқ» - дейді. «Барыңды бер» 
- десе, айелі: «Не сандалып отырсың үйіңнің әлдеқашан құ молаға айналғанын білмейсіңбе?. Үйде ұн жоқ 
диірменге кеткен түйе қайтқан жоқ, оның не әкелері белгісіз. Дастарханымды жемесе берерім жоқ « - деп 
бармағын көрсетеді, еріне сыртын беріп, дастарханды кісі алдында лақтырып тастайды. Ондай әйелге мың 
сөз айтсаңда соның бәрінеде жауап қатады, бірақ ерінің айтқанын құлаққа ілмейді, ондай әйелдерді Нұқ 
пайғамбардың көз жасынан пайда болғандар дейміз. Хан ием, сізді Алла осындай әйелдерден сақтасын, 
ондай әйел сіздің ошағыңызға кез болмасын. 

Қорқыт Атаның әйелдердің құлық - сипатына қатысты айтқандары, осы күніде еш мәнін жойған 
жоқ. Мұндай әйелдер кәзірде кездеседі. Бірақ, Қорқыт Ата осындай мінездердің бар екенін айтсада, оның 
нашар екенін қазіргі жастарға жеткізү, оларды теріс мінезден сақтандырады. «Әйел бір қолымен - бесік 
тербетсе, екінші қолымен әлем тербетеді». Қорқыт жырларындағы әйел бейнелерін, әйел табиғатының 
әсерлі сұлулығын суреттеу арқылы қадірлі ана, қымбатты ару тұрғысынан үлгі боларлықтай етіп көрсеткен.

Бұл сияқты дидактикалық - философиялық сарындағы қанатты сөздер, мақал - мәтелдер, Қорқыт 
заманынан сан ғасырлар бұрын сақтар, ғұндар дәүірінде - ақ айтыла бастаған. Ол кезде тайпа көсемдері, 
хандар, ел басқарған әкімдер өздерінің белгілі бір мәселе жөніндегі шешімін, яки болашақ жайындағы 
болжамын қарапайым қауымға бірден түінікті  болатындай түрде қанатты сөздермен түйіндеп, сомдап, 
қысқаша айтатын болған.

Ал Қорқыт Ата ойшыл данышпан адам ретінде сол дәүірге көненің көзіндей болып жеткен терең 
философиялық ой - түуіндерін оғыз - қыпшақ дәуірінің талап - тілектеріне сәйкес келетіндей етіп қайта 
тудырған. «Қорқыт Ата айтты» осындай шешендік ой - толғамдары XV - XVIII  ғасырларда өмір сүрген 
қазақтың Асан Қайғы, Шалкиіз, Бұқар Жырау сияқты көркем сөз зергерлері поэзиясынан өз жалғасын 
тапты. Сонымен «Қорқыт Ата Кітабы» көк түріктер дәуірінің сан қилы қоғамдық әлеуметтік көріністерін, 
салт - санасын, діни сенімін, әдет - ғұрпын, көркем сөз үлгілерін, ертегі - аңыздарын біздің заманымызға 
жеткізген ғажайып туынды болып табылады.
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СУЩНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ СЛОВА НАЗИДАНИЯ КОРКЫТ АТА
Ибраимова А.К., мaгиcтpaнт, КазНацЖенПУ,  Aлмaты, Кaзaxcтaн 

Эта статья содержит исторические и литературные сведения о Коркыт Ате, ставшем духовной личностью 
тюркского мира. Происхождение Коркыт Ата также рассматривается. Образовательная сущность прозы Коркыт Ата 
- воспитатель людей, которые заняли важное место в истории и сделали упор на воспитании следующего поколения. 
История гения, чей легендарный человек создал идеальную гармонию духовного воспитания, которую он сочетает с 
этикой и эстетикой. Говорят, что мудрый совет слова Коркыт Ата будущим поколениям важен. Коркыт Ата со своими 
легендами стал духовно-исторической личностью тюркского народа.

Ключeвыe cлoвa: Тюркский мир, литературные данные, учебные слова, историческое наследие.

CULTURE. PERSONALITY. EDUCATION
Kairova В.Е.,d.ph.s., professor, ARSU after named K. Zhubanov, 

Department of Assembly of the People of Kazakhstan and socio-political disciplines 

The author in his article seeks to connect the achievements of the teacher through the prism of culture and personality, 
experience, interconnected by personal qualities of a person and his activities.

Keywords: personality, culture, political
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КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ОБРАЗОВАНИЕ
Каирова Б.Е., д.ф.н., профессор, АРГУ им. К.Жубанова, кафедра Ассамблеи народа 

Казахстана и социально-политических дисциплин

Автор в своей статье стремится связать достижения педагога через призму культуры и личности, опыта, 
взаимосвязанных личностными качествами человека и его деятельностью.

Ключевые слова: Личность, культура, политическая

Культура является продуктом истории, в котором утверждаются и передаются достижения 
общечеловеческого опыта. Она реализуется в продуктах материального и духовного труда, в системе 
социальных норм. На каждом этапе развития общества культура функционирует как сложно – 
структурированное и многоплановое явление. Она включает все сферы формирования, проявления и 
материализации человеческих сущностных сил и его мировоззрения.

Понятие «культура» как предельно общее не может быть выражено через какое–то одно адекватное 
определение. Многие определения культуры выступают как ее интерпретации в зависимости от того или 
иного аспекта рассмотрения.

Культура – сложное и многозначное понятие. Оно отражает  многообразие форм деятельности 
общественного человека. 

Известные ученые (В. Библер, Э. Маркарян, В. Давидович) считают, что научное понимание, или 
рассмотрение культуры как способа человеческой  деятельности является синтетической характеристикой 
развития человека. В этом случае она выражает степень его овладения отношениями к природе, к обществу 
и к самому себе.

В. Библер считает, что «в культуре человек создает свой образ (образ жизни, образ действительности) 
как нечто отдельное и отделяемое отего тела, как свое бытие вне себя, не в миру» [1, с. 127]. 

Человеку дается только биологический организм, обладающий лишь определенными задатками, 
потенциальными возможностями. Овладевая существующими в обществе нормами, обычаями, приемами 
и способами деятельности, он осваивает культуру. И у него проявляются возможности изменять, дополнять, 
вносить свое индивидуальное в ее развитие, а степень его приобщения к культуре определяет меру его 
общественного развития, меру человеческого в человеке.

Э. Маркарян характеризует культуру как специфический способ человеческой деятельности, 
включающий в себя чрезвычайно сложную и многогранную систему внебиологически выработанных 
механизмов, благодаря которым стимулируется, программируется, координируется и реализуется 
актуальность людей в обществе [2, 88]. 

Культура – это система ценностей общества. О культуре народа, о культуре каждого отдельного 
человека писали и говорили во все времена. Эта тема остается быть актуальной и сегодня. Ибо всегда, 
когда встает необходимость говорить о каких-либо результатах человеческой деятельности, мы непременно 
обращаемся к культуре. Ибо культура это и есть результат работы человека над собой, результат его работы 
с другими – окружающими его людьми, результат создания материальных и духовных ценностей. Любая 
деятельность это творение рук и мыслей человеческих.

Человеческий мир огромен, пестр и разнообразен. К его многообразию можно отнести – политику, 
экономику, религию, науку, искусство и т.д. Все эти сферы человеческой деятельности переплетены и влияют 
друг на друга. Каждая сфера является отражением других. Можно конечно, рассматривать человека «по 
частям» в рамках политической или иной сферы. Например, политическая культура будет включать в себя 
наилучшие способы политического выбора и действия, ценности и идеалы политического переустройства 
общества, оптимальные формы социальных взаимоотношений людей в ходе взаимосогласования их 
интересов и т.д. Педагогическая культура –способы и методы по воспитанию и формированию человека, 
соответствующего всем тем требованиям, которые выдвигает современное общество, сфера, определяющая 
и выдвигающая возможности развития будущего поколения.

Известный французский ученый К. Леви–Строссо факте нерасторжимой связи культуры с нормами 
общественной жизни выражал, что культура начинается с правил. В каждой сфере,  педагогической, в 
том числе, есть свои непременные законы и правила, выполнение которых обязательно. Только тогда 
достигается цель, и получаются необходимые результаты. Но этих результатов получить невозможно, если 
человеком не прикладываются определенные усилия, воля и характер.

Культура – есть качественная характеристика развития человека, его духовного мира. Культура 
образует поле человеческого существования во всей непосредственности и многообразии его проявлений 
для человека.

Проблема личности и культуры не может формулироваться иначе, как вопрос о единстве всех тех 
отношений человека к другим людям и к окружающему миру в целом, которые образуют разнокачественную 
ткань культурной жизни.
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В целом, культура человека охватывает все то, что неотделимо от его физического и духовного 
(принципов, взглядов, убеждений, идеалов, знаний, вкусов, интеллектуальных способнотей и т.п.) бытия, 
все то, что это бытие охватывает. Культуру эту можно назвать следствием различных воздействий: 
во–первых, ее формируют стихийно действующие условия среды; во–вторых, она формируется под 
воздействием специально организованных условий, основанных на специальных средствах воспитания и 
обучения целенаправленно и сознательно; в–третьих, эта культура является результатом самовоспитания, 
самообразования, самосозидания, свидетельствующим о социальной зрелости человека, его способности 
самостоятельно решать важные для общества задачи.Здесь уместно было бы, сказать о научно-
педагогической деятельности Узакбаевой Сакипжамал Аскаровны. Это личность, чьи качественные 
характеристики раскрывают саму суть культурного человека, человека образованного, главным занятием 
которого является научно-педагогическая деятельность, человек, устремленный в производство духовного 
процесса, дающий на выходе духовно-нравственный и культурный результат, необходимый обществу. 
Онакак личность несет ответственность не только за себя, результаты своей деятельности, она отвечает 
перед научным сообществом за соответствие тех результатов, которые она аккумулирует посредством 
своих учеников. Она наставник и это еще одно из тех качеств, которое проявляется в ходе духовного 
производства, с ее непосредственным участием.

Именно личность и общество в лице народа есть творцы и хранители ценностей духовной культуры, 
как отмечает В.С. Соловьев «общество есть дополненная или расширенная личность, а личность – 
сжатое, или сосредоточенное общество» [3, с. 65].Наше педагогическое сообщество имеет сегодня армию 
высококвалифицированных специалистов, несущих знание и свет в умы и сердца людей, в лице нашего 
юбиляра С.А. Узакбаевой.

Для конкретного индивида процесс приобщения к современной культуре включает и усвоение 
моральных норм, которые предстают перед ним в виде требований, императивов, образцов, стандартов 
поведения и т.д., апробированных общественным мнением и поэтому имеющих ту или иную социальную 
ценность и ставят человека во внешнюю позицию по отношению к нормам. Это происходит потому, 
что индивиды не создают системы норм, а получают их как объективно данное, как результат всего 
предшествующего исторического опыта человеческой культуры. И овладение этими нормами означает 
превращение объективно существующих ценностей культуры в личную культуру. Узакбаева С.А. своим 
личным примером и применяя педагогические  приемы, основанные на колоссальном опыте, являет собой 
пример педагога, имеющего социально-педагогическую и культурную ценность. В область идейной, 
духовной деятельности следует отнести занятие «производством» и распространением идей, мыслей. 
Сущность и  природа этой деятельности заключается не в потраченных физических усилиях, а в тех 
идеях, мыслях и чувствах, которые передаются людям – эта группа духовных ценностей. Учитывая, что 
эти ценности относятся к общественному бытию людей, их относят к социальным ценностям, так как они 
в широком понимании отражают социальную жизнь. Это подтверждается многочисленными вопросами 
педагогики, нашедшие отражение в научно-исследовательских и поисковых работах ее учеников. С.А. 
Узакбаева занимается духовным процессом, дающий на выходе идеи культурного образца, ориентирующий 
на моральные, педагогические  установления.

Каждый человек есть субъект и объект нравственной регуляции. Объектом – потому что, каждый 
другой человек может обращаться с ним нравственно или безнравственно, каждый может применять к 
нему нравственные санкции, воздействовать на его нравственную позицию. И с другой стороны он – 
субъект нравственной регуляции, поскольку его поведение по отношению к другому человеку может 
быть нравственным или нет, также воздействовать на других, и применять к ним нравственные санкции. 
Они применимы только в случае, если это касается научной истины и научного результата, Сакипжамал 
Аскаровна всегда стоит на страже общих закономерностей развития научного знания, оттачивает 
специфику науки, как формы общественного сознания, истинности знаний и отслеживаетдеятельность 
по их производству, за которыми проявляются и нравственные качества личности.Требования к себе и 
к своим подопечным, степень профессиональной ответственности и трудолюбия не могли не сказаться 
на результатах выполненных работ. Поэтому, она есть Личность, являющаяся эталоном нравственной и 
духовной культуры.  

Культура, с педагогической точки зрения это результат воспитания и самовоспитания, но она 
испытывает  и стихийные, непланируемые воздействия широкой и узкой социальной среды, которым 
неизбежно подвергается формирующаяся личность. Идет процесс накопления жизненного опыта. 
«Среди факторов, определяющих особенности формирования нравственных убеждений можно выделить 
объективные (общественные отношения, ценности) и субъективные (уровень общей подготовки к жизни, 
общекультурный уровень личности, богатство жизненного опыта индивида)» [4, с. 174]. Следовательно, 
необходимо обратить внимание на факторы таких воздействий. В реальной жизни можно заметить, что 
достаточно часто это воздействие целенаправленного, сознательного и стихийного противоречиво, порою – 
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взаимоисключающе. Отсюда велика роль активности, избирательности самой формирующейся личности, 
а эта активность – опять–таки величина  изменяющаяся. Результат этого может оказаться весьма далеким 
от того, на что ориентировались, предполагали, стремились сформировать наставники. Проблемы этики в 
науке, ее принципы и нормы всегда остаются важными ее составляющими. Поэтому важно понимать роль 
этики науки, которая призвана анализировать и конструировать нравственные принципы специфически 
присущих науке. Только своим личным примером возможно влияние на другую формирующуюся 
личность, и это неоспоримый факт.

Целенаправленное воздействие на личность должно пониматься как система общественного 
воспитания, в которой нравственному воспитанию уделяется  особое внимание как одной из наиболее 
сложных и своеобразных подсистем, призванной обеспечить максимальное единство воздействия во всех 
своих звеньях. 

Посвятив всю свою сознательную жизнь научно-педагогической деятельности, С.А. Узакбаева 
сегодня по праву может гордиться своими достижениями в научной среде, своими учениками. Ибо она 
неустанно передает свой опыт, знания и чувства растущему поколению, для решения всех поставленных 
задач перед страной и народом. Актуализирует проблемы, решение которых зависят от специфики и 
содержания, функций праксиологического, гносеологического и методологического видов анализа и 
возможности их использования для углубления понимания закономерностей объективной реальности. 
Она неутомимый труженик своего дела, ее педагогическая практика как вузовского работника всегда 
направлена на теоретическое осмысление и методическое совершенствование различных проблем, 
детерминирующих качество высшего образования и достижения целей обучения.

Современное общество переживает сегодня процесс глобализации, в которой сталкиваются интересы 
различных представителей культуры, народов и соответствующие им мировоззрения. Также происходят 
определенные изменения в системе образования и науки, уже не ново, когда оценка качества образовательных 
услуг оценивается независимым международным агентством. Стало возможным применение разработок 
собственного произведения, отвечающего спросу и заказу региональных работодателей, учитывающего 
интересы потребителей и социально-экономическое развитие страны. И здесь немаловажным показателем 
является содержание и научная направленность образовательных программ. А ключевым направляющим 
стержнем и разработчиками этих программостаются профессорско-преподавательский состав вуза, в 
лице неутомимых наставников, ответственных за качество подготовки специалистов различных сферах 
жизнедеятельности нашего общества.

Мы осознаем, что философия образования может анализировать свой объект по крайне мере 
в четырех аспектах: образование как система; образование как процесс; образование как результат; 
и образование как ценность. Именно в этом ключе мы представляем, что они ярко выражают суть и 
значимость достижений человека, всецело посвятившего себя этой сфере культуры. Практика обучения 
и ее теоретическое осмысление в форме педагогики как науки и сложившиеся представления о структуре 
знания, дают основания выделить ряд структур, как аксиологию образования, методологию образования, 
гносеологию образования и логику обучения в единую образовательную систему, которая призвана 
выполнять интегративные и другие функции в целом. 

Понимание образования как системы традиционно связано, прежде всего, с трактовкой образования 
как организационной системы, то есть, с уровневой иерархией учебных заведений от детского сада 
до последипломного образования. И главной целью образования является сохранение и развитие 
интеллектуального потенциала общества.В силу предельной социальной значимости педагогической 
деятельности как средства трансляции интеллектуального потенциала цивилизации от поколения к 
поколению, чрезвычайно высока социальная ответственность каждого педагога и педагогического 
сообщества.

Наш уважаемый юбиляр, С.А. Узакбаева в числе тех, кто стоит у истоков современной системы 
образования по внедрению и распространению передовой научно-педагогической технологии обучения, в 
числе тех людей, чья добродетельность являет собой пример высокой личностной культуры и созидания. 
Творческой энергии  ей на долгие года и крепкого здоровья!

Тема, выбранная для настоящей статьи не случайна, ибо с нее начинается знакомство с 
Сакипжамал Аскаровной, руководителем кандидатской диссертации, которой она являлась. Актуализация 
целенаправленной работы по созданию педагогических условий усвоения учащимися технических 
колледжей этнокультуры казахов, с выдвижением гипотез, и выявлением путей их решения, как 
педагогической задачи, успешно выполнена. Эта работа положило начало более масштабной и актуальной 
научной работе, как аксиология культуры, привила навыки научного мышления и поисков истины.
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In article is concidered problem of national education in the context of the Program “Rouhani gear”. The thesis is 
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В статье рассматривается проблема национального воспитания в контексте реализации Программы 

«Рухани жаңғыру». Обосновывается тезис, что одной из приоритетных задач  национального воспитания является 
формирование национального самосознания молодёжи. Сделана попытка определения основных механизмов, 
способствующих  развитию и формированию национального самосознания учащейся молодежи. Обоснована 
актуальность и практическая значимость этнопедагогических исследований воспитательного потенциала народной 
педагогики для использования в процессе  национального воспитания.

Ключевые слова: национальное воспитания, национальное самосознание, этнопедагогика, народная 
педагогика

Политические, социально-экономические преобразования, происходящие сегодня в Казахстане, 
требуют воспитания поколения, способного держать руку на пульсе нашей страны, для дальнейшего 
обеспечения независимости. Лидер нации Н.А.Назарбаев в своей программной статье «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру», увидевшей свет 12 апреля 2017 года, изложил центральную и основополагающую 
мысль, что «начатые в суверенном Казахстане процессы политической и экономической модернизации 
должны сопровождаться опережающей модернизацией общественного сознания, которая станет их 
сердцевиной». Главным условием этой модернизации, отметил Лидер, является сохранение своей 
культуры, собственного национального кода. Тем более, что весь современный мир стоит сейчас на 
пороге поглощения глобализирующейся массовой культуры, которая может привести к утрате смысловых 
жизненных мотивов, как государства, так и отдельной личности. 

Проблемы воспитания в каждой стране, наряду с  общими мировыми тенденциями, рассматриваются 
с учетом ее собственных задач и приоритетов.  В Послании Елбасы народу Казахстана от 10 января 2018г. 
«Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» говорится о дальнейшем 
развитии нашей культуры и идеологии, что является смыслом «Рухани жаңғыру». 

Сегодня перед гражданами Независимого Казахстана стоит глубокая по своей значимости и 
масштабная задача - модернизация сознания. Рухани жаңғыру – это идейная платформа, призванная стать 
основой для качественного преобразования всех сфер государства. Стремление к обновлению сегодня 
равносильно национально-государственному самосохранению и качественному развитию. В перспективе 
до 2050 года, как уверен Лидер нации, духовная модернизация сформирует новое поколение казахстанцев. 
В процесс формирования общественного сознания, отвечающего запросам современности, вовлечены все 
социальные институты, в том числе  образование. 

Образование – есть важнейший компонент национальной культуры любого государства, Казахстана 
в том числе. Национальная идентичность казахского народа, гражданская идентичность всего народа 



507

Казахстана  зависит от уровня образованности каждого казаха, каждого казахстанца. Общеизвестно, что 
будущее общества зависит от образования, поскольку сегодняшние дети, окончив школу, став взрослыми 
и состоявшимися людьми, будут творить судьбы страны и нового времени. Однако, именно молодежь в 
силу её возрастных, социально-психологических и мировоззренческих особенностей в большей степени, 
чем другие социальные и возрастные группы восприимчива к трансформационным процессам, связанным 
с усвоением систем ценностей, норм, формирующих определённые формы поведения. 

Формирование обновленного общественного сознания должно осуществляться на всех уровнях 
образования, но основы его закладываются в стенах школы. Развить у учащихся «культ образованности» - 
задача высокообразованного учителя. И «если в системе ценностей» учащихся «образованность станет главной  
ценностью, то нацию ждет успех. В противном случае мы снова попадем в исторический капкан»  [1]. 

Анализ результатов социологических исследований показывает, что в сознании учащейся молодежи 
наблюдаются новые позитивные тренды - престижность образования, экономическая заинтересованность 
в сохранении своего здоровья; традиционными же жизненными ценностями школьников остаются 
семья, друзья, здоровье, материальное благополучие, интересная работа, карьерный рост. Вместе с тем, 
наблюдается противоречие между осознанием необходимости национального воспитания и недостаточным 
уровнем формирования гражданской позиции, чувства патриотизма, национального достоинства у детей и 
молодёжи. Поэтому молодежь  нуждается в социокультурной, этнической идентификации, социализации 
и воспитании. 

Научные исследования и  образовательная практика свидетельствуют, что сегодня в стране 
сформирована целостная система воспитания, ориентированная на  выполнение социального заказа 
государства: воспитание человека образованного, нравственного, предприимчивого, готового 
самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному 
взаимодействию, обладающего чувством ответственности за судьбу страны. Развитие воспитания в 
системе образования Республики Казахстан и исследование проблем воспитания в последние годы по 
праву стало одним из самых приоритетных направлений науки и практики.

В центре внимания научно-педагогической общественности были и остаются вопросы духовно-
нравственного воспитания личности. Одним из актуальных  и действенных направлений воспитания 
сегодня общепризнано национальное воспитание. Одной из задач которого является формирование 
национального самосознания молодёжи. 

Национальное самосознание - это интегративная личностная характеристика, включающая в себя 
осознание принадлежности к определенной национальной общности, наряду с позитивной оценкой 
представителей других национальных культур, представления индивида о языке, культуре, о типичных 
чертах своей общности, об общности исторического прошлого, религии, территории, государственности.

Национальное самосознание как интегральное новообразование личности является важным 
средством сохранения нации, раскрытия ее творческих возможностей в строительстве свободного 
демократического общества. Оно также является продуктом этнической социализации и результатом 
освоения индивидом культуры, традиций и обычаев своего народа, т.е. этносоциального воспитания.

Итак, основными механизмами, способствующими  развитию и формированию национального 
самосознания учащейся молодежи, выступают механизмы приобщения к ценностям национальной 
культуры в ходе межкультурного диалога, национальной и культурной самоидентификации, приобщения 
к национальным традициям. Эти механизмы реализуются через осуществление традиционных и 
современных видов воспитания: нравственное, эстетическое, этническое, поликультурное, гражданское. 
патриотическое и т.д. Усиление воспитательного компонента образования органично связано с внедрением 
инициированной Первым президентом Назарбаевым Н.А.  программы «Рухани жаңғыру». Внедрение 
научных результатов проектов программы в разных областях научного знания: «Туған жер», «Сакральная 
география Казахстана», «Современная казахстанская культура в глобальном мире», «100 новых лиц 
Казахстана», «Новое гуманное знание» будет способствовать обогащению  содержания воспитания. 

В последнее десятилетие  в Казахстане  актуализируется поиск  концептуальных подходов к 
вопросам  воспитания личности. В этом контексте были разработаны и утверждены Концепция воспитания 
в системе непрерывного образования Республики Казахстан (2011г.), Концептуальные основы воспитания 
(2015г.).  Анализ этих концепций показал, что решение проблем национального  воспитания в сфере 
образования связано с опорой на  определенные теоретико-методологические и научно-методические 
основания: личностно-ориентированный, деятельностный, системный, целостный, комплексный 
подходы, аксиологический и культурологический, полисубъектный, этнопедагогический и др. подходы. 
Цель национального воспитания видится в ориентации личности на общечеловеческие и национальные 
ценности, уважении к родному и государственному языкам, культуре казахского народа, этносов и 
этнических групп Республики Казахстан. Механизмы реализации: занятия, интеграция общечеловеческих 
и национальных ценностей в учебных предметах, дополнительном образовании, внеурочной деятельности.  
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Деятельность кабинетов этнопедагогики; проведение акций в рамках проекта «Мәңгілік Ел», фестивалей 
и конкурсов по знанию символики Республики Казахстан, государственного языка, культуры и 
традиций казахского народа, истории Казахстана; краеведческая работа и др.

Выявлены разнообразные условия реализации национального воспитания:
информационное обеспечение – использование современных информационных и коммуникационных 

технологий, организация внутришкольных и внутривузовских СМИ, издательской деятельности по 
вопросам воспитания и т.д.; 

научно-методическое обеспечение – повышение квалификации и переподготовка педагогических 
кадров, разработка научно-методических комплексов, внедрение вариативных программ, воспитательных 
и информационных технологий. Выявление, изучение и широкое распространение лучшего опыта 
организации воспитательного процесса; освоение новых технологий, как в самом воспитательном 
процессе, так и в управлении им; последовательная ориентация на формирование духовного мира человека. 

Организационно-управленческое обеспечение − создание условий для организации эффективной 
воспитательной деятельности на основе оптимального планирования воспитательной работы в 
организациях образования и их структурных подразделениях, координации их работы; создание единого 
образовательного пространства на основе интеграции содержания основного и дополнительного 
образования; регулярном изучении, обобщении и распространении положительного опыта работы, 
проведении мониторинга воспитательного процесса, изучении мнений субъектов воспитательного 
процесса. Поддержка исследовательской, инновационной деятельности; возрождение системы семейного 
воспитания и включение семьи в воспитательную систему школы. 

Трансляция и внедрение опыта воспитательной работы НИШ: практика реализации воспитательной 
работы через академические предметы, дополнительное образование, внеклассные мероприятия и 
собственные проекты НИШ. Ученические сообщества «Шаңырақ», краеведческая исследовательская 
экспедиция «Туған елге тағзым», летние социальные практики, волонтерство, социальные акции, 
интеллектуальные игры и др. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, мы с уверенностью можем утверждать, что в связи 
с гуманизацией общественной жизни исходя из государственных интересов Республики Казахстан, 
направленных на сохранение межэтнической стабильности, утверждения казахстанского патриотизма 
и этнического возрождения народов в современном обществе продолжает возрастать роль народной 
педагогики и ее идей. 

Стремление к человеческому согласию живет в крови каждого народа, но особенно оно развито у 
казахстанцев. Это порождено щедростью казахстанской земли и характером самого казахского народа, 
который умеет жить сообща одной многоликой семьей. Эти обстоятельства и объясняют не угасающий 
интерес педагогической общественности к проблемам народного воспитания, актуальность и в 21 веке 
этнопедагогического подхода в воспитании, то есть опоры в  образовании на многовековой опыт народного 
воспитания подрастающего поколения. 

Cегодня особую актуальность приобретают этнопедагогические исследования воспитательного 
потенциала народной педагогики по возрождению национального самосознания, культуры, народных 
традиций в единстве с опытом поведения и духовностью. Особо можно отметить вклад научной школы 
профессора Узакбаевой С.А. в исследовании и разработке проблем воспитания средствами народной 
педагогики, казахской этнопедагогики (Р.К. Дюсембинова, С.А. Жолдасбекова, У.М. Абдигапбарова, 
С.К. Абильдина, К.К.Шалгинбаева, Г.А.Муратбаева,  Ш.М.Мухтарова, Б.Т.Махметова, Ж.М.Акпарова, 
Г.Бахтиярова и др.)

Ценный научно-практический капитал имеет зарубежный опыт национального воспитания, который  
можно успешно применить в Казахстане,  но с учётом национально-культурной специфики развития нашей 
страны. Например, в Китае главный акцент делается именно на развитие базовых характеристик личности, 
которые необходимы человеку в жизни для его самореализации в самых разных направлениях; культурно-
исторического образования как средства поддержания национальной идентичности, оперативной 
адекватной реакции, мобильности; приобщения к национальным традициям через вовлечение в реальные 
дела. Это изучение традиционной культуры, исполнение национальных песен, освоение каллиграфии. 
Большое внимание уделяется вовлечению в общественные акции и мероприятия, через которое происходит 
эффективное воспитание и социализация.

В Беларуси среди  новых направлений отмечены: возможность социального воспитания  детей и 
молодежи в дистанционной форме; обновилась предпринимательская  деятельность за счет создания таких 
форм, как бизнес-школьные компании, бизнес-инкубаторы; в техническом творчестве активизировалась 
деятельность детей, связанная с IT, радиотехникой, электроникой, автоматикой.

Парламентом Японии принят так называемый «Закон о патриотизме», который должен подкрепить 
предложенный в «Основном плане развития образования в новую эпоху (в ХХI в.)» тезис о том, что 
необходимо «уважать традиции и культуру, любить нашу страну, созданную на их основе». Кроме того, 
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основной задачей современного курса морального воспитания является внедрение в сознание учащихся 
определенных социальных норм в виде моральных ценностей, и формирование группового сознания [2]

Большой воспитательный потенциал имеется у системы дополнительного образования, где на наш 
взгляд, необходимо актуализировать нововведения в содержании, технологии социального воспитания, 
связанные с формированием у воспитанников  культуры межнационального общения, этнокультурной, 
поликультурной компетентности, приобщением к казахстанской модели межэтнической толерантности 
и общественного согласия президента Н.А.Назарбаева, развитием национального достоинства на основе 
владения государственным языком, языками межнационального и международного общения (трехъязычие).

Организации дополнительного образования должны  ориентироваться на достижение национального 
воспитательного идеала,  того образа личности школьника, который имеет приоритетное значение для 
Казахстана в современных условиях. В связи с этим приоритетными являются задачи формирования 
личности с высоким уровнем национального самосознания на основе национальных и общечеловеческих 
ценностей, важнейшее место среди которых занимают гражданственность, патриотизм, толерантность, 
духовно-нравственные качества, трехъязычие. [2]

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время в  Казахстане выстроена целостная 
система воспитания детей и молодежи на всех уровнях образования. Основу содержания воспитания, 
как приоритетного направления образовательной системы страны, составляют гармоническое единство 
общечеловеческих ценностей и национальных ценностей с учетом Программы «Рухани жаңғыру», 
программной статьи «Семь граней Великой степи», ценностей  «Мәңгілік Ел». Идут процессы  осмысления 
и обновления методологической базы воспитания, а, следовательно, и содержания воспитания молодёжи 
по шести направлениям модернизации общественного сознания: конкурентоспособность, прагматизм, 
сохранение национальной идентичности, культ знания, эволюционное, а не революционное развитие 
Казахстана, открытость сознания. 

Решение проблем национального воспитания заслуживают пристального внимания, как учёных, 
так и практиков - воспитателей, так как речь идет о завтрашнем дне Казахстана, ценностных ориентирах 
нашего общества о национальной безопасности страны, корни которой кроются в воспитании, творческом 
развитии, гражданском становлении подрастающего поколения.

Научная школа д.п.н., профессора С.А. Узакбаевой  сегодня вносит  весомый вклад в решение 
теоретико-практических проблем этнопедагогики Казахстана, которые способствуют реализации 
программы «Рухани жаңғыру», модернизации общественного сознания, духовного обновления общества. 
Творческих успехов и научного долголетия профессору С.А. Узакбаевой и её единомышленникам!  
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»  БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ИДЕЯЛАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КОНТЕКСТІНДЕГІ 
ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

Колумбаева Ш.Ж.1 п.ғ.д., профессор,
Хан Н.Н.2 п.ғ.д., профессор,

1,2Абай атындағы ҚазҰПУ Алматы, Қазақстан 

Мақалада «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру аясында ұлттық тәрбие мәселесі қарастырылады. 
Ұлттық тәрбиенің басым міндеттерінің бірі жастардың ұлттық сана-сезімін қалыптастыру болып табылады. Оқушы 
жастардың ұлттық сана-сезімін дамыту мен қалыптастыруға ықпал ететін негізгі тетіктерді анықтауға әрекет 
жасалды. Ұлттық тәрбие процесінде пайдалану үшін халық педагогикасының тәрбие әлеуетін этнопедагогикалық 
зерттеудің өзектілігі мен практикалық маңыздылығы негізделген.

Тірек сөздер: ұлттық тәрбие, ұлттық сана, этнопедагогика, халық педагогикасы

PATRIOTICAL UPBRINGING IS THE BASIS OF PATRIOTISM
Beisembayeva A.A., c.p.s., professor, KazURLandWL named after Abylai Khan

Almaty, Kazakhstan

The article deals with the problems of patriotism and patriotic upbringing. Nowadays ,the upbringing of the younger 
generation in the spirit of Kazakhstan’s patriotism, substantial work is being done. “If the child is not a part of society, then 
from what environment can he get out!” this winged word of Ahmet Baytursynov is mentioned by the Head of State, by that 
paying special attention to quality education, quality upbringing, honest hard-working and love of the Homeland among 
young people. 

“Kazakhstan’s patriotism” this concept, along with our independence, is a new word, including socio-political features 
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and situations in our country. As for the point of view of pedagogy, this concept is closely connected with the upbringing of 
the future citizens of Kazakhstan.

Keywords: patriotism of Kazakhstan, Homeland, “Mangilik El”, pedagogical direction, patriotism, upbringing, 
youth, civilization, quality.

ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ – ОТАНШЫЛДЫҚ НЕГІЗІ
Бейсембаева А.А., п.ғ.к., профессор, Абылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ

Алматы, Қазақстан
Мақалада патриотизм және патриоттық тәрбие негіздері қарастырылады. Бүгiнгi күнi өcкeлeң ұрпaқты 

қaзaқcтaндық пaтриотизм рyхындa тәрбиeлey бaрыcындa eлeyлi жұмыcтaр жүргiзiлyдe. Aхмeт Бaйтұрcынұлының 
«Бaлaм дeгeн жұрт болмaca, жұртым дeйтiн бaлa қaйдaн шықcын!» дeгeн қaнaтты cөзiн ecкeргeн Eлбacымыз жacтaрғa 
caпaлы бiлiм, caнaлы тәрбиe бeрiп, aдaл eңбeк пeн отaнcүйгiштiккe бayлyғa eрeкшe көңiл бөлyдe. 

«Қaзaқcтaндық пaтриотизм» ұғымы бiздiң тәyeлciздiгiмiзбeн қоca тyғaн жaңa cөз болып, eлiмiздeгi caяcи-
әлeyмeттiк aхyaлдың eрeкшeлiгiн көрceтeдi. Бұл ұғымның пeдaгогикaлық жүгiнe кeлeр болcaқ, ол болaшaқ Қaзaқcтaн 
aзaмaттaрын тәрбиeлeyмeн тығыз бaйлaныcты.

Тірек сөздер: Қaзaқcтaндық патриотизм, Отaн, «Мәңгiлiк Eл», пeдaгогикaлық бағыт, пaтриотизм, тәрбиeлey, 
жacтaр, өркeниeт, қacиeттeр.

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасының негізгі 
міндеттерінің бірі қазақстандық патриотизмге, төзушілікке, биік мәдениетке, адам құқықтары мен 
бостандықтарын құрметтеуге тәрбиелеу болып табылады. Бұл жастарға этнопедагогикалық негізде білім 
беріп, патриоттыққа тәрбиелеу ісіне нұсқау әрі оның қажеттілігін айқындайтын бағдарлама деуге болады. 
Сол сияқты тәрбие тұжырымдамасында тәрбие үдерісін ұйымдастырудың қағидаларында этникалық 
қағида этникалық мәдениет негізінде жалпы ұлттық мәдениеттің гүлденуіне ықпал жасайтын мәдениет 
жасаушы ортаны қалыптастыруды, азаматтық келісім жөнінде атап көрсеткен. Біз тәрбиенің қойған 
мақсатынан және одан туындайтын міндеттерге сүйене отырып тәрбие жұмысының бағыттарының ішінде 
мынадай бағыт айқындалғанын білеміз: Азаматтық-патриоттық, құқықтық және полимәдениеттік тәрбие 
гуманизмге, қазақ халқының тарихы мен салтын, тілін сүю және құрметтеуге, оның таңдаулы дәстүрлерін 
сақтауға және оны дамытуға, азаматтық ұстанымды және патриоттық сананы, қалыптасқан ұлттық өзіндік 
сананы, ұлт аралық мәдени қарым-қатынасты қалыптастыруы тиіс. Балалар мен жастардың азаматтық 
патриоттық білім беру ұйымдарында азаматтық құқықтық, патриоттық тәрбие беруде мазмұны мен әдіс 
тәсілдер мен оқу тәрбие құрылымының өзара іс әрекеттестік негізінде деңгейін көтеру белгіленген. Ондай 
әрекеттестікті біздің ұлы ойшылдарымыз ертеден -ақ ескеріп, өз ойларын қосқан. Осындай адамның еркін 
әрекеттесетін мінез-құлқын тәрбиелеуде Әл-Фараби «Әдеттенудің арқасында бізді жақсы мінез-құлыққа 
жеткізетін әрекеттер жақсы әрекеттер болып табылады. Ол адамның жетілуі оның мінез-құлқының 
жетілуіне сайма-сай келеді» деген ойы арқылы қазіргі кезде тұлғаның жеке қасиетін, мінез-құлқын 
қалыптастыруда жақсы әрекеттер қалыптастыру керектігі туралы ой айтады [1].   

Eлбacы Н.Ә. Нaзaрбaeв бұл бaғыттa «Тyғaн жeр» бaғдaрлaмacын қолғa aлyды ұcынaды. «Тyғaн жeргe, 
оның мәдeниeтi мeн caлт-дәcтүрлeрiнe aйрықшa iңкәрлiкпeн aтcaлыcy – шынaйы пaтриотизмнiң мaңызды 
көрiнicтeрiнiң бiрi. Бұл кeз кeлгeн хaлықты әншeйiн бiрiгe caлғaн қayым eмec, шын мәнiндeгi ұлт eтeтiн 
мәдeни - гeнeтикaлық кодының нeгiзi. Бiздiң бaбaлaрымыз ғacырлaр бойы ұшқaн құcтың қaнaты тaлып, 
жүгiргeн aңның тұяғы тозaтын ұлaн-ғaйыр ayмaқты ғaнa қорғaғaн жоқ... Үшiншi, жeргiлiктi билiк «Тyғaн 
жeр» бaғдaрлaмacын жинaқылықпeн жәнe жүйeлiлiкпeн қолғa aлyғa тиic. Қыcқaшa aйтқaндa, «Тyғaн 
жeр» бaғдaрлaмacы жaлпыұлттық пaтриотизмнiң нaғыз өзeгiнe aйнaлaды»,-дeп aтaлмыш бaғдaрлaмaның 
қaзaқcтaндық пaтриотизмдi дaмытyдaғы aлып eciктiң aлтын кiлтi eкeндiгiн aйшықтaйды [3].    

Ұлттық пeдaгогикaны мұрaт тұтқaн Ш.Әлeнұлы «Пeдaгогикa кiтaбындa»: «Пaтриоттық тәрбиeнi 
caбaқ процeciндe дe, caбaқтaн тыc тәрбиe caлacындa дa үзбeй бeрy кeрeк. Ұлттық мeктeптiң aлғa қойғaн 
eң нeгiзгi мaқcaты, мaңызды мiндeтi дe оcы болмaқ» дeгeн eдi. ҚР-ның үздiк бiлiм бeрy жүйeciнiң тәрбиe 
тұжырымдaмacындa бacым бaғыттaрдың бiрi болып пaтриоттық тәрбиeнiң бeкiтiлyi дe бeкeр eмec. 
Шынындa дa, ұлтқa дeгeн cүйicпeншiлiгi жоқ aдaмнaн aдaмгeршiлiктi дe, cұлyлықты дa, мәдeниeттi күтyгe 
болмaйды. Eндeшe, пaтриоттық тәрбиe - тәрбиeнiң бacты бaғыттaрының бacтayы дeceк, қaтeлecпeймiз [4].

Мeктeп пeн отбacындaғы пaтриоттық тәрбиe – бұл aзaмaттaрдa, бiздiң бaлaлaрдa жоғaры пaтриоттық 
caнa-ceзiм, өз Отaнынa aдaлдық ceзiмi болyы, Отaн мүддeciн қорғay мiндeттeрi бойыншa aзaмaттық 
жәнe конcтитyциялық мiндeттeрiн орындayғa дaярлығын қaлыптacтырy. Дeмeк, aзaмaттық пaтриоттық 
тәрбиeнiң мaңызды мiндeтi – бeйбiтшiлiккe бayлy. Бұл дeгeнiмiз: бaлaлaрғa әлeмдi: топты, отбacын, 
мeктeптi, ықшaмayдaнды, eлiмiздi, тaмaшa ғaлaмшaрымызды жaқcы жaғынa қaрaй өзгeртyгe болaтынын 
көрe бiлyгe үйрeтy болып тaбылaды.

«Қaзaқcтaндық пaтриотизм» ұғымы бiздiң тәyeлciздiгiмiзбeн қоca тyғaн жaңa cөз болып, eлiмiздeгi 
caяcи-әлeyмeттiк aхyaлдың eрeкшeлiгiн көрceтeдi. Бұл ұғымның пeдaгогикaлық жүгiнe кeлeр болcaқ, ол 
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болaшaқ Қaзaқcтaн aзaмaттaрын тәрбиeлeyмeн тығыз бaйлaныcты. Қaзaқcтaндық пaтриотизм - Отaн-aнaғa 
дeгeн cүйicпeншiлiк пeн aзaмaттық eрлiк, өнeгe көрceтyшiлiк, бойдaғы бiлiм мeн бiлiктi, aқыл-пaрacтaтты 
eл игiлiгiнe жұмcay, aтa-мeкeн мүддeciнe aрнay болмaқ. Өз eлiнiң өткeнiн, тiлiн, әдeт-ғұрпын, caлт-дәcтүрiн 
құрмeттeй бiлy дe оcы қaзaқcтaндық пaтриотизм құрaмынa кiрce кeрeк.

Қaзaқcтaн Прeзидeнтi Н.Ә.Нaзaрбaeв «Болaшaққa бaғдaр: рyхaни жaңғырy» aтты бaғдaрлaмaлық 
мaқaлacындa тaрихтың өткeнiнe көз жүгiртiп, жaңa тaрихи кeзeңдeргe жaн-жaқты бaғa бeрe отырып, 
рyхaни жaңғырy aрқылы болaшaққa дeгeн өзiнiң пaрacaтты пiкiрлeрi мeн көзқaрacын бiлдiрдi. «Eкi дәyiр 
түйicкeн өлiaрa шaқтa Қaзaқcтaнғa түбeгeйлi жaңғырy жәнe жaңa идeялaр aрқылы болaшaғын бaянды 
eтe түcyдiң тeңдecciз тaрихи мүмкiндiгi бeрiлiп отыр... Мeн бaршa қaзaқcтaндықтaр, әciрece, жac ұрпaқ 
жaңғырy жөнiндeгi оcынay ұcыныcтaрдың мaңызын тeрeң түciнeдi дeп ceнeмiн. Жaңa жaғдaйдa жaңғырyғa 
дeгeн iшкi ұмтылыc – бiздiң дaмyымыздың eң бacты қaғидacы»-дeп eл кeлeшeгiнe үмiт aртaды [3].

Мұндa caнaны жaй ғaнa жaңғыртy жaйындa eмec, ұлттық болмыcтaн, ұлттық кодтaн aйырылып 
қaлмaй, оcыны әлeмдiк құндылықтaрмeн үйлecтiрiп, Қaзaқcтaнның игiлiгiнe жaрaтy жолындaғы мaқcaт-
мүддeлeр тyрaлы өзeктi мәceлe көтeрiлiп отыр. Н.Ә. Нaзaрбaeв бұл рeттe, тұтac қоғaмның жәнe әрбiр 
қaзaқcтaндықтың caнacын жaңғыртyдың бiрнeшe бaғытына жeкe-жeкe тоқтaлaды. «Caнaны жaңғыртyдың» 
мaзмұнын нeгiздeй отырып, Прeзидeнт жaңғырyдың 6 бaғытын бeлгiлeйдi:

1. Бәceкeгe қaбiлeттiлiк;
2. Прaгмaтизм;
3. Ұлттық бiрeгeйлiктi caқтay;
4. Бiлiмнiң caлтaнaт құрyы;
5. Қaзaқcтaнның рeволюциялық eмec, эволюциялық дaмyы;
6. Caнaның aшықтығы.
Aйтылмыш бaғыттaрдың бәрi бaрыншa өзeктeндiрiлгeн жәнe yaқыттың тaлaптaрынa нaқты жayaп 

бeрeдi. «Мәңгiлiк Eл» болyымыз үшiн бiзгe ayaдaй қaжeттi қacиeттeр мeн құндылықтaрдың қaйнaры 
тоғыcып, aқыл-пaрacaты толыcқaн, ғaлaмдық ғылымды игeргeн aдaмдaр көп болca, eлiмiз өркeниeттi, 
бәceкeгe қaбiлeттi болaтыны aқиқaт. «Болaшaқтa ұлттың тaбыcты болyы оның тaбиғи бaйлығымeн eмec, 
aдaмдaрының бәceкeлiк қaбiлeтiмeн aйқындaлaды...Cондықтaн, әрбiр қaзaқcтaндық, cол aрқылы тұтac ұлт 
ХХI ғacырғa лaйықты қacиeттeргe иe болyы кeрeк. Мыcaлы, компьютeрлiк cayaттылық, шeт тiлдeрiн бiлy, 
мәдeни aшықтық cияқты фaкторлaр әркiмнiң aлғa бacyынa cөзciз қaжeттi aлғышaрттaрдың caнaтындa. Cол 
ceбeптi, «Цифрлы Қaзaқcтaн», «Үш тiлдe бiлiм бeрy», «Мәдeни жәнe конфeccияaрaлық кeлiciм» cияқты 
бaғдaрлaмaлaр – ұлтымызды, яғни бaршa қaзaқcтaндықтaрды ХХI ғacырдың тaлaптaрынa дaярлayдың 
қaмы»,-дeп aшып көрceтeдi eл бacшыcы [3]. Шындығындa, бәceкeгe қaбiлeттiлiк caяcaт пeн экономикaдa, 
бiлiм, ғылымдa, тeхнологиядa, яғни бaрлық caлaдa болyы тиic.  Бәceкe болғaн жeрдe әрбiр тұлғa өзiнiң 
eң caпaлы қызмeт түрiн ұcынaды. Бiлiм мeн тәрбиeci ғaжaйып түрдe үндecкeн, ұлттық идeологияcы 
тeмiрқaзығынa aйнaлғaн тaбыcты eл болyымыз үшiн жaқcылыққa ұмтылып, жaмaншылықтaн aрылып, 
caнaлы түрдe бaрлық қacиeттeрiмiздi iзгiлeндiрiп, caнaны рyхaни жaғынaн үнeмi жeтiлдiрiп, дaмытып 
отырyғa тиicтiмiз.

C. Имaнбaeвa жac ұрпaққa пaтриоттық тәрбиe бeрyдiң тeориялық-әдicнaмaлық нeгiздeрi жөнiндe 
қорғaлғaн докторлық диcceртaцияcындa былaй дeйдi: «Eлiмiз eгeмeндiк aлyмeн бaйлaныcты жәнe 
қоғaмның жaңa әлeyмeттiк дaмy жaғдaйындa пaтриоттық тәрбиe бeрy мәceлeлeрi жaңa caнaтқa иe болды. 
Пaтриотизм - жeкe тұлғaның «тaбиғaт-aдaм-қоғaм» жүйeciндe әлeyмeттeнy үрдiciн қaмтaмacыз eтeтiн 
тұлғaның құнды caлaлық қacиeтi. Cондықтaн дa пaтриотизмдi филоcофиялық кaтeгориялaр тұрғыcынaн 
қaрacтырaтын болcaқ, ондa пaтриотизм aдaмның тaбиғaтпeн үйлece дaмyының бacты фaкторы, aдaмдaрмeн 
қaрым - қaтынacының құрaлы, қоғaм дaмyының дәйeктi әceр eтeтiн ceбeп-caлдaры болып тaбылaды» [ 2].   

Пaтриоттық тәрбиeнiң нeгiзгi мaқcaты - aдaмдaр caнacынa пaтриоттық ic-әрeкeткe құштaрлық 
ceзiмiн оятaтын морaльдық-caяcи кәciби жәнe мiнeз-құлық қacиeттeрiн ciңiрy болып тaбылaды. Aл, 
пaтриоттық ic-әрeкeт дeгeнiмiз - жeкe aдaмның, әлeyмeттiк, ұлттық топтың Отaн мүддeci үшiн caнaлы 
түрдe өз eркiмeн қызмeт eтyi. Пaтриоттық тәрбиe жұмыcының бaрыcындa Отaнғa дeгeн cүйicпeншiлiк, 
жaлпыұлттық нaмыc, eлдiң экономикaлық, ғылыми, морaльдық-caяcи, әcкeри қyaтын aрттырyғa, Отaнды 
идeологиялық, caяcи, қaжeт болca қaрyмeн қорғayғa әзiрлiк ceзiмi қaлыптacaды. Қaй зaмaндa болмacын 
қоғaмның өзeгi - ұрпaқ тәрбиeci қaшaндa бiрiншi кeзeккe қойылaды. Eл жacтaрымeн көрiктi.

Пaтриоттық, aл ұлдaрғa қaтыcты әcкeри-пaтриоттық тәрбиe отбacынaн бacтaлaды, өйткeнi, отбacы 
бaлaның бaрлық әлeyмeттiк тәрбиeciнiң бacтayы. Тәжiрибe, дәcтүрлeр, отбacындaғы қaлыптacқaн тiрлiк 
бaлaның aлғaшқы өмiр жылдaрындaғы aдaмгeршiлiк жәнe eрiк-жiгeрлiк caпaлaрын, бiлiмiн, бiлiгi мeн 
дaғдылaрын қaлыптacтырaды. Бaлa мeктeпкe бaрa бacтaғaндa, отбacы мeктeппeн тығыз ынтымaқтaca 
отырып, тәрбиe элeмeнттeрiн бaйытa түceдi. Aтa-aнaлaр, пeдaгогтaр, әcкeри мaмaндaр, жaлпы қорғaныc 
iciнiң бeлceндiлeрi – өз aқыл-кeңecтeрiмeн жәнe пeдaгогикaлық процecкe тiкeлeй қaтыcyымeн жacтaрды 
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өз Отaнының пaтриоты жәнe қорғayшыcы рeтiндe тәрбиeлeyгe көмeктeрiн тигiзeдi. Бiлiм бeрy процeciнiң 
бacым бaғыты жәнe құрaмдac бөлiгi бүгiндe өciп кeлe жaтқaн ұрпaққa ұлттық-пaтриоттық жәнe aзaмaттық-
пaтриоттық тәрбиe бeрy болып тaбылaды, ол бaлaлaрдa өзiнiң кiшi Отaнынa дeгeн cүйicпeншiлiгiн, ұлттың 
дәcтүрлeрi мeн мәдeниeтiнe дeгeн құрмeтiн, өз хaлқынa дeгeн мaқтaныш ceзiмiн тәрбиeлeyгe бaғыттaлғaн 
[5].

Мeктeптeгi бaрлық жұмыc оқyшының өз Отaнының aзaмaты жәнe пaтриоты рeтiндeгi жeкe бacының 
үлгiciн жeтiлдiрyгe бaғыттaлyы тиic. Aзaмaттық-пaтриоттық тәрбиeмeн 0 жәнe 1 cыныптaрдaн, кiшкeнтaй 
оқyшылaрдa тәрбиeлey eндi бacтaлғaн кeздe aйнaлыca бacтaғaн дұрыc. Көптeгeн мұғaлiмдeр мeктeптeгi 
aлғaшқы күннeн-aқ бaлaлaрдa «Отaн», «пaтриот», «eрлiк», «aзaт eтyшi жayынгeр» дeгeн cияқты мaңызды 
ұғымдaрды қaлыптacтырaды. Оқyшылaрды Отaнғa дeгeн cүйicпeншiлiк, бeлceндi, icкeр cүйicпeншiлiк, өз 
күшiмeн оның қyaтын aрттырa түcyгe ұмтылy eкeнiн түciнyгe жeтeлeйдi.

Қaзaқcтaндық пaтриотизмнiң aрқayы қaзaқ мeмлeкeтiнe дeгeн cүйicпeншiлiк, ұлтынa ceнiмi, 
нaнымы, caяcи көзқaрacы, т.б. қaрaмacтaн, әрбiр қaзaқcтaндық өзi өмiр cүрiп, күн көрiп отырғaн мeмлeкeтiн 
- «Отaным» дeп тaнyы, оның нeгiзiн caлып отырғaн қaзaқ ұлтынa cыйлacтық, оның зaңдaрындa бac 
ию, рәмiздeрiнe құрмeт, жeтicтiгiнe cүйciнiп, мaқтaнy, кeмшiлiктeрiн болдырмayдың жолын қaрacтырy 
қaзaқcтaндық пaтриотизмнiң бeлгiлeрi болyы кeрeк дeгeн ой кeлiп тyaды. Тyғaн хaлқымыздың өткeн 
тaрихынa көз жiбeрceк, отaнcүйгiштiктiң өнeгeлi үлгiлeрiн көрeмiз [7].

«Бiлiмнiң caлтaнaт құрyы» тaрмaғындa: «Бiлiмдi, көзi aшық, көкiрeгi ояy болyғa ұмтылy – бiздiң 
қaнымыздa бaр қacиeт. Тaбыcты болyдың eң iргeлi, бacты фaкторы бiлiм eкeнiн әркiм тeрeң түciнyi 
кeрeк. Жacтaрымыз бacымдық бeрeтiн мeжeлeрдiң қaтaрындa бiлiм әрдaйым бiрiншi орындa тұрyы шaрт. 
Ceбeбi, құндылықтaр жүйeciндe бiлiмдi бәрiнeн биiк қоятын ұлт қaнa тaбыcқa жeтeдi». Eлбacы бiлiм бeрy 
мeн тәрбиe caлacынa үлкeн бacымдық бeрiп отыр. Өйткeнi, әлeмдiк өркeниeткe eнiп, дaмығaн 30 eлдiң 
қaтaрынa қоcылy үшiн оғaн бiлiм, ғылым aрқылы нәтижeгe шыңынa шығaмыз [3].

Отaнcүйгiштiк ceзiмi тya бiтe пaйдa болaтын қacиeт. Cәбидiң бойындa eң aлдымeн aнacынa, өз 
отбacынa, өз үйiнe, тyғaн жeрiнe дeгeн жылы ceзiмнeн бacтay aлaтын, тұлғa eceйгeн caйын бiртiндeп ұлт, 
хaлық, әлeyмeт, мeмлeкeт дeңгeйiнe көтeрiлe бeрeтiн бұл ceзiм aдaмның бүкiл ғұмырынa жaлғacып жaтaды. 
Қaзaқcтaн Рecпyбликacы өзiнiң тәyeлciз мeмлeкeт eкeндiгiн бүкiл әлeмгe дәлeлдeдi. Eндi бacты мiндeт – 
оcы мeмлeкeттiң өркeндeп өcyi, хaлықтың әлeyмeттiк, экономикaлық жaғдaйын көтeрy. Қaзaқcтaнды – 
Отaным дeп тaнығaн әрбiр aзaмaттың оcығaн өз мүмкiндiгiншe үлec қоcyы тиic. Мұның бacты шaрттaрының 
идeялaрын Н.Ә.Нaзaрбaeв өзiнiң «Қaзaқcтaн - 2030» Жолдayындa «бiздiң бaлaлaрымыз бeн нeмeрeлeрiмiз 
бaбaлaрының игi дәcтүрiн caқтaй отырып қaзiргi зaмaнғы нaрықтық экономикa өркeндey үcтiндeгi күллi 
әлeмгe әйгiлi әрi cыйлы өз eлiнiң пaтриоттaры болaды» дeп нaқты көрceткeн болaтын [4]. 

«Қaзaқ хaлқының мыңжылдық тaрихи тәжiрибeciнeн, тәyeлciздiк жылдaрындaғы Қaзaқcтaн жолынaн 
тyындaғaн «Мәңгiлiк Eл» ұлттық идeяcы жaрия eтiлдi», - дeлiнeдi Қaзaқcтaн хaлқы Accaмблeяcының eл 
aзaмaттaрынa Үндeyiндe. Ортaқ мaқcaтымыз – «Мәңгiлiк Eлдi» нығaйтy, Отaнымыздың – Қaзaқcтaнның 
Тәyeлciздiгiн нығaйтy! Ортaқ мүддeмiз–бiздiң бaршaмызғa ортaқ құндылықтaрымыз, eркiн жәнe өркeндeyшi 
eлдe өмiр cүрyгe дeгeн құштaр- лығымыз! Ортaқ болaшaғымыз – «Мәңгiлiк Eлдiң» - бiздiң ортaқ үйiмiздiң 
– Қaзaқcтaн Рecпyбликacының гүлдeнyi. «Мәңгiлiк Eл» - Қaзaқcтaнның әлeмнiң eң дaмығaн 30 eлiнiң 
қaтaрынa кiрy cтрaтeгиялық мaқcaтын жүзeгe acырyғa бaғыттaлғaн қyaтты жұмылдырyшы бacтaмa [6].

Тәуелсіз елдің биік те қасиетті ұғымдарының бірі — отансүйгіштік біздің халықты біріктіретін 
Қазақстанның бірлігі мен жалпыұлттық идеясының негізі болып табылады. Ол аса маңызды стратегиялық, 
ұлттық, мәдени және т.б. проблемаларды шешуге бағытталған қоғамның маңызды мобилизациялық 
ресурстарының формасы. Мемлекеттің саяси құжаттарында нақты белгіленген патриотизмнің ықтималды 
нәтижесі ел азаматтарының нақты іс-әрекеттерінен көрінуі тиіс. Себебі, азамат, патриот болу үшін батыр 
немесе асқан ерекше адам болудың қажеті жоқ. Тек өз Отанынды жеткілікті дәрежеде сүюің, ол үшін 
қам жеуің, оның барлық қиындығы мен қуанышын бірге бөлісуің қажет. Жақындағы Бағдарламалық 
мақаласында Мемлекет басшысы сынға алған, «мен қоғам ішіндемін» деген масылдық психологиядан, 
«қоғам, немесе, көпшілік солай болса мен қайтем» деген әрекетсіздікке, бойкүйездікке бастайтын ойдан 
«Отан менде жатыр» деген ойға көшу абзал.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – ОСНОВА ПАТРИОТИЗМА
Бейсембаева А.А. к.п.н., профессор, КазУМОиМЯ им.Абылай хана

Алматы, Казахстан

В статье рассматриваются проблемы патриотизма и патриотического воспитания. На сегодняшний день в ходе 
воспитания подрастающего поколения в духе казахстанского патриотизма ведется существенная работа, особенное 
внимание уделяется качественному образованию, качественному воспитанию, честному трудолюбию и любви к 
Родине у молодёжи. «Если ребёнок не является частью общества, то с какой среды он может выйти!» крылатые слова 
Ахмета Байтурсынова актуальны и по сей день. 

«Казахстанский патриотизм» понятие наравне с нашей независимостью является новым словом, включая 
социально-политические особенности и ситуации в нашей стране. С точки зрения педагогики, данное понятие тесно 
связано с воспитанием будущих граждан Казахстана. 

Ключевые слова: Казахстанский патриотизм, Родина, «Мәңгілік Ел», педагогическое направление, 
патриотизм, воспитание, молодежь, цивилизация, свойства.

THE ESSENCE OF FORMATION OF EDUCATIONAL CULTURE OF THE FUTURE TEACHER IN THE 
EDUCATIONAL PROCESS OF THE UNIVERSITY

Ramazanova D.Zh., doctoral student, ENU named after L.N. Gumilyov,
Astana, Kazakhstan 

The purpose of this article is to consider the concept of “educational culture.” The article gives characteristics to 
the concepts of “culture”, “upbringing”, “educational culture”, “educational process”, and also examines how the essential 
characteristic of culture includes personal characteristics of a person and as a way of mastering reality, creating values, 
realizing a person’s creative potential in the spiritual realm. The functions of culture are most characterized: humanistic, 
accumulating, compensatory, communicative, aesthetic, cognitive, educational, spiritual and protective, symbolic, but among 
this variety the author distinguishes the function - educational.

Keywords: culture, education, educational culture, professional culture, educational process, future teacher, 
axiological approach.

СУЩНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА

Рамазанова Д.Ж., докторант, ЕНУ имени Л.Н.Гумилева,
Астана, Казахстан 

Целью данной статьи заключается в рассмотрении понятия «воспитательная культура». В статье даны 
характеристики понятиям «культура», «воспитание», «воспитательная культура», «образовательный процесс», а 
также рассматривается, как сущностная характеристика культуры включает в себя личностные свойства человека 
и как способ освоения действительности, создания ценностей, реализации творческого потенциала человека в 
духовной сфере.Наиболее характеризуютсяфункции культуры: гуманистическая, аккумулирующая, компенсаторная, 
коммуникативная, эстетическая, познавательная, воспитательная, духовно-охранительная, символическая, но среди 
этого многообразия автор  выделяет функцию – воспитательную.

Ключевые слова: культура, воспитание, воспитательная культура, профессиональная культура, 
образовательный процесс, будущий учитель, аксиологический подход.

В сфере высшего образования проблема формирования культуры будущего учителя 
отражаетопределенные реальные сложности становления идейной и социальной зрелости молодежи. 
Недостаточная целостность и гармоничность в развитии духовных потребностей студентов, 
проявлениябезнравственности, или безразличия к человеку, низкий культурный уровень части 
абитуриентов иего незначительный рост у выпускников и др. В своем Послании Нурсултан Назарбаев 
предложилобъявить 2019 год «Годом молодежи», и статья “Семь граней Великой степи” как раз, в первую 
очередь,направлен на молодежь, на которую возлагаются большие надежды иответственность [1].

Недостаточное представление об общечеловеческих ценностях, неумение анализировать правовые 
ситуации, непонимание смысла и значимости общеобязательных правил поведения заставляют задуматься 
преподавателей учебных заведений о том, как наполнить внутренний мир студентов новым содержанием 
идеалов и стремлений, представлений об общечеловеческих ценностях. В связи с этим все большую 
актуальность и практическую значимость приобретает проблема исследования воспитательной культуры 
будущего учителя и становится очевидной необходимостью ее формирования у студентов с первых дней 
пребывания в вузе с учетом современных реалий и научно обоснованных рекомендации по их организации. 

Процесс формирования воспитательной культуры будущего учителя будет эффективным, при 
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нацеленности к решению этой проблемы с максимальной реализацией педагогического потенцила всех 
социально-гуманитарных дисциплин учебного плана, кураторских часов, внеучебных занятий вуза. В связи 
с тем, что интересы, ценностные ориентации молодого поколения с каждым годом меняются, возникает 
необходимость поиска новых методов, способов формирования воспитательной культуры будущего 
учителя в образовательном процессе вуза. Понимание и осознание важности потенциала образовательного 
процесса вуза побудили нас обратиться к педагогической и культурологической литературе, посвященной 
проблеме формирования воспитательной культуры будущего учителя в образовательном процессе вуза. 

В области реализации культуры учителя накоплен определенный опыт. Проблема культуры учителя 
привлекала и привлекает к себе пристальное внимание многих исследователей. В центре внимания 
исследователей находятся проблемы содержания, методов и форм теоретической и практической 
подготовки будущего учителя (Ю.К.Бабанский, Е.В.Бондаревская, И.Я.Лернер и др.)

Анализ психолого-педагогических исследований по вопросам формирования культуры учителя 
обнаруживает широту охвата различных аспектов этой проблеме. Вопросы воспитания и культуры 
рассмотрены в трудах отечественных и зарубежных ученых, а именно:

- за рубежом: JonProsser, G.Biesta, K.Buyse и I.Morera Banas– образовательную культуру, Lydia H. 
Liu – этноцентрические взгляды и пути американской образовательной культуры, Г.С.Бхола – культуру 
как контекст;

- в России: И.Ф Исаев, В.Л.Бенин, З.Ф.Абрасимов, Е.Д.Жукова, С.В.Елькина, Т.Е.Исаева, 
О.Н.Заглядина и др. – профессионально-педагогическую культуры; Р.М.Асадуллин, Э.Д.Кондракова, 
И.Р.Селигеева – культуру личности; А.А.Сыкало – этическую культуру; И.В.Гришняева – коммуникативную 
культуру; Е.И.Радюхина, И.Я.Неволина,– эстетическую культуру и др.

- в Казахстане: Г.И.Калиева – основы культуры; А.Е.Дайрабаева, С.Н.Елчиева, А.М.Канагатова – 
нравственная культура; С.А.Узакбаева, Д.Уркинбаева, С.Б.Оспанова, Г.К.Ширинбаева, Б.Иманбаева, 
У.Р.Кансеитова – эстетическая культура; А.А.Молдажанова, Н.К.Кибатаева, И.В.Иванова, А.В.Могильная 
– профессионально-педагогическая культура; К.Ж.Туребаева, М.Н.Есенгулова, С.А.Акымбекова, 
К.Т.Жазыкбаева, Ж.Б.Жардамалиева, С.Е.Козыбаева К.Кыдырбаева, Е.Д.Оразбаев, Г.Р.Рахимжанова, 
С.К.Беркимбаева – культуру общения; К.И.Исламова, М.М.Рахимжанова, А.М.Испандиярова – 
экологическая культура; З.Б.Куанышбаева – культуру поведения; Г.М.Дайрабаева, А.К.Тогайбаева, 
А.Ф.Саттарова, А.А.Маханбетова, Б.Ш.Турганбаева – правовая культура и др.

В историко-педагогическом плане проблемы воспитания рассматривались в исследованиях 
К.Б.Бержанова, К.Б.Жарыкбаева, Т.Т.Тажибаева, Ж.А.Караева, Г.К.Нургалиевой, Л.К.Керимова, 
А.А.Калюжного, Э.А.Урунбасаровой, К.К.Жампейсовой, С.К.Калиева, Б.И.Мукановой, С.А.Узакбаевой, 
К.К.Шалгынбаевой, Г.Ж.Менлибековой, А.Б.Абибуллаевой, Р.К.Толеубековой и др. 

Несмотря на значительное количество работ по проблемам формирования различных аспектов 
культуры будущего учителя практически не встречалась проблема формирования воспитательной 
культуры будущего учителя в образовательном процессе вуза.

В условиях перехода на новую модель образования и усиления роли воспитания в образовательном 
процессе необходимо правомерно рассмотреть вопрос о переориентации содержания воспитания. 
Поскольку сегодня в образовательном процессе большое внимание уделяется духовно-нравственному 
развитию личности, то именно воспитание нравственности и формирование духовности становится 
стержнем всего воспитательного процесса. Концепция воспитания в системе непрерывного образования 
Республики Казахстан нацелена на формирование единого подхода к воспитанию подрастающего 
поколения, согласование действий и обеспечение преемственности всех субъектов воспитательного 
процесса в решении задач воспитания детей и молодежи в Республике Казахстан. В концепции отражены 
ценности, такие как образование, культурное наследие, семья и др. 

Образование – необходимое условие развития каждой личности и социального прогресса. 
Результатом учения являются знания. Воспитательная сущность образования состоит в том, что оно не 
самоцель, а средство достижения цели, а культурное наследие – великое богатство каждого народа и всего 
человечества в сфере духовной и материальной жизни. Настоящая культура соединяет в себе извечное 
стремление к истине, добру и красоте[2].

В определении любого понятия принципиальное значение имеют методологические установки, 
с позиции которых проводится анализ исследуемого явления. Строгое соблюдение этого требования 
относительно понятия «воспитательная культура» необходимо в силу того, что в науке на сегодняшний 
день отсутствует единая точка зрения в понимании воспитательной культуры. Категория «воспитательная 
культура» складывается из понятий «воспитание» и «культура». 

Понятие «воспитательная культура» имеет разные толкования. С точки зрения этики под воспитательной 
культурой понимается «система ценностей, включающих нравственные обычай, традиции верования 
и надежды, нравственные качества национального характера, моральные нормы и принципы, идеалы 
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и понятия, укоренившиеся в обществе. Культура поведения под воспитательной культурой понимается 
как совокупность сформированных, социально-значимых качеств личности, повседневных поступков 
человека в обществе, основанных на нормах нравственности, этики, эстетической культуре и выражается 
в культуре общения. И при этом, воспитательная культура обладает общими признаками культуры, 
отражая исторический характер явлений воспитательной культуры (обычай, традиций, нравы, этикет), 
ценностный характер (гуманистические ценности), нормативный характер (ориентация на нравственные 
нормы, нормы этикета), информационный аспект (умение ориентироваться в информационной структуре 
общения), адаптационный аспект (средство и условие воспитания и формирования личности). 

Для современного учителя особо актуально то, на какие ценности ориентируется учащийся. Помочь 
учащимся выбрать верные ценности должен учитель, который «не только обучает, но и является их 
духовным наставником, носителем общечеловеческих ценностей, таких как истина, долг, справедливость, 
свобода, честь, совесть и др.». Таким образом, личностные качества учителя играют важнейшую роль в 
успешности осуществления профессиональной деятельности. И несомненно то, что современный учитель 
должен обладать сформированной воспитательной культурой. 

Многообразные социальные функции культуры реализуются в реальном культурном процессе 
синхронно и могут быть выделены и обособлены только в процессе теоретического анализа. Наиболее 
характерными ее функциями являются гуманистическая, аккумулирующая, компенсаторная, 
коммуникативная, эстетическая, познавательная, воспитательная, духовно-охранительная, символическая... 
Среди этого многообразия следует выделить функцию – воспитательную. 

Воспитательная функция культуры осуществляется в процессе взаимодействия людей как внутри 
отдельных культур, так и между собой. А.А.Оганов и И.Г.Хангельдиева обращают внимание на то, что 
«воспитание – это обработка людей людьми, процесс передачи и закрепления прежде всего нравственных 
ценностей, опыта духовной жизни». [3].

Опираясь на современные требования к личности педагога и на выше изложенное, мы понимаем 
воспитательную культуру педагога как составная частьпедагогической культуры, в которой с наибольшей 
полнотой запечатлились духовные и материальные ценности воспитания, а также способы творческой 
воспитательной деятельности, необходимые для развития личности; как результат освоения им знаний, 
умений, нравы, этикет, гуманных способов, форм правил, норм, ценностей, ориентированные на 
формирование этой культуры у учащихся; как совокупность сформированных, социально значимых 
качеств личности, повседневных поступков в обществе, основанных на нормах этики, нравственности, 
общения, имиджа, толерантности;каксистема знаний, умений и навыков адекватного поведения в процессе 
воспитания[4]. Для современного учителя особо актуально то, на какие ценности ориентируется учащийся 
школы. Помочь школьникам выбрать верные ценности должен учитель, который «не только обучает детей, 
но и является их духовным наставником, носителем общечеловеческих ценностей, таких как истина, долг, 
справедливость, свобода, честь, совесть и др.». Несомненно то, что современный учитель должен обладать 
сформированной воспитательной культурой.

Итак, воспитательная культура – явление в педагогической науке неоднозначное, требующее 
дальнейшего изучения. Более глубокого рассмотрения требуют и вопросы содержания и структуры 
данного феномена, способы формирования и оценки сформированности воспитательной культуры у 
будущих учителей, что и определяет задачи предстоящего исследования.  
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ЖОО-ның ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕ БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ ТӘРБИЕ МӘДЕНИЕТІН 
ҚАЛЫПТАТЫРУДЫҢ МӘНІ

Рамазанова Д.Ж., докторант, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ,
Нур-Султан, Қазақстан

Бұл мақаланың мазмұнында «білім мәдениеті» ұғымы қарастырылған. Мақалада «мәдениет», «тәрбие», 
«тәрбие мәдениеті», «білім беру процесі» ұғымдарына сипаттама берілген, сонымен бірге мәдениеттің маңызды 
сипаттамалары адамның жеке ерекшеліктерін қалай қамтитындығы және шындықты игеру, адамның шығармашылық 
әлеуетін іске асыратын құндылықтарды құру тәсілі ретінде қарастырылады. Мәдениеттің функциялары сипатталады: 
гуманистік, жинақтау, компенсаторлық, коммуникативті, эстетикалық, танымдық, ағартушылық, рухани және 
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қорғаныс, символдық. Осы функциялардың ішінде тәрбие функциясына жан-жақты талдау жасалады.
Тірек сөздер: мәдениет, білім, тәрбие мәдениеті, кәсіби мәдениет, оқу процесі, болашақ мұғалім, аксиологиялық 

тәсіл.

ROLE OF EDUCATION IN PERSONALITY DEVELOPMENT
Ashurov N. 1 c.p.s., аss.рrofessor National Institute of Arts

and design named after K. Behzoda, Head Departments, 
Bektaeva Kh.2 lecturer, Chirchik State Pedagogical Institute

Building a civil society strongly dictates the need to introduce special measures in the educational process to form the 
foundations of citizenship - an active citizenship, a sense of national dignity and pride. The education of citizenship is carried 
out in conditions when it is ensured by the interaction of moral principles and intellectual critical abilities.

Key words: education, upbringing, personality, spiritual and moral education, forms and methods of education, 
strategy of modular changes, human development.

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
Ашуров Н. 1 к.п.н, доцент, Национальный институт художеств и дизайна им. К.Бехзода, 

Бектаева Х. 2 преподаватель, Чирчикский государственный педагогический институт

Построение гражданского общества настоятельно диктует необходимость внедрения в образовательный 
процесс специальных мер по формированию основ гражданственности - активной гражданской позиции, чувства 
национального достоинства и гордости. Воспитание гражданственности осуществляется в условиях, когда 
обеспечивается взаимодействием нравственного начала и интеллектуальных критических способностей.

Ключевые слова: образования, воспитания, личность, духовно-нравственного воспитания, формы и методы 
воспитания, стратегия модульных изменений, человеческого развития.

Одним из приоритетов функционирования и развития современных образовательных систем, 
образования в целом, его предназначения и роли в  быстро меняющемся мире,  является воспитание 
личности.   

Задача состоит в выработке и реализации условий, мер и механизмов достижения целей воспитания 
в системе образования, формирования нового общественного сознания.   

Во-первых. Главное - обеспечение условий для формирования свободно мыслящей личности, 
личности-гражданина, патриота своей Родины, способной сознательно участвовать в общественно-
политической жизни, активно влиять на социальные процессы, ответственной за судьбу страны и 
человеческой цивилизации.

Во-вторых. Ускорение процессов внедрения демократических основ в социально-политическую 
жизнь, построению подлинно гражданского общества и правового государства, развитие культуры 
мышления и дискуссии, богатого внутреннего мира личности, а, следовательно, формирования новых 
общественных ценностей и отношений. Иначе говоря, - это обеспечение условий для формирования 
нового общественного сознания. 

Процесс этот длительный, сложный, требующий коренного пересмотра содержания деятельности 
всех государственных структур и общественных организаций, естественно и, главным образом, органов и 
учреждений системы непрерывного образования. 

Для решения отмеченных выше задач, необходимо осуществить следующее. 
1. Обеспечить в процессе образования приоритет воспитания и разностороннего развития личности. 

Должны быть разработаны и реализованы эффективные, организационные и педагогические формы и 
средства духовно-нравственного воспитания молодежи, основанные на национальных культурно-
исторических традициях, обычаях народа и общечеловеческих ценностях, обеспечивающих достижение 
главной цели воспитания – формирование всесторонне развитой личности.

2. Следует коренным образом изменить содержание воспитательной работы, придать ей системный, 
целенаправленный, динамичный, непрерывный и преемственный характер. Необходимо формирование 
и обеспечение условий, механизмов для эффективного взаимодействия всех субъектов воспитательного 
процесса. Для этого должны быть разработаны и внедрены адекватные формы, средства и методы 
воспитания, нацеленные на личность.  

Должна быть обеспечена дальнейшая гуманизация, гуманитаризация и демократизация 
образовательного процесса. Построение гражданского общества настоятельно диктует необходимость 
внедрения в образовательный процесс специальных мер по формированию основ гражданственности - 
активной гражданской позиции, чувства национального достоинства и гордости.   

Духовно-нравственное воспитание молодого поколения, безусловно, предполагает охрану и 
укрепление физического и психического здоровья, формирование основ здорового образа жизни. В этом 
аспекте роль образования, образовательно-просветительских учреждений, исключительно велика.  
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3. В соответствии с требованиями времени, современными достижениями науки, техники, 
технологий, с учетом богатых культурно-исторических и духовно-нравственных традиций, следует 
продолжить процесс коренного реформирования организации и содержания учебно-воспитательного 
процесса. 

В содержании образования следует предусмотреть такие формы и методы воспитания детей и 
учащейся молодежи, которые бы очень корректно, без диктата, формировали осознанную убежденность, 
воспитывали подлинных патриотов Родины, ответственных за ее сегодняшний и завтрашний день.

Становление и развитие открытого гражданского общества, продолжение демократических реформ 
должно опираться на широкую общественную поддержку, консолидацию общества. Конструктивное 
взаимодействие социальных групп с различными ценностными, этническими, религиозными и 
политическими ориентирами может быть достигнуто на общей платформе социальных норм толерантного 
поведения и навыков международного взаимодействия. Формирование установок толерантного поведения, 
веротерпимости, миролюбия, противодействие и конструктивная профилактика различных видов 
экстремизма имеет для многонационального государства особую актуальность. 

Возможные риски и угрозы социальной напряженности в обществе, межэтнические и 
межконфессиональные конфликты, проявления сепаратизма, фанатизма и фундаментализма, экстремизма 
и терроризма, попытки использовать это определенными внутренними и внешними силами (в том числе 
для смены политического режима), являются прямой угрозой безопасности страны. В рамках указанных 
мер, понятиям и принципам толерантности и плюрализма придается существенное значение. 

В этом контексте следует отметить принятую в 1995 году 28 сессией ЮНЕСКО и реализуемую 
«Декларацию принципов толерантности». В ней, в частности ЮНЕСКО, призывает страны-члены ООН 
на государственном уровне осуществлять меры по формированию толерантного сознания и поведения. 

Построение гражданского общества настоятельно диктует необходимость внедрения в 
образовательный процесс специальных мер по формированию основ гражданственности - активной 
гражданской позиции, чувства национального достоинства и гордости. Воспитание гражданственности 
осуществляется в условиях, когда обеспечивается взаимодействием нравственного начала и 
интеллектуальных критических способностей. Следует приступить к разработке и внедрению в систему 
образования специальных учебных курсов, обеспечивающих формирование гражданственности. Учебные 
курсы должны рассматривать во взаимосвязи исторические первоисточники, документы, историю и 
литературу, язык, основы науки, философию, как составную часть исторического диалога с общественной 
культурой страны. 

Духовно-нравственное воспитание молодого поколения, безусловно, предполагает охрану и 
укрепление  физического и психического здоровья, формирование основ здорового образа жизни. 
Воспитание у молодежи активной жизненной позиции, нравственности, высоких идеалов добра и 
гуманизма должно стать одним из приоритетов  использования средств, форм и методов физической 
культуры и спорта. 

Каждый человек занимает в социальной структуре место, адекватное своим способностям и 
запросам. Личность обогащает свой потенциал за счет социального опыта, накопленных обществом знаний 
в производстве, науке, искусстве и т.д., целенаправленном образовательно-воспитательном процессе. 
На основе усвоения знаний о явлениях и закономерностях окружающей действительности, осмысления 
социальных процессов, освоения духовно-нравственных ценностей и социального поведения, каждый 
человек формирует и реализует свой духовно-интеллектуальный потенциал, сознательно участвует 
в общественно-политической жизни, активно влияет на социальные процессы, ответственен за судьбу 
страны. 

Образование призвано максимально возможно создать условия для реализации людьми своих 
потенциальных возможностей. Главный акцент делается на свободу действий. Нельзя задавать стереотип 
поведения, а, нужно, предоставляя максимально возможную свободу, внимательно наблюдать.  

Происходящие политические, социо-культурные, духовные и экономические изменения привели к 
тому, что общество пе решло от динамической непредсказуемой фазы развития к относительно стабильной 
предсказуемой фазе своей исто рии. Индиви дуальные цели жизни личности начали признаваться 
обществом,  как, по меньшей мере, не менее значимые, чем коллективные и общественные цели. Эти и 
другие глубинные процессы, происходящие в обществе на современном этапе, потребовали коренным 
образом пе реосмыслить цель и сущность образования.

Сочетание этих факторов обуславливает нынешние особенности образования, которое все более 
приобретает личностный характер. Между тем, все еще существует неудовлетво ренность учащихся тем, 
чему учат в школах, поскольку традицион ное содержание образования слабо соотносится с их жизненными 
планами и мало способствует подготовке к будущей деятельности.

Все это создает объективные предпосылки для реализации задач по становлению, на современном 
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этапе, опытно-экспериментальной, а в будущем массово функционирующей системы образования как 
открытой социо-культурной среды, реализующей задачи воспитания человека как субъекта культуры.

Необходимо продолжить попытки синтезировать огромный теоретический и методический потенциал 
педагогической науки, соединить преимущества «школ развития», личностного ориентирования, с одной 
стороны, и социальным заказом, с другой.   

Существенным показателем изменений образовательной системы является ее дифференциация по 
типам учреждений, направленных на удовлетворение различных образовательных потребностей человека 
и способствующих его развитию. 

Анализ практики образования показывает, что происходящие в обществе кардинальные изменения 
не могут не затрагивать систему образования в  целом, которая в изменяющихся условиях тоже должна 
изменяться, чтобы удовлетворять новым требова ниям, предъявляемым к ней обществом и государством, 
как в насто ящем, так и будущем.  

Выделяют три основных типа стратегии развития образования.
Первый тип стратегии, называемый стратегией локальных из менений, предусматривает параллельное 

улучшение, рационализа цию, обновление деятельности каких-то отдельных участков жизне деятельности 
образовательной системы. Эти изменения осуществляются независимо друг от друга по своим планам и 
предполагают достижение частных результатов, которые в совокупности позволяют школе сделать шаг 
вперед.

Следующая стратегия - стратегия модульных изменений, предпо лагает осуществление нескольких 
комплексных нововведений, кото рые, однако, не связываются между собой, хотя внутри модуля мо гут 
координировать действия многих исполнителей.

Стратегия системных изменений, предполагает полную реконс трукцию образования, 
затрагивающего все компоненты педагогической деятельности (цели, содержания, организацию, 
технологии), все структуры, их части, связи, звенья, участки системы, направленные на решение главной 
цели – формирование и развитие личности, повышение ее потенциала и возможностей в решении 
государственных, социальных и личностных задач. 

Данная стратегия, как представляется, наиболее полно отвечает концептуальным основам 
человеческого развития. 

Международное сообщество, каждое государство, должны быть объединены общим пониманием 
ценностей современного мира, которые определяют перспективы развития, следует по-новому осмыслить 
действующие тенденции, закономерности, принципы, формы и средства развитием человека и сообществ 
в XXI веке. 
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ТҰЛҒАНЫҢ ДАМУЫНДАҒЫ БІЛІМНІҢ РӨЛІ
Ашуров Н. 1 п.ғ.к., доцент, К.Бехзода атындағы Ұлттық өнер және жобалау институты,

Бектаева Х. 2 оқытушы,  Чирчик мемлекеттік педагогикалық институты

Азаматтық қоғам құруда белсенді азаматтық ұстанымдарды, ұлттық намыс пен мақтаныш сезімін қалыптас-
тыру үшін оқу процесіне арнайы шараларды енгізу қажеттілігін талап етеді. Азаматтыққа тәрбиелеу моральдық 
принциптер мен зияткерлік сыни қабілеттердің өзара әрекеттесуімен қамтамасыз етілген жағдайда жүзеге асырылады.

Тірек сөздер: білім, тәрбие, жеке тұлға, рухани-адамгершілік білім, тәрбиенің формалары мен әдістері, 
модульдік өзгерістер стратегиясы, адамның дамуы.

PROBLEMS OF LEGAL EDUCATION IN KAZAKH STEPPES 
Zharikbayeva D.R.,c.p.s., Kazakh NWTTU, Almaty, Kazakhstan

The article titled “Orientation to the future: spiritual update” by President Nursultan Nazarbayev, “When we look at 
the history of our ancestors, the way of life of our forefathers, we can find many bright examples of true pragmatism,” saying 
that modern education is based on the principles of our ancestors required. The development of the country as a legal state 
is in the hands of young people with social and legal consciousness and culture. Obviously, a person who does not know the 
traditions, customs and traditions of his nation cannot be a part of his fuel. Based on this aim, we decided to do research the 
issues of legal education in the Kazakh steppes. 

The legal consciousness of the individual is formed through the rules of customary norms of the Kazakh steppes, 
criminal, liability, marriage and court decisions. Al-Farabi, K.O.Kashifi, O.Tleukabyluly, M.K Dulati, who contributed to the 
legal education of young people, are also included in the works. The article contains the educational norms of the Kazakh 
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steppe and the judiciary, the moral values of the Great Steppe thinkers and scholars, enlightener and poetry, wisdom, and 
research. Also, the review of the work of researchers in the Kazakh steppe researchers has been made.

Key words: legal education, legal consciousness, customary law, law, court of judges.

ҚАЗАҚ ДАЛАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРБИЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Жарықбаева Д.Р., п.ғ.к., ҚазҰҚызПУ, Алматы, Қазақстан

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында «Төлтарихымызға, 
бабаларымыздың өмір салтына бір сәт үңіліп көрсек, шынайы прагматизмнің талай жарқын үлгілерін табуға болады» 
- дегендей, қазіргі заман жастарын ата-бабамыздың ұстанған нормаларын негізге ала отырып тәрбиелеу қажет. 
Еліміздің құқықтық мемлекет ретінде дамуы қоғамдық және құқықтық саналары мен мәдениеттері қалыптасқан 
жастардың қолында. Ал өз ұлтының сал-дәстүрін, әдет-ғұрып нормаларын, тарихын жетік меңгермеген адам өз 
отынының жанашыры бола алмайтыны анық. Осындай мақсатты негізге ала отырып қазақ даласындағы құқықтық 
тәрбие мәселелерін зерттеуді жөн көрдік. 

Қазақ даласындағы әдет нормаларының меншік, қылмыстық, міндеттемелік, неке салалары және билер 
сотының шешімдері арқылы жеке тұлғаның құқықтық санасы қалыптасқан. Сонымен қатар, жастардың құқықтық 
тәрбиесіне ықпал етуші әл-Фараби, Қ.У.Кашифи, Ө.Тлеуқабылұлы, М.Қ.Дулати сынды ойшылдардың еңбектеріде 
қамтылды. Мақалада қазақ даласындағы заңдары мен билер сотының, Ұлы дала ойшылдары мен ғалымдарының, 
ағартушылары мен ақындарының тәрбиелік маңызы бар нормалары, даналық сөдері, зерттеулері қамтылып, 
тұжырымдалды. Сонымен қатар, қазіргі уақытта қазақ даласындағы заң нормаларын зерттеуші ғалымдардың да 
еңбектеріне шолу жасалынды.

Тірек сөздер: құқықтық тәрбие, құқықтық сана, әдет-ғұрып нормалары, заң, билер соты.

Тәрбиелеу практикасы - адамзаттың өркендеу кезеңінде қалыптасқан үдеріс. Оған дәлел ежелгі 
мемлекеттердегі заңдардың болуы, халықтың жаппай заң нормаларына бағынуы және осы заңдар негізінде 
адамдардың тәрбиеленуі. 

Жеке тұлғаға дұрыс құқықтық тәрбие беру түркі халқында ежелден келе жатқан өзекті мәселелердің 
бірі. Р.М. Айтжанова «VІІІ–ХVІІІ ғасырлардағы отбасы тәрбиесіне қатысты тағылымдық мұралардың 
студенттерді отбасылық өмірге дайындаудағы ролі» атты мақаласында Ежелгі түркі жазба ескерткіштеріне 
тоқтай отырып, тас жазулардағы халықты ел қорғау мен жер қорғауға, адами жақсы мінез-құлық, 
әрекеттерге баулу тарапынан айтылған сөздердің тағылымдық-танымдық, тәлім-тәрбиелік маңызын атап 
өткен [1].

Қазақ даласындағы құқықтық тәрбие әдет-ғұрып нормаларының негізінде жүзеге асырылып отырды. 
Қазақтың әдет-ғұрып нормалары міндеттемелік, меншік, неке, қылмыстық құқықтарды реттейді. Бұл 
норма бойынша жасалынған қылмыс деңгейіне қарай жаза тағайындалып отырған. Ол заманда қылмыс 
жасаған адам халық алдында масқараланып, жер аударылған немесе айып ретінде құн төлеген немесе 
зынданға қамалған. 

Қазақтың әдет-ғұрып нормасы бойынша құқық қылмыстық, неке, міндеттемелік, жеке меншік 
сынды салаларға бөлініп, осы құқық салаларына қатысты даулар билер сотымен қарастырылған.

Қазақ даласындағы қылмыстық құқық саласына ұрлық, адам өлтіру әрекеттері жатқан. Адам өлтірген 
қылмыскер билер сотының шешімі бойынша жазаланса, мал ұрлығы барымта арқылы жазаланған. “Жеті 
Жарғы” заңы қабылданған кезден бастап құн төлеу жазасы енгізіледі. Ал, ол уақытқа дейін “қанға – қан, 
жанға - жан” қағидасы ұстанылған, немесе билер сотының шешімі қолданылған.

Неке құқығы бойынша ер мен әйел адамның некесі міндетті түрде неке куәлігі негізінде расталып, 
болашақ ерлі-зайыптылардың ата-анасының келісімі арқылы заңды деп танылған. Неке заңы бойынша 
жесір әйелдерге әмеңгерлік құқығы пайдаланылған.

Міндеттемелік құқық нормаларының реттелінуі арқылы адамның санасына өз міндеттері мен 
құқықтарын ұғындырып отырған. Мысалы: жылу (апат немесе т.б. табиғи құбылыстардан зардап 
шеккендерге берілетін көмек); асар (егін егу немесе үй салу барысында ауыл болып көмек беру); аманат 
(жеке тұлғаға белгілі бір мерзімге берілетін мүлік, мал) және т.б. 

Меншік құқығында жеке меншік құқығы кең тараған. Көбінесе қазақ халқы көшпенді тұрмыс 
салтымен өмір сүргендіктен малға көп көңіл бөлінгендігі жеке меншік малға иесі өз таңбасын қою арқылы 
байқалады. Осы аталған құқық салаларының жүзеге асуы негізінде заң нормаларын, міндеттерін уақытылы 
орындайтын саналы азамат қалыптастыруға болатындығына көзіміз жетеді.

Қазақ даласында сот билігіне иелі, яғни сот үдерісін жүргізетін және әр түрлі дауларды шешетін сот 
қызметін билер атқарған. М.Есламғалидың “Сан қилы сауал” атты еңбегінде “Би дегеніміз ел-жұрттың 
әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін, өтті-кетті көне шежіресін, тарихын, қоғамдық даму барысын, айнала қоршаған 
табиғаттың, жан-жануарлардың сан алуан қасиеттерін, құпияларын жетік білетін, бүгінгіге баға беріп, 
болашаққа болжам жасап, адамдардың көкірек көмбелеріне ой көзімен қарап көре алатын, қырлы-қырлы 
мінез-құлықтарды айтқызбай-ақ танитын, ғылым-білімнен хабардар, кемел пікірлерін шешен тілмен 
жеткізіп беруде дара қасиеті бар, біртума жандар”,  – деп атап көрсетеді [2].
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Қазақ халқында би болған жайды көп жағдайда талқыға салып, демократиялық жағдайда шешім 
шығарушы сот болып есептелінген. Билер соты дауласып жатқан екі жақтың қатынасуымен және 
халық алдында өткен. Халық билердің негізгі сыншылары болған. Әділетсіз билер халық құрметінен, 
абыройынан айрылып отырған. Сол себепті, би адамның жан-дүниесін, мінез-құлқын бір көргеннен танып-
білетін психолог болған. Би тәрбиеші ретінде де танылған. Ол ұрпаққа тәрбие беруде ұйытқы болып, ел 
қамқоршысы бола білген. Сондықтан болар қазақ елінде дана ойлы тәрбиеші, ұстаз билердің есімі халық 
жадында мәңгіге сақталып қалған.

Қазақ билерінің қызметтерін, қоғамдағы орынын зерттей отырып, Ш.Уәлиханов “Сот реформасы 
жайында хат” деген еңбегінде билерге мынандай мінездеме берген: “Қазақтарда құрметті би атағы халық 
тарапынан қандай да сайлау жолымен немесе халықты билеп отырған өкіметтің бекітуімен емес, тек сот 
рәсімін терең білетін, оған қоса шешендік өнерін меңгерген қазаққа ғана берілген. Би атану үшін қазақ 
халық алдында әлденеше шешендік сайысқа түсіп, өзінің заң жораны білетіндігін, шешендігін танытатын 
болған. Мұндай адамдардың есімі желдей есіп, әлем жұртқа таралып, біріне емес бәріне танылған” [3].

Би сотының өту үдерісінің тәрбиелік мәні зор. Билер сотындағы қаралатын істер оның қаралуына 
дейін дауласышу жақтардың “Бітім”, “Береке”, “Салауат” арқылы келісімге келуі негізінде ерекшеленеді. 
“Бітім” – екі жақтың ауызша сөз арқылы берілген келісімімен бір шешімге келуі. “Береке” – азаматтық 
құқықтық қатынас негізінде пайдаланылатын үдеріс, яғни белгілі бір мүлікті айырбастау немесе сату, 
сатып алу жөніндегі ауызша жасалынатын шарт. “Салауат” – дауласушы жақтардың бір-біріне кешірім 
беруі арқылы келісімге келуі.

Қазақ билері арасында бір заманда өмір сүрген және тарих беттерінде өздерінің ерекше қасиеттерімен 
көзге түсіп, мәңгілік есте қалған Майқы би, Төле би, Қазыбек би, Әйтеке билердің болғандығы белгілі 
жайт. Біздің бүгінгі билер туралы зерттеуімізге ойтүрткі болып отырған жастарға құқықтық тәрбие 
беруде билер шешімдерінің тәрбиелік маңызы зор демекпіз. Себебі бүгінгі таңда нарық пен парықсыздық 
қасиеті жастар арасында өріс алып, қылмыс, бұзақылық күннен-күнге етек жаюда, бұған тұсау құқықтық 
тәрбиені күшейту болып табылады. Қалай болғанда да, Ата Заңымызды қорғауда сан ғасырлық тарихы бар 
билер тәлім-тәрбиесін оқу-тәрбие процесінде қолданудың мәні ерекше. Өйткені көпке үлгі болар ұлттық 
тәрбиенің алтын қазығы халық жадында сақталған. Сол себепті ар-намысты адамгершілікке тәрбиелеуге 
көп көңіл бөлу қажет деп есептейміз.

Қазақ даласындағы ұлы заңгер, әрі реформатор ретінде әйгілі Үйсін Майқы би қазақ халқының 
бейбіт болашағын армандап, оны жүзеге асыруға бар күшін салған. Майқы би жасаған заң ережелері Қазақ 
мемлектінен басқа, қазіргі таңда әлемге әйгілі мемлекеттер болып отырған түркілік қаны бір Қырғыз, 
Өзбек, Түрікпен, Қарақалпақ, Татар, Башқорт, Сақа, Алтай, Тува т.б. да аттары аталмаған түркі тектес 
қандас халықтарға да ортақ мұра болып келген [4].

Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, Ұлы жүздің атақты биі Төле Әлібекұлының есімі қазақ 
халқының тарихында мәңгілікке қалды. Ру аралық жанжал мен дауларға қарсы болған Төле би, “Халық 
ынтымақты болса, өзгеге өнеге бола алады. Билеуші халық қамы мен бірлігін ойласа ғана өз орнында 
отырғаны”, - деген ой-толғамды пікір айтқан. Сонымен қатар бидің мынандай даналық сөзіне де көңіл 
бөлмеске болмайды: “Қолыңда болса бір билік, қараға залым болмаңыз. Алдыңа келсе бітпес дау, әділін 
айтып қорғаңыз”. Осындай қанатты сөздерін ескере отырып, қазақ халқының ұл-қыздарының саналы, 
мәдениетті, тәртіпті, әрі білімді болуларын армандап, оны жүзеге асыруға көп ықпал еткенін байқаймыз. 
Төле би жастайынан әділдікке жақ болғанын әкесі Әлібектің ботаға таласқан екі жақтың дауының дұрыс 
шешімін таппағанын айтып, наразылық көсеткеннен әкесі осы дауды шешуді ұлы Төлеге бергенінен 
бақаймыз. Төле бұл істі қарауда дауға түсіп отырған ботаның енесін екі жаққа алдыруы арқылы және 
халық алдында енесінің ботасын тануынан дұрыс шешім шығарған.

Орта жүздің биі Қаз дауысты Қазыбек халқымызға елші және әділқазы ретінде белгілі. Ол 
“Алтын ұяң - Отан қымбат,
Құт берекең - атаң қымбат.
Аймалайтын анаң қымбат,
Мейірімді апаң қымбат.
Асқар тауың - әкең қымбат
Кіндік кескен жерің қымбат,
Ұят пенен арың қымбат” деген сөздері арқылы жастарды отансүйгіштікке, адамгершілікке баулуға 

шақырады.
Кіші жүздің биі Әйтеке Байбекұлы қазының адамгершілік деңгейінің әрқашан жоғары болуын талап 

еткен. Себебі: даудың әділ шешілуі - қазының міндеті. Сонымен қатар ол адамгершілік қасиетімен өз 
замандастарының, ұрпақтарының санасында айқын із қалдыру арқылы, адамдарды құқықтық тәрбиелеуге 
болатындығын да анықтаған.

Төле, Қаз дауысты Қазыбек және Әйтеке билердің қазақ мемлекеттілігінің сот билігін, әділ сот ісін 
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дамытуға және нығайтуға қосқан үлестері өлшеусіз. Олардың қазақ халқының дәстүр-салтын, әдеттік-
құқықтық жүйесін, шешендік өнерін жаңа сапаға көтеріп, “Жеті Жарғы” заңы реттемеген салаларға сот 
прецедентін енгізумен дауларды шешуде прецеденттік-құқықтық негізін қалады, яғни, билер сотының 
шешімі құқық жасау сипатына ие болған [5].

Билер сотының қоғамға, мемлекетке қажеттігі қазіргі замандағы билер сотын құру реформасынан 
көрініс алып отыр. 

Қазақ даласындағы әдет-ғұрып нормалары және басқа да “Қасым ханның қасқа жолы”, “Есім 
ханның ескі жолы” сияқты заң нормалары “Жеті Жарғы” заңының негізгі қайнар көздері. “Жеті Жарғыны” 
тұңғыш рет зерттеген шығыстанушы ғалым Н.Өсерұлы қазақ даласындағы қолданылған заңдардың өзара 
байланысын ұлы Абай сөзімен байланыстырған. Онда: “Жеті Жарғы” заңдары негізінен афоризмдерден, 
мақал-мәтелдерден, қанатты сөздерден құралған. Мазмұны жағынан оны үш бөлімнен тұрады деуге болады: 
біріншіден, қазақтың ежелгі әдет-ғұрып заңдарын қамтыған “Қасымханның қасқа жолына” негізделген, 
екіншіден, одан соңғы өзгерістер, соның ішінде “Есім ханның ескі жолына” негізделсе, үшіншіден, Тәуке 
ханның дәуіріне, саясатына сай енгізілген жаңалықтар” делінген [6].

Майқы бидің бастауымен жарық көрген “Жеті Жарғы” шамамен 450 жылдан кейін ХҮІІІ ғасырда 
Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би талқылап, Тәуке хан қолдап шығарған “Жеті Жарғы” заң нормасымен 
айырмашылықтары көп емес. Қ.Омарханов еңбегінде осы екі заң нормасы жөнінде былай дейді, “Заман 
ауысуына қарай заңның кейбір баптары қатайып, жұмсарғаны болмаса, мән-мағынасы жағынан одан 
сайын кемелденіп дами түскен. Аталған бұл екі заңның да өз кезегінде заман талабына қарай мемлекеттің 
ішкі саяси ахуалын одан сайын жақсартуда құқықтық жүйелерді кемелдендіруде реформаторлық сипатқа 
ие болғаны әбден байқалады”[4].

Сәкен Өзбекұлы өзінің “Көшпелі қазақ өркениетіндегі құқық. Право качевой цивилизации казахов” 
атты монографиясында “Жеті Жарғы” заңына көп көңіл бөлген. Онда: “Жеті Жарғы” негізінде жеті әдеттік 
құқықтық жүйеден тұратын қоғамдық қатынастарды реттейтін салалардың жиынтығы. Бір сөзбен айтқанда, 
жеті Жарғылық жер дауы, жесір дауы, құн дауы, бала тәрбиесі және неке, қылмыстық жауапкершілік, 
рулар арасындағы дау, ұлт қауіпсіздігін қамтамасыз ету” [7].

“Жеті жарғы” заң нормасы қылмыстық, мүліктік, елшілік, жұртшылық (міндеттемелік), әскери 
заңдарды қамтыған. Аталынған заң салалары әдет-ғұрып нормаларымен қоса жаза шаралары арқылы, 
сонымен бірге көшпелі қазақ халқына тән әлеуметтік, тұрмыстық жағыдайларды қамти отырып қоғамдағы, 
мемлекеттегі тәртіп мәселесін шешіп отырған. Ерте заманнан келе жатқан қазақ даласында тәрбие мәселесі 
орта ғасыр, жаңа дәуір, сондай-ақ қазіргі заманға дейін өз маңызын жоғалтқан жоқ.

“Жеті Жарғы” заңы бойынша ата баласын тәрбиелеу оның бойындағы туысқандық, бауырмалдық 
қасиеттерін ояту, оны одан ары дамыту арқылы ұғындырылады. Бұл заңда былай делінген: “Туыстас 
екенсің, бір қанмен бір тектен жаралған екенсің, өз намысыңды жырт, өз ата-баба дәстүр-салтын ұстан, өз 
ана тіліңде сөйле, жақыныңды жаттай сыйла, жат жаныңнан түңілсін, қиналғанда ақыл қосып жәрдемдес 
мұнан ешкім ұтылмайды, қайта келер ұрпақ алдында жүзіміз жарқын болады.”[6]. Бауырмал адамның 
бойында адамгершілік, шынпейілділік, патриоттық және т.б.с.с. қасиеттер міндетті түрде болады. “Жеті 
Жарғы” заңы бойынша бір бағытта тәрбиеленген ата баласының көзқарасы, білімділігі мен тәрбиесі жан-
жақты бағытта дамығаны көрінеді.

Қазақ жерінде өмір сүрген Қорқыт ата, әл-Фараби, Жүсіп Баласағұни, Махмұд Қашғари, Қожа 
Ахмет Яссауи, Ахмет Иүгінеки, Молла Ахмет әл-Женди, Құсайын Уағыз Кашифи, Асан Қайғы, Мұхаммед 
Қайдар Дулати, Қадырғали Қосымұлы Жалаири, Бұхар жырау, Сүйінбай Аронұлы, Махамбет Өтемісұлы,  
т.б.  ғұламалар керемет болашақтың орнауына негізгі себепкер - бала тәрбиесі екендігін айтып кеткен. 
Соның ішінде, әл-Фарабидің философиялық жүйесі орта ғасырлық философияның барлық мәселелерін 
жан-жақты қамтыған, олар: тұрмыс жөніндегі білім беру, ана жөніндегі мәселе мен адамның танымдық 
әрекеттерін дамыту мәселелері; логика мәселесі; адамның қоғамдық әрекетіндегі санасы мен оның рөлі 
жөніндегі мәселелер; этика мен педагогика мәселелері және т.б. Өзінің “Мемлекет қайраткерлерінің 
афоризмдері” сынды трактатында азаматтық қоғамның пайда болуы, адам тұрмысының түрлі қалыптары, 
іс-әрекеттердің этикалық нормалары туралы ой қозғаған. Әл-Фарабидің тәрбие жөніндегі теориялары мен 
пікірлері Платон, Аристотель және т.б. ежелгі грек ойшылдарының тұжырымдамаларына негізделген. 
Оның ойынша әр түрлі табиғи қасиеттері бар адамдар өз тәрбиелілігімен ерекшеленеді, жақсы тәрбиеленген 
адам тәрбиесіз адамнан едәуір жоғары дәрежеде екені көзге бірден түседі [8]. “Азаматтық саясат” атты 
еңбегінде әл-Фараби құқықтық тәрбие мәселесін адамгершілік тәрбиесі негізінде қозғайды.

Әл-Фараби адам тәрбиесін азаматтық ғылым қатарына жатқызған. Ол азаматтық ғылым арқылы 
адам еркімен байқалатын әрекет немесе қимыл түрлерін; әрекеттің тууына себепші мінез-құлықтарын; 
әрекеттердің мақсаттарын; адам бойындағы қасиеттерін зерттеген. Осы аталынған әрекеттерді екі топқа 
жіктей отырып, жақсы қасиетке иелі адам нағыз бақытқа кенелгендігін түсіндірген [9].

Орта ғасырдағы ұлы ойшылдардың бірі Құсайын Уағыз Кашифидің тәрбие жөніндегі ой-пікірлерін 
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“Ахмеди Мухсини” атты шығармашылығынан көруге болады. Бұл еңбекте мінез ережелерінің 24 бөлімі 
қамтылған (тура жүру тәртібі, міндеттемелерді орындау, шәкірттік әдеп және т.б.). Осы ережелер қазіргі 
заманда әр түрлі тәрбие салаларына (азаматтық, адамгершілік, құқықтық, дене, эстетикалық, экологиялық 
және т.б.) жіктелінген.

Осы дәуірдегі “Шипагерлік баян” атты шығарманың авторы Өтебойдақ Тілеуқабылұлы тәрбиені 
жақсарту мәселесін негізге алып отырған. Бұл шығарма ұлы медициналық еңбек, әрі шипагерлік жағынан 
ғана емес, сондай-ақ тіл, мәдениет, философия, психология, астрономия, этика, эстетика, этнография, 
тәрбие және т.б. салалар бойынша көптеген мәлімет беретін кітап. Оған дәлел, Ө.Тілеуқабылұлы адамның 
дене мүшелерінің саулығы арқылы олардың жүріс-тұрысын, білімділігін, тәртібін, санасын, мәдениетін 
қалыптастыруға ұмтылған. Ол өз еңбегінде имандылық, Отан сүю, оны қорғау, қайырымдылық және т.б. 
тәрбие салаларына тоқталған. Бұл мақсаттағы тәрбиелердің барлығын сол кезде үлгілі азамат қалыптастыру 
мақсатында жүзеге асатын құқықтық тәрбиемен ұштастырғандығы көрінеді.

Қоғамдағы аурудың негізгі көзі адамның күнәһарлығына келіп тірелетіндігі жөніндегі 
тұжырымдаманы Мұхаммед Қайдар Дулати ұсынған. Күнәһарлық - үйде де, түзде де, қоғамда да өте 
бір келеңсіз сұрқият қасиет екендігін айта отырып, күнәһар адамдар қатарына мыналарды жатқызған: 
біріншіден, ата-тегін, шыққан діні мен ділінен бейхабар адамдар; екіншіден, ар-намысын жоғалтып, 
әділеттік үшін күрестен бас сауғалап, бұғып қалғандар; үшіншіден, адамдардың тыныс-тіршілігіне 
қарақшылықпен қарап, жетім-жесірлерді желеп-жебемейтіндер; төртіншіден, көзжұмбайлыққа салынып, 
халық байлығын ысырап етіп, талан-таражға салатындар; бесіншіден, ата-анасының бетінен алып, 
олардың ақыл-кеңесін тыңдамайтындар [10]. Осылай жіктелген күнәһар адамдардың тобына қарап, оның 
мемлекеттегі, қоғамдағы құқық бұзушылықты алдын-алу шараларын құқықтық тәрбиелеу арқылы жүзеге 
асыруын қажет ететіні, сондай-ақ заң нормаларына бағынатын әдепті адам тәрбиелеп, азаматтық қоғам 
құруды мақсат тұтқаны айрықша білінеді.

М.Қ.Дулати пікірлеріне қарасты қағиданы ұстанушы батыс елдерінің ғалымы Николло Макиавелли 
және ағылшын философ-материалисті Томас Гоббс еді. Ал, осы дәуірдегі барлық тәртіп түрлеріне 
байланысты “мемлекет мүддесі” қағидасын бірінші орынға қойған ғалым Николло Макиавелли болған. 
Ол мемлекетті нығайту жолындағы негізгі пайдалы әрекеті білім мен тәртіп деп таныған. ХVІІ ғасырдағы 
мемлекет, қоғам және адам мәселелері өзекті проблема болғандықтан ағылшын философ-материалисі 
Томас Гоббстың осы бағытта жасаған еңбектері зор. Ол, мемлекетті адамдар құрайды деп есептеген және 
осы тұжырымдамалар “Философия негіздері”, “Дене туралы”, “Адам туралы”, “Азамат туралы” атты 
трилогияларында орын алған, сондай-ақ онда мемлекет пен құқық философиясы жайлы мәселелер де 
қарастырылған.

Қазақ халқының тарихында Абылай хан мен Бұқар жыраудың алатын орны ерекше. Абылай хан 
жау қыспағынан қазақ мемлекеттілігін, оның тәуелсіздігін сақтап қалу жолында қолдан келген барлық 
айла-әрекеттерді істеп баққан болса, Бұқар жырау сол әрекеттерді дәріптеуші, халық санасын соған 
иландырушы болып, жалпы мемлекеттегі идеологияның негізін салушы қайраткер ретінде танылады [11]. 

Аты аңызға айналған Бұқар жыраудың “Жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді” деген 
жыр шумақтарының тәрбиелік мәні зор. Бұл шумақтар арқылы адам тәрбиесі мен білімінің өзара тығыз 
байланысты екенін көрсете отырып Бұхар жырау адам тәрбиесіне аса көңіл бөлген.

Қарастырып өткен ерте және орта ғасырдағы ұлы ойшылдар мен ағартушылардың негізгі армандаған 
мақсаты - құқықтық, демократиялық мемлекет орнатып, сол мемлекеттің үлгілі азамат тұлғасын 
қалыптастырып, білім мен тәрбие беру болып табылғанына көзіміз жетті.

Тәрбие туралы ғылым нақты геометрия, астрономия сияқты ғылымдармен қатар пайда болған. 
Ол өзіндік қасиеттеріне қарай жаңадан қалыптасушы және дамушы білім саласына жатады. Жоғарыда 
көрсетілген қарым-қатынас, өмірден алынған тәрбие жөніндегі қорытындылар теория емес, тәрбие 
ғылымының бастауы болып табылады. Адамзат өмірінде тәрбиенің ерекше орынға ие болуы адам санасына 
біртіндеп ене бастайды. Қоғамның қарқынды немесе бәсең дамуы өсіп келе жатқан жеткіншектен бастап 
тәрбиелеу үдерісіне байланыстылығы айқын көрінеді. Тәрбиелеу тәжірибесін жетілдіру мақсатында 
арнайы оқу-тәрбие мекемелері ашыла бастайды.

Қазақтың ұлы ғалымы Ш.Ш.Уәлиханов өз халқының қоғамдық, құқықтық, саяси жағыдайын жақсарту 
мақсатында 1862 жылы Атбасар округінің аға сұлтаны болуға ризалық білдірді. Ол осы шешімнің негізгі 
мақсатын Достоевскийге жазған хатынан байқауға болады. Шоқан өз хатында былай дейді: “Елдестеріме 
пайдамды тигізу үшін аға сұлтан болғым келді... сондағы ең алдымен көздегенім - өз басымның мысалы 
арқылы жерлестеріме оқыған аға сұлтанның пайдалы екенін көрсету еді”. Осы сөздерінен Ш.Уәлиханов 
Қазақстанды құқықтық мемлекет ретінде қалыптасуы арқылы қазақ халқының еркін, бейбіт өмір сүруін,  
олардың құқықтық білімділігімен байланыстырған. Құқықтық мемлекеттің негізгі белгілерінің бірі – сот 
әділдігі болып табылатындықтан Шоқан қазақ даласындағы әділ сот органын құруды көздей отырып, 
Омбы облыстық басқармасындағы заң комиссиясының құрамына қатысады. Мұнда ол қазақ соты 
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реформасының мәселесімен айналысады. Шоқан қазақ халқының саяси-экономикалық құқықтары мен 
мүдделерін ғылыми тұрғыдан дәлелдеп, қорғады. 

Нақты айтатын болсақ, тұлғаға азаматтық білім мен тәрбие беру Ш.Уәлихановтың осы бағыттағы 
мақсатына А.И.Герценнің азаматтық тәрбие арқылы тұлғаның адамгершілік қасиетін дамыту мүмкіндігі 
бар екендігі жөніндегі пікірі сәйкес келетіндігіне көзіміз жетеді. Тәрбиенің мақсаты: халық қамын 
ойлайтын тұлғаны даярлау. Яғни, мемлекеттің үлгілі азаматтық тұлғасын қалыптастыратын білімді, 
тәжірбиелі мұғалімді даярлау өзекті мәселе.

ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақтың тұңғыш ағартушысы Ы.Алтынсариннің “Кел, балалар, 
оқылық”, “Өнер - білім бар жұрттар” атты өлеңдері мен “Таза бұлақ”, “Бақша ағаштары”, “Әке мен бала” 
сияқты әңгімелерінің тәрбиелік мәні зор. Ы.Алтынсарин қазақ балаларына біліммен қоса жан-жақты 
тәрбие беруді де көздеген. Сонымен қатар, болашақ нағыз құқықтық мемлекет азаматын қалыптастырып, 
тәрбиелеуге білім беру үдерісін бағыттаған.

Ы.Алтынсарин «Мұсылманшылықтың тұтқасы» атты еңбегінде қазақ жастарының діни 
білімділігінің дамуы, қазақ тілінің басқа тілдермен араласпауы үшін арнағанын кіріспе бөлімінде айтады. 
Ыбырайдың бұл еңбегін зерттей келе С.Қалиев «Қазақ этнопедагогикасының теориялық негіздері мен 
тарихы» атты оқу құралында былай дейді, «Ыбырайдың бұл кітабының құндылығы, біріншіден мұсылман 
дінінің шариғат заңдарына ана тілінде түсінік беруі болса, екіншіден діни терминдердің мән-мағынасын 
ашуына зер салуында, үшіншіден, (ең бастысы) шариғат заңын өмір тіршілігімен, адам тәрбиесімен тығыз 
байлданыстыра талдауында болып отыр. Ол діннің өзін тәрбиенің құралы деп қарайды»[12].

Абай Құнанбаев шығармаларында адамның рухани әлемі, ғарыш тұңғиығы мен жердегі өмір 
біртұтас құбылыс ретінде қарастырылады. “Адам бол” этикалық өсиетінде адам бойындағы философиялық 
қасиеттерді орталықтандырады: ерік жігер, сезім мен ақылдың адамды алға қойған мақсатына жеткізетін 
қасиеттер екендігі көрсетіледі. Ұлы Абай өзінің 3-ші сөзінде әрбір старшина басы мен би сайлау саясатын 
сынай отырып, былай дейді: “Бұл билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан 
келмейді. Бұған бұрынғы Қасым салған қасқа жолын, Есім салған ескі жолын, әз Тәуке ханның Күлтөбенің 
басындағы күнде кеңес болғанда Жеті жарғысын білмек керек”, - деп бекер айтпаған.

Сонымен бірге қазақ даласындағы билер сотының лауазымын, қызметін жоғары деңгейде болуы 
арқылы құқықтық мемлекет орнатуды армандаған Абай Құнанбаевтың билер ережесі 1885 жылғы мамыр 
айында Шарда өткен билердің төтенше съездінде талқыланып, қабылданады. Бұл ереже 24 баптан 
тұрады. Ережеде билердің, сондай-ақ сот процесіне қатысушылардың құқықтары мен міндеттері, істің 
өткізілу тәртібі, би шешімімен келіспеушілік тәртібі, жалға куйгерлік бергендерге жаза тағайындау үдерісі 
қамтылған. Сондай-ақ ережеде қылмыстық, міндеттемелік, неке, меншік даулары толық енгізілген. 

Тәуелсіздік қадамы нығайып құқықтық мемлекет болуға ұмтылып отырған қазіргідей шақта жас 
ұрпаққа құқықтық тәрбие беру туралы ұлы ғұламалар ой-пікірлерін оқытудың маңызы зор деп есептейміз. 
Бұл орайда Абай мұрасындағы “Әділет” түсінігі арқылы айқындалып, өріс алған құқықтық тәрбие 
идеяларының аясы кең [13].

Ұлы Абай қазақ даласындағы қолданылатын заң нормалары осы қазақ халқының әдет-ғұрпына, 
тұрмысына сай келуін қолдаған. Ол құқықтық мемлекет құру мақсатын адамның білімділігімен, 
тәрбиелілігімен ұштастырған. Оған дәлел: “Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін 
түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім”[14] - деген сөзін айтамыз.

Абай өз елінің патриоты ретінде жеке адамға, қоғамға, мемлекетке зияны бар қылмыстарды 
болдырмай жолдарын да ойластырған. Оның 38-ші сөзінде былай делінген: «Күллі адам баласын қор 
қылатын 3 нәрсе бар. Содан қашпақ керек... надандық... еріншектік...залымдық.... Надандық – білім-
ғылымның жоқтығы, дүниеден еш нәрсені оларсыз біліп болмайды. Еріншектік – күллі дүниедегі өнердің 
дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік – бәрі осыдан шығады. Залымдық – адам 
баласының дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса, адамнан бөлінеді, бір жыртқыш хайуан хисабасына 
жолығады» [15].

Сонымен, қазақ даласындағы ертеден келе жатқан әдет-ғұрып нормалары, салт-дәстүрлердің барлығы 
тәрбиенің негізгі қайнар көзі болып табылады. Жастардың адамгершілік, отан сүйгіштік қасиеттерін 
қалыптасытыру арқылы саналы, мәдениетті, білікті ел азаматын тәрбиелеу ата-бабамыздың ежелден бергі 
келе жатқан арманы. Құқықтық мемлекеттің және азаматтық қоғамның мүшесін қалыптастыру мақсатында 
ұйымдасырылатын оқу-тәрбие үдерісінің бағдарламаларына қазақ даласындағы әдет-ғұрып нормаларын, 
заң-жоралғыларын, ойшылдарымыздың тұжырымдамаларын ендіру арқылы ата-бабамыздың мұрасын 
жаңғырту қажет деген қорытындыға келеміз.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСКИХ СТЕПЯХ 
Жарыкбаева Д.Р.,  к.п.н., КазНацЖенПУ, Алматы, Казахстан

В статье под названием «Ориентация на будущее: духовное обновление» президента Нурсултана Назарбаева 
«Когда мы смотрим на историю наших предков, образ жизни наших предков, мы можем найти много ярких примеров 
истинного прагматизма», говоря, что современные образование основано на принципах, необходимых нашим 
предкам. Развитие страны как правового государства находится в руках молодых людей с социально-правовым 
сознанием и культурой. 

Очевидно, что человек, который не знает традиций, обычаев и традиций своего народа, не может быть частью 
его жизни. Исходя из этой цели, мы решили провести исследование вопросов правового воспитания в казахских 
степях.

Правосознание личности формируется через нормы общепринятых норм казахской степи, уголовной 
ответственности, ответственности, брачных и судебных решений. Аль-Фараби, К.О.Кашифи, О.Тлеукабылылы, М.К. 
Дулати, которые способствовали правовому воспитанию молодежи, также включены в работы. Статья содержит 
образовательные нормы казахской степи и судебной системы, моральные ценности великих степных мыслителей 
и ученых, просветителя и поэзии, мудрости и исследований. Также был сделан обзор работы исследователей в 
казахстанских степных исследователях.

Ключевые слова: юридическое образование, правосознание, обычное право, право, суд.

CULTURE OF SPEECH OF THE PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Toleubekova R.K.1 d.p.s., professor 
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This article examines the rich language of primary school students, studies colloquial speech, the language of speech, 
the culture of the colloquial concept, the works of scientists and researchers have been analyzed.

Key words: language, speech culture, language culture, colloquial culture.

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ СӨЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІ
Толеубекова Р.К.1 п.ғ.д., профессор

Рахметулла Ұ. 2 магистрант
1,2Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан

Бұл мақалада бастауыш сынып оқушыларын  тілдік қоры бай, қазақ тілінде сөйлеу мәдениетіне үйрету, сөйлеу, 
тіл мәдениеті, сөйлеу мәдениеті ұғымдары зерделеніп, зерттеуші ғалымдардың еңбектері сараланды.

Тірек сөздер: тіл, тіл мәдениеті, сөз мәдениеті, сөйлеу, сөйлеу мәдениеті.

Бүгінгі таңда мектептердің өзекті мәселелерінің бірі – оқушылардың тіл мәдениетін көтеру, сауатты 
жаза алатын, өз ойын айқын жеткізе алатын азамат тәрбиелеу. Сөйлеу мәдениеттілігінің тәрбиесі, ана 
тіліне деген сүйіспеншілігі, танымдық және эмоционалдық ерік қалыптастыру - тілдік білімнің ажырамас 
бөлігі, баланың өзін-өзі дамыту және әлеуметтендіру. Балаларды мектепте оқытудың табысты болуы 
көп жағдайда сөйлеу шеберлігінің деңгейіне тәуелді. Мәтіндік оқу материалдарын тиісті қабылдау және 
молайту, сұрақтарға тегжейлі жауап беру, өз пайымдауларын білдіру - осы барлық және басқа да білім беру 
қызметі келісілген сөйлеу дамуының жеткілікті деңгейін талап етеді. Бастауыш сынып оқушыларының 
мектеп бағдарламасын меңгеруі тілдік білімі мен сөйлеу дамуын жүзеге асыруына байланысты. 
Оқушылардың интеллектуалды және эстетикалық дамуы өз халқының мәдениетіне тән. Осы санаттағы 
балаларға ең бірінші, тіл мен сөйлеуді меңгеру саласындағы танымдық іс-әрекетін дамыту қажет .

Бұл мәселе туралы көптеп айтылып та, жазылып та жатыр. Мысалы, педагогика ғылымының 
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докторы И.Нұғыманов пен 3.Қашқынбаева «Оқушының жеке тұлға болып дамуы мен алған білімін іске 
асыруда сөйлеу тілін, әрекетін, сөйлеу мәдениетін, әдебін қалыптастыру педагогиканың қазіргі кездегі 
көкейтесті мәселелерінің бірі болып табылады» - дейді. Қазақ зиялылары: А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, 
М.Балақаев, К.Аханов, Т.Қордабаев, Ы.Маманов, Н.Уәлиев, Р.Сыздықова, А.Жапбаров, Ә.Болғанбаев, 
С.Исаев, А.Ысқақов, Р.Әміров, Қ.Жұбанов т.б. ғалымдардың еңбектерінде «тіл» ұғымының сан қырлы 
жағына тоқталады. Тіл табиғатының қыр-сырына терең жан-жақты үңілу – ғалым А.Байтұрсынұлынан 
бастау алып, Қ.Жұбанов зерттеулерімен өз жалғасын тапқан. Жас ұрпақты өзінің ана тілінде еркін, 
мүдірмей сөйлетіп үйрету үшін оқыту әдістемесін жетілдіре түсу − бүгінгі күннің аса маңызды мәселесі. 
Бүгінгі күннің тілек – талабы тұрғысынан білім мазмұнын жаңғырту, өмір талабына орай дамыта оқыту, 
оқытудың жаңаша әдіс-тәсілдерін қолданып заман ағымына жауап беруі мұғалімдерге жауапты істерді 
жүктейді.

Оқушының ауызша сөйлеу тілін дамытудың барлық пәндерге бірдей ортақ қатысы бар. Жеке 
пәндерді оқушыларға меңгертуде психологияның алатын орны ерекше. Адам өзінің қажетін өтеуге 
байланысты өзін қоршаған ортамен қарым-қатынасқа түседі, біреулермен пікірлеседі. Ол үшін белгілі 
бір ұлт тілінің грамматикалық ерекшелігіне сәйкес сөздер мен сөз тіркестерін пайдаланады. Психология 
пәні арқылы адам миы мен сана сезімінің дамуында дыбысты тілдің маңызы зор екенін түсінетін болсақ, 
адам сол дыбыстық тіл арқылы тиісті мән-мағынасы бар сөздерді айту қабілетіне ие болады. Қатынас 
құралы ретінде коммуникативтік қызмет атқару – тілдің негізгі функциясы. Тіл адамды қимыл-әрекетке 
итермелеп, эксперессивтік сигналдық қызмет атқарады.

Тіл- мемлекеттің тұғырлы тірегі, халықтың рухани байлығы, өткені мен болашағының айқын 
көрінісі. Тіл қай елде, ұлтта болсын қастерлі, қасиетті, құдыретті.

Тіл мәдениеті – әдеби тілдің нормасы мен оның дамуын, сөйлеу тілімен қарым-қатынасын зерттейтін 
тіл білімінің саласы. Тіл мәдениетінің тіл білімінің басқа салаларынан айырмашылығы – оның күнделікті 
өмірде тілді қолдану, жазу, сөйлеу мәдениетімен тығыз байланыста болатындығында. Тіл мәдениеті 
дегеніміз – коммуникативтік қарым-қатынас кезінде тілдік тәсілдерді дұрыс ұйымдастырып, белгілі бір 
тәртіппен жүйелі қолдану [1].

Тіл мәдениетіне барар жолдың бастауы – сөйлей білу. Тіл адамзаттың бір-бірімен пікірлесуін, 
түсінісуін қамтамасыз ете келіп, тілдік қарым-қатынасты іс жүзіне асырады. Тілдік қатынас – адамның 
ойлау, пайымдау, сөйлеу, тыңдау, түсінісу, айту, пікірлесу, т.б. әрекетіне тікелей қатысты құбылыс. 

Сөйлеу, сөйлей білу қазірде мәдениет деңгейіне көтерілуі қажет. Өйткені, су жаңа киімді киюге 
аңсарың қатты ауғандай немесе киер киіміңді талғап, таңдап кигендей сөйлеу мәселесіне де дәл солай 
мән бере кіріскен жөн. Бұл жәйтті тек киіну жағдаятымен салыстыру аздық етер, бәлкім. Олай болса, 
тамақтану секілді, дос, жар таңдау сияқты тиісті мамандық иесі болу сипатындағы ой-қиялыңды електен 
өткізетіндей, сондай пейіл таныта кіріскен абзал.

Тіл дедік, сөйлеу дедік, ал енді сөйлеу мәдениеті дегеніміз не?
Сөйлеу мәдениеті дегеніміз – қоғамдық даму үдерісінде қалыптасқан әдеби тілдің ауызша және 

жазбаша нормаларын меңгеріп, дидарласудың түрлі жағдайларында сөз қолданудың мақсаттары мен 
мазмұнын іріктей ала отырып, ойды тиянақты жеткізу ережелерінің жиынтығы.

Сөйлеу мәдениеті, негізінен, ресми келіссөздер жүргізу, өндірістік мәселелерді шешу үдерісінде 
қолданылатын жалпыадамзаттық денгейде қабылданған, қалыптасқан ережелерден тұрады. Олардың негігі 
қағидаларына айтылар ойдың дәлдігі, әріптестің қабылдауына сыйымдылығы және сыпайы жеткізілуі 
жатады.  Тіл мен ойдың, ой мен әрекеттің арасында тығыз байланыс бар.

Сөйлеу әдебі ағыл. speech etiquette – Тіл практикасының ұлттық, өзіндік ерекшеліктерге ие 
қағидалары; бұл ережелер әңгімелесушімен «сыпайы, биязы» байланыс жасауға (байланысты орнату, оны 
қолдап отыру, байланысты тоқтату) қоғам тарапынан бекітілген қалыпты нысандар мен тілдік бірліктер 
жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Сөйлеу әдебінің жағдаяттары ретінде назар аудару және назарды өзіне 
аудару, амандасу, танысу, шақыру, өтініш, кеңес беру, ұсыныс жасау, келісу, қарсы болу, кешірім сұрау, 
көңіл айту, қошемет сөз айту, құттықтау, қоштасу және т.б. түрлерді атауға болады [2,214].

Адамның мәдени тұлға ретіндегі табиғатын зерттеуші ғалымдар, адамның мәдениеттілігі мен 
адамның қасиетін түсіндіру үшін сол адамның өскен, өнген, тәрбиеленген ортасында алған тәлім-тәрбиесі 
негіз болатындығын айтады. Адам – қоғам өкілі, белгілі бір ортаның саналы тұлғасы. Қоғамдық қарым-
қатынастың ішінде адамның түрлі субъекті не объектімен қарым-қатынасында тілдің орны әрдайым 
басты рөлде болады. Адамдар арасындағы қарым-қатынаста сыпайылық, кішіпейілділік пен адамгершілік 
қасиеттер тіл арқылы көрініс табады. Сөйлеуші жақтың тыңдаушыға деген құрмет-қадірінің қаншалықты 
дәрежеде екені де сөз жұмсалым арқылы беріледі[3]. «Тіл барлық заттар мен құбылыстарды, т.б. таным 
белгілерді ұғынуға көмектеседі. Адамның рухы мен ішкі эмоциясын, сондай-ақ, адамдық қарым-
қатынастан туған адами сыпайылықты да айқын көрсетеді» [4].
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Сыпайылық ағыл. politeness – әңгімеге қатысушылардың Тілдік практикасының көрінісі; бір-
біріне құрмет көрсетудің әдістері; мыс., Сен-Сіз есімдіктерін, әңгімеге қатысушының лауазымын, атағын 
(мыс., доктор, профессор), қазіргі кезде сөйлеу этикетінің (әдебінің) мәдениетін көрсететін ханым, мырза 
сөздерін, әңгімеге қатысушының өз ісіне, кәсібіне қосқан үлесін көрсететін (мыс., әдебиеттің ақсақалы) 
шынайы қошемет сөздер мен сөз тіркестерін әңгіме барысында қосып отыру сыпайылықтың белгісі болып 
саналады [2].

Сөйлеу әдебі қарым-қатынаста, қоғамдық орындарда, жалпы өз елімізде сирек сақталады. Оған 
дәлел ретінде бірнеше мысал келтірейін. Бірсыпыра замандастарымыздың (қала тұрғындары) ауызекі 
сөйлеу тілінде қазір «Мен Байзақовада тұрамын», «Мақатаевадан трамвайға мінемін» деген орысша-
қазақшасы араласқан қойыртпақ тіркестер пайда болды. Мұның қалай? – десең, «әдет қой» дейді[5]. 
Сонда, біз білетін Иса, Мұқағали әйел болғаны ма?! Неге олай ойланбастан сөйлейміз? Мемлекеттік тілді 
үйренуші өзге ұлт өкілдері осындай қойыртпақ қолданыстарды естіп не дейді? Енді бірде студенттер мен 
мұғалімдердің тілінде ешбір қажетсіз қыстырма сөздер (жаңағы, сонымен, сөйтіп, ал, иә, қалай, нетіп, не 
қылып, анау, не, әлгі т.б.) көп кездеседі. Көптеген студенттер ойын жеткізе алмай қысылғанда аузыма сөз 
түспей тұр, тілімнің ұшында тұр, көкірегімде бәрі сайрап тұр, айтуға тілім жетпей тұр деп мүсәпірлікке 
ұрынады.

Сөз әдебі – дидарласушылардың тіл арқылы ақпарат алмасуын жүзеге асыру үстінде, олардың 
әлеуметтік рөлдеріне және әңгіменің ресми немесе ресми еместігіне сай таңдап алған қарым қатынас 
қалыптарының жүйесі. Сөз әдебі қоғамдық санаға сіңісті болып қалған ұстанымдардан тұрады және 
қарым-қатынасты тіркеу рөлін атқарады.

Сөйлеудің негізгі белгілерін толық сақтай отырып, оқушылардың бойында жеке тұлғалық қасиеттерді 
арттыру үшін сөздік қорды көбейтіп, дауысқа, әр дыбыстың функциясына мән беру керек. Қазақстан 
Республикасы Президентінің «Тілдерді қолдану мен дамыту» бағдарламасында Елбасы: «Қазақстанның 
болашағы қазақ тілінде»[6] деп айтады. Тіл мәдениетінсіз тұтас халық болып даму мүмкін емес. Біліммен 
ұштасқан тәрбие мәселесінде оқушылардың сөз саптауы алғаш орында қаралуы тиіс деп есептеймін. 
Бұл туралы педагогикалық сөздікте мынадай анықтама берілген: «Оқушылардың тіл мәдениеті – оқыту 
үрдісі мен адамдардың тілдік қарым-қатынасы негізінде жазбаша және ауызша тілді игеру деңгейі. 
Оған тілдің мағыналылығы, ойлылығы, байлығы, көркемдігі мен жалпытілдік нормалардың сақталуы 
тән»[7]. Педагогика саласының зерттеушілері оқушының тіл мәдениеті туралы бірнеше пікірлер айтады. 
Көшбасшылық қасиеттерді талдауға зерттеу жүргізген Ицхак Пинтосевичтің «Әсер ет! Жетекшінің 7 
өсиеті» атты кітабынан мысал келтіруге болады. Ицхак Пинтосевичтің айтуы бойынша «Шешен сөйлеу 
көшбасшылық қасиет пен өзіне деген сенімділікпен тура жалғасып жатқан дүние. Халық алдына шығып 
сөз сөйлеу үшін өзіне деген сенімділікті жоғалтпай, мақсатты жүзеге асыра сөйлеу қажет»[8] екен. Сондай-
ақ сөйлеу адамдардың басқадан ерекше қасиеті екендігін алға тартып, бала күннен қалыптасатындығын 
айтады және әдемі сөйлеуге кеңес береді. «Әрбір қарым-қатынастың мақсатына байланысты сөйлесім 
ерекшеліктері бар. Сөйлеудің негізгі белгілері сөйлеу әрекеті үстінде көрінеді. Оларға: 1) сөйлеуші 
мен тыңдаушының міндетті қатысы, яғни диалогтік белгі; 2) дайындықсыз еркін түрде жүзеге асуы; 3) 
тақырыптың әр алуандығы; 4) сөйлеу жағдаятының тәуелділігі; 5) дайын сөйлеу құрылымдарының болуы 
жатады. Қатысым эмоция мен сезімдерге толы адам қоғамында, адамдар арасында жүзеге асатындықтан, 
сөйлесімнің тек хабарды жеткізіп, сөйлеуші адаммен байланысты белгілерді жеткізбеуі немесе сөйлесім 
мазмұнында сөйлеушінің эмоциясы, белгілі құбылысқа қатысты жасалатын қорытындылары, көзқарасы 
қамтылмауы, берілмеуі мүмкін емес. Адам тілдік таңбаларды өзара түсінісу үшін ғана емес, тыңдаушының 
қызығушылығын оятып, оны әрекетке итеру үшін де қолданады. Яғни тіл бірліктері хабарды жеткізуші 
құралдар қызметін атқарып қана қоймай, тыңдаушыға ықпал, әрекетке итеруші құралдар ретінде де 
жұмсалады» [9] делінген.

Баланың тіл мәдениетін қалыптастыруда отбасының орны ерекше. Қазақтың ұлы жазушысы М. 
Әуезов: «Ұлт болам десең - бесігіңді түзе деп бекер айтпаған. Осы жерде А. Байтұрсынұлының «Тәуелсіз, 
дербес өмірге өзінің ана тілінде сөйлейтін және төл әдебиеті бар халық қана таласа алады» деген сөзі 
ойға келеді. Ал балаға ана тілінің құдіретін ана сүтімен беретін отбасының балаға тигізер әсері, басқа 
ықпалдардан биігірек тұратыны белгілі. Отбасы жасөспірім үшін әрі тіршілік ету ортасы, әрі тәрбиелік орта 
болып табылады. Бала өмірінің алғашқы кезінен-ақ басқа әлеуметтік тәрбие әсерлерімен салыстырғанда 
ата-ананың орны ерекше болады. Баланың алғашқы былдырлаған тілінен жоғары мәдениетті тілін 
қальштастыруда ата-ананың ролі үлкен. Әр отбасы бала тіліне немқұрайлы қарамай, үлкен мән беріп, 
жауапкершілігін түсіне отырып әрекет етуі тиіс. Өкіншке орай қазірде балаларының сөз саптауына 
ата-аналардың көбі көңіл бөлмейді. Бұл туралы Т. Мейірманкұлова өз мақаласында былай дейді: «Ата-
аналар балаларының ана тілінде жарық көрген көркем шығармаларды, баспасөз басылымдарын оқуларын 
қадағаламайды, талап етпейді. Отбасында жасөспірімнің телехабарды, фильмдерді бөгде тілде тамашалап, 
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халық әндерін тыңдаудан бас тартып, өзге әуенге еліктегендігін байқаса да ескерту жасамайды. Егер 
отбасында осы мәселеге көңіл бөлініп отырса, мәнгүрттігіміздің көңілін оятып, көзін ашар едік»[10].

Жоғарыдағы ұлылардан қалған, кейінгі ұрпағына қалдырған ізгі мұраттарымен, данышпандық, 
шешендік ойларынан, тілдік ұстанымдарынан, қоғам қайраткерлері, ақын-жазушылардың айтқан тіл 
даналығы туралы, парасат пайымдарынан ақылды ой, алғыр сөз – адамның ең жоғарғы қасиеті екенін, 
қастерлі тіл мәдениеті-сөз мәдениеті екенін ұғынамыз.

Қорыта айтқанда, қазақтың ұлы ханы, өз заманының данышпан дипломаты Абылай ханның 
қазақ мәмілегер-дипломаттарын қалмақ еліне аттандырар кезде сөйлеген сөзі: “Үлкендеріңді кішілерің 
сыйлаңдар, көп арасында мына Қазыбек сияқты кішінің де сөзін тыңдандар. Өздеріңді жат елдің алдында 
жақсы елдің баласындай ұстаңдар. Мұндайда қол бастайтын батыр болу да қымбат, жол бастайтын көсем 
болу да қымбат, бәрінен де ел тағдырын шешетін шешен болу қымбат. Елдестірмек елшіден, жауластырмақ 
жаушыдан. Елдесе алмай жауласып кетсек, сендердің олақтықтарыңнан болғаны. Ауыздан шыққан 
сөз атылған оқпен бірдей, қайтып ала алмайсыңдар. Сөз сөйлегенде ойлап сөйлеу керек”, – дегендей, 
шешендік өнер-тіл өнері мен сөйлеу мәдениетінің ең жоғарғы сатысы. Бүгiнгi қолымызға жиналған 
мәлiмeттeрдi саралай кeлгeндe сөйлеудің негізгі белгілерін толық сақтай отырып, оқушылардың бойында 
жеке тұлғалық қасиеттерді арттыру үшін сөздік қорды көбейтіп, дауысқа, әр дыбыстың функциясына 
мән беру керек eкeндiгiнe көз жeткiздiк. Тіл мәдениетіне барар жолдың бастауы – сөйлей білу. Сөйлеу 
мәдениеті өспейінше, жоғары ақыл мәдениетіне жетуге болмайтындығы сөзсіз. 
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The article is devoted to the problem of forming a healthy lifestyle in primary school students. In the article the author 
focuses on the problem of preserving the health of primary school children, as it affects the success in learning.

The questions concerning the problem of formation of bases of a healthy lifestyle of younger schoolboys are considered.
At present, the well-being of people and society is of a social nature for the civilized world. Human health is one of the 
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Мақала бастауыш сынып оқушыларының салауатты өмір салтын қалыптастыру мәселесіне арналған. 
Мақалада автор бастауыш сынып оқушыларының денсаулығын сақтау мәселесіне баса назар аударады, өйткені 
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оқудағы жетістіктері тікелей осыған байланысты.
Бастауыш сынып оқушыларының салауатты өмір салтының негіздерін қалыптастыру мәселелеріне қатысты 

мәселелер қарастырылған.
Қазіргі уақытта адамдар мен қоғамның әл-ауқаты өркениетті әлем үшін әлеуметтік сипатқа ие.Адамдардың 

денсаулығы елдің маңызды аспектілерінің бірі болып табылады. Денсаулықтың басты шарты-бұл мәдени орта, 
салауатты өмір салты.

Тірек сөздер: денсаулық, салауатты өмір салты, салауатты өмір салтының негіздерін қалыптастыру, әдістері, 
формалары, денсаулық сақтау технологиялары, бастауыш сынып, қалыптастыру.

Мектепте білім беруді модернизациялау жағдайында денсаулықты сақтау және нығайту мәселесі 
аса өткір тұр. Қазіргі дидактикада өсіп келе жатқан ұрпақтың салауатты өмір салтын қалыптастыру 
мәселелері пікірталастырмайды, жалпы танылған болып табылады, олар мемлекеттік дәрежеге көтерілді. 
«Қазақстан Республикасының білім туралы» заңы бастауыш білім беруді жалпы білім беру жүйесінің 
бірінші деңгейімен айқындайды, ал бастауыш білім беру міндеттерінің бірі балалардың денсаулығын 
сақтау және нығайту болып табылады. 

Мәселенің өзектілігіне қарай, зерттеу үшін «денсаулық» санатын анықтау бірінші дәрежелі мәнге 
ие, өйткені қазіргі ғалымдардың жалпы танылған көзқарастарына сәйкес оны сақтау және нығайту адам 
өмірінің салтына байланысты. Көптеген зерттеушілер өз денсаулығын құруда адам ағзасының шексіз 
мүмкіндіктерін атап өтеді. Денсаулықтың тек маңызды анықтамалары ғана қазіргі уақытта өте көп екенін 
ескере отырып, әртүрлі зерттеу ұстанымдары тұрғысынан «денсаулық» туралы жалпылама түсініктерді 
қарастырайық: 

Биологиялық. Биологиялық әл-ауқаттылық -қалыпты (патологиялық емес тұқым қуалаушылық), 
ағзалар мен бүкіл ағзаның толыққанды қызметі. 

Медициналық. Физикалық және психикалық әл-ауқаттылық-дененің толық құндылығы, қалыпты 
психикалық және физикалық функциялары, аурулар мен зақымданулардың болмауы. 

Экологиялық. «Адам - қоғам - қоршаған орта» жүйесіндегі қарым-қатынас ағзаға қатысты бейімделу 
және бейімсіздендіру факторларының әрекетін сипаттайды. 

Әлеуметтік. Қоғамдағы адамның қалыпты қызметі-белсенділік, жауапкершілік, еңбек, балаларды 
тәрбиелеу, отбасылық әл-ауқаттылық. 

Демографиялық. Халықтың негізгі сипаттамаларының, тұтастай алғанда және жекелеген этникалық 
топтардың - жалпы сырқаттанушылық пен мүгедектікті есепке алу кезінде туудың, өлім-жітімнің, 
тығыздықтың салыстырмалы теңгерімділігі. 

Экономикалық. Қаржылық көрсеткіштерді айқындайтын еңбек ресурстарымен тұрақты қамтамасыз 
ету жағдайында мемлекеттің, отбасының, жеке адамның экономикалық әл-ауқаттылығы. 

Психологиялық. Танымдық үдерістердің қалыптасуы - тәрбиелеу, зейін салу, ойлау, есте сақтау, 
рухани сфераның, оның эмоциялық-еріктік аспектісінің негізінде тұлғаның үйлесімдігі. 

Педагогикалық. Алдыңғы ұрпақтан өмірге, еңбек пен шығармашылыққа қажетті толыққанды 
интеллектуалдық, тәжірибелік, эмоционалдық құндылықты тәжірибе алуға мүмкіндік беретін жағдай.

Мәдени. Жалпыадамзаттық, мемлекеттік, өңірлік және ұлттық мәдениет базасында денсаулықты 
сақтау және салауатты өмір салтын жүргізу жөніндегі тәжірибені меңгеруді қамтамасыз ететін, адамның 
белгілі бір мәдениетке жататындығын ұғынуға, мәдени-тәріздес өмір салтын таңдауға негізделген жай-
күй[1, 59-б.].

Осылайша, «денсаулық» ұғымының қазіргі түсініктемелері оны жүйелі интегралдық құбылыс ретінде 
сипаттайды. Бұл «Қазақстан Республикасындағы білім туралы» заңында бекітілген денсаулық рөліне 
қатысты расталады: «Денсаулық баланың биологиялық сипаттамасын, елдің әлеуметтік-экономикалық 
жағдайын, балаларды тәрбиелеу мен білім беру жағдайларын көрсететін маңызды интегралдық көрсеткіш 
болып табылады».

«Салауатты өмір салты» ұғымы «денсаулық» санатының ең маңызды туындысы болып табылады, 
өйткені қазіргі жағдайда дәл осы өмір салты жеке денсаулыққа тікелей әсер етеді. 

Денсаулық әлеуетін сақтау мен дамытуға адамның өз күш-жігерімен ғана қол жеткізетінін, сондай-
ақ дені сау әдеттерді, «өмірлік философияны» қалыптастыру бала жасында неғұрлым тиімді екенін ескере 
отырып, адамның өз денсаулығына көзқарасын өзгерту ең алдымен тәрбиелік мәселе. Сондықтан қоғам 
білім беру жүйесіне әлеуметтік тапсырыс ұсынады - мектеп ортасын сауықтыру, балалардың денсаулығын 
нығайту және олардың салауатты өмір салтын қалыптастыру бойынша жұмысты күшейту. 

Осыған байланысты тәрбие мақсатына жету - қоғамда ұзақ және бақытты өмір сүруге қабілетті дені 
сау адамды қалыптастыруды зерттеушілер А.Г. Татарникова, Г.К. Зайцев, С.В. Попов, А.С. Иманғалиев, 
А.А. Қалыбекова, Г.С. Акиева, Г.Д. Әлімжанова, А.Г. Маджуга, С.Н. Сүлейменова, А. Жамбылқызы, Ж.О. 
Жылбаев және т.б.бүгінгі күні мектептің тәрбие әлеуетін жүзеге асырумен және педагогтардың денсаулық 
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сақтау қызметін ұйымдастырумен байланыстырады.
Осы мәселе бойынша жүргізілген зерттеулерді талдау келесі ережелерді есепке алу қажеттілігі 

туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді: 
- денсаулықты «тұтас феномен» ретінде көрсету және оның тұлғаның өмір салтынан шарттылығы; 
- салауатты өмір салтын биологиялық және әлеуметтік факторлармен анықталатын өмір сүрудің 

ерекше түрі ретінде түсіну, олардың ішінде отбасы мен мектеп елеулі орын алады; 
- оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, мектептің денсаулық сақтау қызметін 

ұйымдастыру. 
Қойылған міндеттерді шешу ең алдымен ғылыми негізделген білім беру-тәрбиелеу бағдарламаларын 

әзірлеуді және балалардың физикалық және психикалық тұрғыдан табысты дамуы үшін мектептің оқу 
үдерісін осындай ұйымдастыруға ықпал ететін денсаулық сақтау педагогикалық технологияларын 
қолдануды талап етеді. Білім беруді дараландыруды қамтамасыз ету үшін, бір жағынан, білім алушылардың 
жеке параметрлерінің диагностикасын дамыту, ал екінші жағынан - оқытудың нысандарын, әдістерін, 
бағдарламаларын баламалы таңдауға мүмкіндік беру, яғни білім беру мекемелері мен бағдарламаларының 
вариативтілігін дамыту қажет[2, 11-б.]. 

Бұл үздіксіз жаңарту процесін, оқушылардың денсаулығын сақтауға қатысты педагогтар қызметінің 
барлық салаларын өзгертуді білдіретін заманауи мектепті дамытудың инновациялық түрімен ғана 
қамтамасыз етілуі мүмкін. Бүгінгі күні білім беру мазмұнына енгізілген көптеген жаңалықтарды игеру-
білім беру қызметіне қатысушылардан көп энергия шығынын талап ететін, жеткілікті еңбекті қажет ететін 
процесс. Нәтижесінде физиологиялық шаршау, сондай-ақ психоэмоционалдық шамадан тыс жүктемелерге 
байланысты ағзаның функционалдық жағдайында әртүрлі ауытқулар пайда болады. Демек, көптеген 
созылмалы аурулар, психиканың бұзылуы мен жүйке стресстері болып табылады..

Бұл феноменнің негізгі мазмұны жоғары құндылық ретінде дене, психикалық және әлеуметтік 
денсаулық туралы қамқорлық болып табылады. Салауатты өмір салты - бұл өз денсаулығын сақтауға және 
жақсартуға бағытталған қызмет,адамдардың белсенділігі. 

Сау туғаннан кейін адам оның бұзылу белгілері пайда болғанша денсаулықты сезінбейді.  Осыған 
байланысты білім беру денсаулықты нығайтудың құралдарын, әдістері мен тәсілдерін үйретіп қана қоймай, 
сонымен қатар денсаулықтың өмірлік басымдығын, тұлғаның өз денсаулығы үшін жауапкершілігінің 
құндылық-мағыналық ұстанымдарын қалыптастыруды қамтамасыз етуге қабілетті жүйе болып табылады.

Мектепте оқыту процесі оқушылардың денсаулығын сақтауға, нығайтуға және дамытуға 
бағытталғандықтан, баланың денсаулығын сақтаудың маңызды шарты оның қызметінің табыстылығы 
болып табылады. Балалардың мектептегі негізгі қызметі - оқу, дәл осы табысты оқу іс-әрекеті қолайлы 
психологиялық микроклиматты қалыптастыруға және баланың мектепте қолайлы көңіл-күйін 
қалыптастыруға ықпал етеді, оған әрбір оқушы үшін өзінің жеке ерекшеліктеріне сәйкес даму мүмкіндігін 
жасау арқылы қол жеткізіледі.

Педагогтан денсаулық сақтау бойынша қызметті жүзеге асыру үшін белгілі бір білім, білік, дағды 
талап етіледі, сондықтан бұл қызмет кәсіби-педагогикалық қызметтің құрамдас бөлігі болып табылады 
деген қорытынды жасауға болады [3, 64-б.].

Демек, біздің ойымызша, кәсіби-педагогикалық біліктілік аспектілерінің бірі ретінде педагогтің 
денсаулық сақтау қызметін бөлу әбден заңды. Біз осы аспектіні «педагогтың оқушылардың денсаулығын 
сақтауға дайындығы» деп қарастыратын зерттеушілердің пікірін қолдаймыз, оған педагогтың білім 
беру процесіне қатысушылардың денсаулығын сақтау және нығайту бойынша қызметті жүзеге асыру 
интегративті қабілеті, белгілі бір білімнің, тәжірибенің, дағдылардың болуы және осы салада біліктіліктің 
қалыптасуы кіреді.

Жеке белсенділікке және мінез-құлық қызметіне бағытталған салауатты өмір салтын қалыптастыру 
тәсілін негізге ала отырып, біз балаларда салауатты өмір салты негіздерін қалыптастырудың келесі 
кезеңдерін бөлеміз: 

- оқушыларда өмірлік басымдықтың негізі ретінде денсаулық идеясын қалыптастыру; 
- өз өмірінде салауатты өмір салтының түрлі құралдары мен әдістерін қолдана білуге бағытталған 

балалардың өзіндік санасын қалыптастыру. 
Оқушы ағзасының функционалдық жағдайына және оның жұмысқа қабілеттілігіне сабақтың 

құрылымы әсер ететінін ескере отырып, сабақты ұйымдастыруды және әр түрлі қызмет түрлерін оңтайлы 
пайдалану мүмкіндігін ойластыру қажет.

Бұдан басқа, төменгі сыныптарда оқыту көп жағдайда сезімдік қабылдауға, екіншісінен басым 
бірінші сигналдық жүйені қолдануға құрылуы тиіс. Сондықтан бірден бір тиімді әдіс–көрнекілік арқылы 
оқыту. Сонымен қатар, тұрақты жұмыс істеу ұзақтығы техникалық оқыту құралдарын пайдалану кезінде 
артады. Бір қызмет түрінен екіншісіне ауысу сәттерінің өзі, микро ауыртпалық бола отырып, шаршаудың 
дамуын қозғайды, бұны өз сабақтарын жоспарлау кезінде педагогтарға ескеру қажет.
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Денсаулық сақтау қағидаттарында мектептің оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру оқушылардың еңбек 
және демалыс режимін қамтамасыз етуді талап етеді, бұл кезде балалардың сабақ кезеңі бойы жоғары 
жұмысқа қабілеттілігі сақталады, сондай-ақ бұл сыртқы орта жағдайларының белгілі валеологиялық 
нормаларға сәйкес келуіне байланысты болады. Сынып бөлмелері мен кабинеттерінің микроклиматтық 
көрсеткіштері ағзадағы термореттеудің барабарлығын, ауаның газ құрамы - көру жүйесінің оңтайлы жұмыс 
істеуін қамтамасыз етуі тиіс. Сабақ барысында жоғары жұмысқа қабілеттілікті сақтауда, әсіресе бастауыш 
мектеп жасындағы балалармен сабақ өткізу кезінде қажетті дене шынықтыру минуттарын пайдалану 
маңызды рөл атқарады, оларды шаршаудың алғашқы белгілері байқалғанда (зейіннің төмендеуі, ойдың 
жиі ауысуы, алаңдау) жүргізу орынды[4, 122-б.].

Қазіргі уақытта педагогикалық теория мен тәжірибе оқыту құралдарының, нысандары мен 
әдістерінің үлкен арсеналына ие. Сонымен қоса мұғалім оқу процесін жақсы ұйымдастыруға ықпал 
ететін кез келген нәрсені таңдауға құқылы. Сонымен қатар, ол қолданылатын жұмыс түрлері мен әдістері 
валеологиялық қағидаттарға сәйкес болуын, яғни оларды пайдалану оқушылардың денсаулығына зиян 
келтірмейтіндігін ескеру қажет. Сондықтан, балалардың білім беру қызметінің сипаты мен олардың оқу 
орнындағы әрекеттері базалық талаппен байланысты болуы аса маңызды. Яғни, мұғалімдердің денсаулық 
сақтау қызметі оқушылардың базалық қажеттіліктерін ескере отырып құрылуы тиіс. Тек осы жағдайда, 
біріншіден, олардың жеке-үйлесімді дамуы үшін жағдай жасалады, екіншіден, оқушылардың жалпы 
жағдайы мен жағымды көңіл-күйдің үстемдігі қамтамасыз етіледі және үшіншіден, білім беру қызметіне, 
жалпы қабылданған мінез-құлық нормаларына тұрақты оң көзқарас қалыптасады. Адамның жетілу және 
оның қажеттілік-мотивациялық саласының даму заңдылықтарын талдау бастауыш мектеп жасындағы 
балаларда өзін-өзі дамытуға, ойынға және еліктеуге күрделі биологиялық қажеттіліктер басым екенін 
анықтайды. Осыны ескере отырып, олар үшін әртүрлі ойындар, қолмен және вербалды шығармашылық, 
сурет салу, ертегілерді театрландыру және т.б. қызметтің жетекші түрлері болып табылады. Бастауыш 
сынып оқушыларын тәрбиелеу, денсаулықты нығайту мен дамытуға мотевацияны қалыптастыру, салауатты 
өмір салтының нормалары мен қағидаттарын сақтауға бағдар жасау еркін ойын және шығармашылық 
қызметте жүзеге асырылуы тиіс. Бұл ретте балаларға қызметтің осы түрлеріне өз қажеттіліктерін 
қанағаттандыру құралдарын таңдау еркіндігін беру маңызды шарт болып табылады. Сондай-ақ, білім 
беруде және денсаулықты сақтауда ең жоғары нәтижеге тек қолайлы психологиялық климат жағдайында 
ғана қол жеткізуге болатынын атап өткен жөн[5, 63-б.]. 

Біздің көзқарасымыз бойынша мынадай болжамға келдік:  
- мектептегі балалар мен мұғалімдердің, оқушылардың бір-бірімен өзара сыйластық, тілектестік 

атмосферасында өзара қарым-қатынасы; 
- әртүрлі шығармашылық қызметте тұлғаның өзін-өзі жетілдіруі, жеке тұлғаның мүдделеріне сәйкес 

оқу және дамыту мүмкіндігі; 
- денсаулықты сақтауға және белсенді тұлғаны дамытуға ықпал ететін шығармашылық пен сұлулық 

атмосферасы.
Осылайша, оқушылардың салауатты өмір салтының негіздерін қалыптастыруды біз салауатты өмір 

салтының құрамдас бөліктері туралы оқушылардың білімі мен түсінігін байыту, денсаулықты сақтау және 
нығайту бойынша белсенді қызметке сүйене отырып, денсаулыққа құндылық қарым-қатынасты дамыту 
бойынша мақсатты үдеріс ретінде түсінеміз. 

Қазақстандық білім беруді реформалаудың жаңа міндеттері салауатты өмір салты қағидаттарын 
қалыптастыру негізінде оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың мүмкіндігін ғана емес, қажеттілігін де 
ашады. 

Жоғарыда айтылғандардың барлығы білім беруді дамыту мен жаңғыртудың қазіргі кезеңінде 
психологиялық-педагогикалық зерттеулер балаларды сауықтыру, салауатты өмір салтына уәждемені 
қалыптастыру арқылы олардың аурушаңдығын азайту, білім беру мекемелерінде балалардың денсаулығын 
сақтау мен нығайту үшін жағдай жасау міндетін бірінші кезекке қою қажеттілігі туралы мәселені қозғайды 
деп қорытынды жасауға болады.
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 
УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
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1,2КарГУ имени  Е. А. Букетова, Караганда, Казахстан

Статья посвящена вопросу о проблеме формирования здорового образа жизни у учеников начального 
класса. В статье автор делает упор на проблему сохранения здоровья младших школьников, так как от этого зависит 
успешность в обучении.

Рассмотрены вопросы, касающиеся проблемы формирования основ здорового образа жизни младших 
школьников.

В настоящее время благосостояние людей и общества носит социальный характер для цивилизованного мира. 
Здоровье людей является одним из важнейших аспектов страны. И главное условие здоровья - это культурная среда, 
здоровый образ жизни.

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, формирование основ здорового образа жизни, методы, 
формы, здоровьесберегающие технологии, начальный класс, формирование.

PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THE TEAM AND ITS SIGNIFICANCE
Zekengalieva D.M. 1 мaster student

Belenko O.G. 2 c.p.s. 
1,2 Semey SU named after Shakarim, Semey, Kazakhstan,

This topic is relevant and is dictated by the demands of practice, due today to the nature of human activity and the 
problems of effective organization and management of people, the regulation of relations between them that are developing. 
The article discusses the concept of socio-psychological climate, indicators of a positive socio-psychological climate, factors 
and some ways of its optimization. The socio-psychological climate is an indicator of the level of social development of the 
team and its psychological reserves, capable of more complete implementation. The authors present the characteristics of a 
favorable socio - psychological climate in the team.

Key words: team, psychological climate, cohesion, relationship style, leader, interpersonal relationships, conflict, 
individual well-being.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В КОЛЛЕКТИВЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
Зекенгалиевна Д.М. 1 магистрант 

Беленко О.Г. 2 к.пс.н. 
1,2ГУ имени Шакарима, Семей, Казахстан

Данная тема является актуальной и диктуется запросами практики, обусловленными в наши дни характером 
человеческой деятельности и проблемами эффективной организации и управления людьми, регуляции между ними 
отношений, которые развиваются. В статье рассматривается понятие социально-психологического климата, показатели 
положительного социально-психологического климата, факторы и некоторые пути его оптимизации. Социально-
психологический климат является показателем уровня социального развития коллектива и его психологических 
резервов, способных к более полной реализации. Авторами представлены характеристики благоприятного социально 
- психологического климата в коллективе.

Ключевые слова: коллектив, психологический климат, сплоченность, стиль взаимоотношений, руководитель, 
межличностные отношения, конфликт, самочувствие личности.

Понятие «климат» имеет корни в социальной психологии. Этот термин, ныне широко употребляемый, 
часто принято ставить в один ряд с понятиями духовной атмосферы, духа коллектива и преобладающего 
настроения. 

Термин «психологический климат» в отечественную социальную психологию ввел Н. С. Мансуров. 
Именно он первым из отечественных исследователей разработал основные подходы к изучению морально-
психологического климата в коллективах [1].

Вместе с тем, морально-психологический климат является показателем уровня развития коллектива 
и его психологических резервов, способных к более полной реализации.

Мы будем исходить из того, что социально-психологический климат является состоянием группового 
настроения и качественной стороной межличностных отношений в группе [2].

На социально – психологический климат коллектива постоянно воздействуют внешние и 
внутренние факторы. Совокупность воздействий этих факторов на социально-психологический климат 
коллектива проявляется в степени его благоприятности, переживаемая персоналом подразделения по-
разному. Благоприятный социально –психологический климат характеризуется преобладанием бодрого, 
жизнерадостного настроения, наличием взаимопонимания, способностью к совместной деятельности, 
ценится трудолюбие, честность и др. Для неблагоприятного социально –психологический климат 



532

коллектива свойственно: отсутствие равенства между коллегами, подавление инициативы сотрудников, 
негативное эмоциональное состояние, равнодушие к успехам и неудачам членов группы, высокие нагрузки, 
невозможность профессиональной самореализации, конфликты.

Основными факторами, влияющими на состояние социально-психологического климата в коллективе, 
являются смысл труда и степень удовлетворения людей им; условия труда и быта, удовлетворенность 
ими; степень удовлетворения характером межличностных отношений с сотрудниками; стиль руководства 
и личность руководителя [3].

Внутренний психологический климат характеризует взаимоотношения работников в коллективе. На 
него влияет удовлетворенность человека группой и своим местом в ней, совместимость и взаимоотношения 
с окружающими, степень участия в управлении, самоуправлении, стиль руководства. Во многом он зависит 
и от умения членов коллектива сознательно жить по законам коллектива, подчиняться установленным ими 
самими требованиям и порядкам. 

Коллектив (от лат. collectifious — собирательный) — группа объединенных общими целями и 
задачами людей, достигшая в процессе социально ценной совместной деятельности высокого уровня 
развития. В последние годы слово «коллектив» часто заменяется словом «команда».

 В коллективе формируется особый тип межличностных отношений, характеризующихся 
высокой сплоченностью как ценностно-ориентационным единством, самоопределением личности. 
Коллективистическое самоопределение является самым первым феноменом этого коллектива, 
обеспечивающим указанную интеграцию. Оно выступает в качестве особого качества межличностных 
отношений в коллективе, это основная реакция личности на давление со стороны коллектива [4]. 

Коллективы различаются между собой не только численно, но и психологически, и эти различия 
проявляются в характере внутреннего климата, состояния и степени сплоченности их участников. Е. С. 
Кузьмин считает, «что понятие психологический климат отражает характер взаимоотношений между 
людьми, преобладающий тон общественного настроения, уровень управления, условия и особенности 
труда и отдыха в данном коллективе» [5]. 

В. М. Шепель одним из первых попытался раскрыть содержание понятия социально-психологический 
климат «как эмоциональную окраску психологических связей членов коллектива, возникающей на основе 
их близости, симпатии, совпадения характеров, интересов и склонностей» [6]. 

Р. Х. Шакуров рассматривает понятие «психологического климата с двух его сторон: психологической, 
которая раскрывается в эмоциональных, волевых, интеллектуальных состояниях и свойствах группы и 
социально-психологической, которая проявляется в интегративных особенностях психологии группы, 
значимых для сохранения ее целостности и для ее функционирования как самостоятельного объединения 
людей» [7]. 

Б.Ф. Ломов включает в понятие психологический климат «систему межличностных отношений, 
психологических по природе (симпатия, антипатия, дружба); психологические механизмы взаимодействия 
между людьми (подражание, сопереживание, содействие); систему взаимных требований, общее 
настроение, общий стиль совместной трудовой деятельности, интеллектуальное, эмоциональное и волевое 
единство коллектива» [8]. 

Социально-психологический климат трудового коллектива — это социально обусловленная, 
относительно устойчивая система отношений его членов к коллективу как к целому. Социально-
психологический климат всегда строится на межличностных отношениях, поэтому является показателем 
их состояния. 

Под психологическим климатом коллектива или группы подразумевают следующее:
– Совокупный портрет социально-психологических качеств группы сотрудников; 
– Психологический настрой; 
– Преобладающий характер взаимоотношений между членами; 
– Общая оценочная характеристика состояния [9]. 
В понятии социально-психологического климата выделяются три «климатические зоны»:
• Первая климатическая зона - социальный климат, который определяется тем, насколько в данном коллективе 

осознанны цели и задачи деятельности, насколько здесь гарантированно соблюдение всех прав и обязанностей его 
членов.

• Вторая климатическая зона - моральный климат, который определяется тем, какие моральные ценности в 
данном коллективе являются принятыми.

• Третья климатическая зона - психологический климат, те неофициальные отношения, которые складываются 
между людьми, находящимися в непосредственном контакте друг с другом. То есть, психологический климат - это 
микроклимат, зона действия которого значительно локальнее морального и социального.

Психологический климат коллектива может меняться в соответствии с психологическим состоянием 
отдельных его членов. Каждый человек является частью структуры того коллектива, в котором состоит, 
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и в непосредственной степени влияет на его психологический климат. Одним из важных факторов 
положительного психологического климата в коллективе является его сплоченность.

В свою очередь, сплоченность коллектива — это понятие, раскрывающее особенности 
межличностных отношений в коллективе, единство ценностных ориентаций, единство целей и 
мотивов деятельности в пределах совместной деятельности. Товарищеские контакты во время работы 
и по окончании ее, сотрудничество и взаимопомощь формируют хороший социально-психологический 
климат. Чем более сплочен коллектив, тем стабильнее в нем психологический климат, поддерживаемый 
стремлением к единой цели. 

Основные показатели сплоченности коллектива — это ценностно-ориентированное единство, то есть 
максимальное сближение всех его членов, как в деловой, так и в нравственно-культурной сфере. Единый 
подход к достижению целей, выработка совместных решений, имеющихся задач и единое понимание 
необходимости своей деятельности. И второй показатель сплоченности коллектива — это равномерное 
распределение ответственности за результат совместной деятельности, а также личный вклад каждого 
члена коллектива в общий результат. Важной характеристикой социально-психологического климата 
является общий эмоционально-психологический настрой сотрудников. 

Социально-психологический климат характеризуется стилем взаимоотношений специалистов, 
находящихся в непосредственном контакте друг с другом. В процессе формирования климата складывается 
система межличностных отношений, определяющих социальное и психологическое самочувствие каждого 
члена коллектива. 

Принято выделять перечень факторов, определяющих характер состояния социально-
психологического климата в подразделениях организации. К подобным факторам относятся следующие:

- Организационные факторы (адекватность организационных структур выполняемым 
профессиональным задачам; разумная организованность информационных потоков; отсутствие 
дублирования функций между подразделениями и между сотрудниками и т. д.). 

- Социальные факторы (наличие социального пакета для каждого сотрудника; система морального и 
материального стимулирования; наличие систем переподготовки и переобучения персонала; продуктивная 
организация рабочих мест и т. д.). 

- Административные факторы (используемые руководством подразделений и организации в целом 
приемы воздействия на подчиненных; социальная дистанция между руководителем и подчиненным, этика 
взаимодействия управленческого и исполнительного звена и т. д.).

- Психологические факторы (характер взаимоотношений сотрудников между собой, степень 
социально-психологической совместимости и сработанности, уровень конфликтности в подразделениях, 
характер взаимодействия между подразделениями, особенности карьерных ориентаций и 
профессиональной мотивации сотрудников; особенности корпоративной культуры; характер восприятия 
и оценки работниками друг друга и т. д.).

- Факторы профессионально-квалификационной характеристики персонала (численность персонала, 
укомплектованность личного состава, соответствие квалификации персонала выполняемой деятельности, 
обеспечение адаптации и вхождения в должность, перспектива повышения квалификации, перспектива 
служебного роста и карьеры, обоснованность подбора и расстановки персонала и т. д.). 

- Правовые факторы (оптимальность и непротиворечивость правовых актов, регулирующих 
профессиональную деятельность, соответствие правовых актов требованиям современной деятельности, 
наличие по каждой должности должностной инструкции с указанием объема обязанностей, прав и 
ответственности, форма и содержание правовых актов, удобство в их применении и т. д.) [10].

Психологический климат реализуется на двух уровнях. 
Первый уровень — статический, относительно постоянный (Это устойчивые взаимоотношения 

членов организации, их интерес к работе и коллегам по труду. На этом уровне социально-психологический 
климат понимается как устойчивое, достаточно стабильное состояние, которое, однажды сформировавшись, 
способно долгое время не разрушаться и сохранять свою сущность, несмотря на те трудности, с которыми 
сталкивается организация. 

С этой точки зрения, сформировать благоприятный климат в подразделениях довольно трудно, но 
в то же время легче поддерживать его на определенном уровне, уже сформированном ранее). Контроль и 
коррекция свойств социально-психологического климата осуществляются сотрудниками эпизодически. 
Они чувствуют определенную стабильность, устойчивость своего положения, статуса в системе 
взаимоотношений. Поскольку состояние климата менее чувствительно к различным воздействиям и 
изменениям со стороны окружающей среды, постольку оно оказывает определенное влияние на результаты 
коллективной и индивидуальной деятельности, на работоспособность сотрудников, на качество их 
профессиональной деятельности. 
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Второй уровень — динамический, меняющийся, колеблющийся. Это каждодневный настрой 
сотрудников в процессе работы, их психологическое настроение.

Этот уровень описывается понятием “психологическая атмосфера” (В отличие от социально-
психологического климата, психологическая атмосфера характеризуется более быстрыми, временными 
изменениями и меньше осознается людьми. Изменение психологической атмосферы влияет на настроение 
и работоспособность личности в течение рабочего дня. Изменения же климата всегда более выражены, 
заметны, они осознаются и переживаются сотрудниками более остро; чаще всего человек успевает 
адаптироваться к ним. 

Накопление количественных изменений в психологической атмосфере ведет к переходу ее в иное 
качественное состояние, в другой социально-психологический климат) [10]. Развитие здоровой атмосферы 
в коллективе в большей мере зависит от руководства и стиля управления организацией. Авторитарный, 
бюрократический стиль подавляет творческую инициативу, энергию сотрудников. Они становятся 
безынициативными, прохладно относятся к своим обязанностям, происходит текучесть кадров. В итоге 
страдает непосредственно работа и успех предприятия. 

При демократическом стиле, наоборот, единение сотрудников, поощрение их творческих начинаний 
способствует эффективности производственного процесса. Именно в таких коллективах преобладающее 
число сотрудников — люди с активной жизненной позицией. Если каждый человек считает себя значимой 
фигурой, с предложениями и действиями которой считается руководство и весь коллектив, то работа 
выполняется с удовольствием и на эмоциональном подъеме, а значит, качественно и в срок. Важно также, 
чтобы руководитель действительно был лидером, способным правильно организовать рабочий процесс, 
раскрыть потенциал каждого сотрудника и повести за собой людей. При этом он сам должен быть примером 
в отношении к работе и сотрудникам. Высокомерие, неуважение к людям, недостаточная компетентность, 
нежелание или неспособность учиться — такие качества не добавят руководителю популярности, а 
создадут предпосылки для конфликтов и взаимных обид. 

Руководитель может и должен находить выход из конфликтных ситуаций, в том числе, и между 
сотрудниками. Ему нужно быть хорошим психологом и понимать, что иногда, даже по завершению 
конфликта, у людей остается чувство обиды, которое в дальнейшем может стать психологическим 
барьером, вызывать неприязненные чувства между членами коллектива, интриги внутри него. Во многом 
от правильного поведения руководителя, его прямого или косвенного вмешательства, часто зависит 
перейдет конфликт в затяжную стадию, или будет исчерпан в начале.

Гармоничная, дружелюбная обстановка на работе, где тебя ценят — мечта любого человека. 
Хороший психологический климат является не меньшим, а иногда и большим, стимулом для сотрудников, 
чем оплата труда. Создать здоровый коллектив — непростая задача, требующая кропотливого труда, 
тонкого и чуткого подхода со стороны его руководства. Но эти усилия не будут напрасными — результат 
работы коллектива единомышленников оправдает ожидания [11]. 

Таким образом, к  основным объективным показателям уровня развития СПК относят: эффективность 
профессиональной деятельности, состояние служебной дисциплины и характер движения кадров. Среди 
субъективных (психологических) показателей часто называют степень удовлетворенности членов 
коллектива различными сторонами его жизнедеятельности, особенности восприятия и понимания других 
людей, удовлетворенность сложившимися взаимоотношениями, доминирующие психические состояния 
работников, эффективную трудовую мотивацию и др. На самочувствии личности в коллективе отражаются 
ее отношения в группе в целом, степень удовлетворенности своей позицией и межличностными 
отношениями в ней.
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ҰЖЫМДАҒЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КЛИМАТ ЖӘНЕ ОНЫҢ МАҒЫНАСЫ
Зекенғалиқызы Д.М. 1 магистр

Беленко О.Г. 2 пс.ғ.к., 

1,2 Шәкәрім атындағы МУ, Семей, Қазақстан

Мақалада адамның іс-әрекетінің сипатына және адамдарды тиімді ұйымдастыру мен басқаруға, дамып келе 
жатқан қатынастарды реттеуге байланысты мәселелер және әлеуметтік-психологиялық климат ұғымы, позитивті 
әлеуметтік-психологиялық климаттың көрсеткіштері, факторлар және оны оңтайландырудың кейбір жолдары 
қарастырылады. Әлеуметтік-психологиялық климат - бұл ұжымның әлеуметтік даму деңгейінің көрсеткіші және 
оны толығымен жүзеге асыруға қабілетті психологиялық резервтер. Авторлар ұжымдағы қолайлы әлеуметтік-
психологиялық климаттың сипаттамаларын ұсынған.

Тірек сөздер: ұжым, психологиялық климат, ұйымшылдық, қарым-қатынас стилі, көшбасшы, тұлға аралық 
қатынастар, конфликт, жеке әл-ауқат.

PREPARATION OF STUDENTS THROUGH EXTRA CLASS EDUCATIONAL WORK
Rysbekova R.M. c.p.s., ass. professor, ZhSU named after I.Zhansugurov

Taldykorgan, Kazakhstan 

The article deals with the problem of preparing students for extracurricular educational work. The program of circle 
work for the purpose of preparation of students for extracurricular educational work of school is recommended. The themes 
of extracurricular educational work of the school, the importance of Patriotic education of schoolchildren, children’s song 
repertoire for the performance of schoolchildren are presented.

Key words: extracurricular educational work, Kazakh folk music, Kazakh folk song, songs of folk composers, Kazakh 
folk kui, kui of folk composers, opera, ballet, choral works, symphonic and chamber instrumental works, Patriotic education, 
patriotism.

СТУДЕНТТЕРДІ СЫНЫПТАН ТЫС ТӘРБИЕ ЖҰМЫСТАРЫНА ДАЯРЛАУ
Рысбекова Р.М. п.ғ.к., қауым. профессор м.а.  І.Жансүгіров атындағы ЖМУ

Талдықорған, Қазақстан

Мақалада студенттерді сыныптан тыс тәрбие жұмыстарына даярлау мәселесі қарастырылған. Студенттерді 
сыныптан тыс тәрбие жұмыстарына даярлау мақсатында үйірме жұмысының бағдарламасы ұсынылған. Мектептегі 
сыныптан тыс тәрбие жұмыстарының тақырыптары, оқушыларға патриоттық тәрбие берудегі маңызы, оқушылардың 
орындауларына арналған балалар әндері репертуары іріктеліп, көрсетілген.

Тірек сөздер:  сыныптан тыс тәрбие жұмыстары, қазақ халық музыкасы, қазақ халық әндері, халық 
композиторларының әндері, қазақ халық күйлері, халық композиторлары күйлері, опера, балет, хор шығармашылығы, 
симфониялық және камералық аспаптық шығармалары, патриоттық тәрбие, патриотизм.

Бүгінгі студент – ертеңгі маман, яғни ұстаз-тәрбиеші! Болашақ педагог мамандарды даярлау 
бағытында бірқатар ресми құжаттар негізге алынады [1,2,3].

Жоғары оқу орындары студенттерге, «Білім» тобындағы педагогикалық мамандықтарға дайындайтын 
«Педагогика»[4], «Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі»[5] пәндері арқылы теориялық білім 
береді, студенттер осы теориялық білімдерін мектепте педагогикалық практика кезінде тәжірибе жүзінде 
білік, дағдыларынкөрсетеді. Осы педагогикалық тәжірибеден өту барысында студенттер сыныптан тыс 
тәрбие жұмысын жоспарлап, дайындық жұмыстарын жүргізулері, ұйымдастырып, іс-шараларды өткізу 
үрдістеріне қатысулары, олардың дайындықтарына байланысты екені белгілі. Студенттер мен сынып 
жетекшілерінің осы саладан даярлығын жетілдіру мақсатында, «Қазақ халық музыкасының патриоттық 
тәрбиедегі мүмкіндіктері» атты бағдарламасы жасалды[6,7]. Бағдарлама бойынша семинар өткізілді. 
Бағдарлама 18 сағатқа жоспарланды (14 сағат лекция, 4 сағат –  практикалық). 

Семинардың мақсаты:студенттерді қазақ халық музыкасының патриоттық тәрбиедегі 
мүмкіндіктерімен таныстыру және оны сабақта, сабақтан тыс іс-әрекеттерде пайдалануға үйрету болды.

Бағдарлама мынадай тақырыптарды қарастырады:
1. Патриоттық тәрбиенің қазіргі таңдағы мәні.
2. Оқушыларының патриоттық тәрбиесінің мазмұны, ерекшеліктері.
3.Қазақ халық әндері мен халық композиторлары әндерінің оқушылардың патриотизмін 

қалыптастырудағы мүмкіндіктері.
4. Қазақ халық күйлері мен халық композиторлары күйлерінің (домбыра, қобыз, сыбызғы) 

патриотизмді қалыптастырудағы әлеуеті.
5. Патриоттық мазмұндағы қазақ халық музыкасының опера мен балеттегі көрінісі.



536

6. Патриоттық мазмұндағы қазақ халық музыкасының хор шығармашылығындағы көрінісі.
7.Қазақ халық музыкасы – симфониялық және камералық-аспаптық шығармалардың негізі.
Лекция барысындастудент теориялық білімді меңгереді, проблемалардың шешімін іздестіреді, 

деректі  материалдардың көмегімен білім қорын дамытады.  Практикалық сабақтарда лекцияда меңгерген 
білімін жетілдіреді, өздігімен дербес ізденіске машықтанады, сыныптан тыс іс-шаралар жоспарын жасап, 
рефераттар жазып үйренеді, тәжірибелі мұғалімдермен пікір алмасады. Үйірме жұмыстарына қатысты, 
мектепте жүргізілген іс-шараларға көмектеседі.

Жұмыс барысында сонымен бірге оқушылардың патриоттық мазмұндағы халық музыкасынан 
білім деңгейін жетілдіру мақсатында, алдын-ала бекітілген жоспар бойынша сыныптан тыс іс-
шаралар өткізуге студенттерді даярлық жұмыстары жүргізіледы. Іс-шаралар сынып және мектеп 
көлемінде ұйымдастырылады. Студенттерді даярлау барысында сыныптан тыс уақыттарда салтанатты 
түрде өткізілетін, ұлттық патриотизмді қалыптастыруда мәні жоғары бірқатар іс-шараларға мазмұндық 
сипаттама бере кетейік [7, 156б.].

Тақырыптары:
1. 1-қыркүйек, Алғашқы қоңырау «Ата заңымызбен» тығыз байланыста қарастырылады.
2.  25 қазан – «Сүйікті менің республикам».
3. 16 желтоқсан – Тәуелсіздік күні. «Желтоқсан жаңғырығы».
4. 22 наурыз – Наурыз мерекесі. «Ұлыстың ұлы күні – Наурыз».
5. 7 мамыр – Отан қорғаушылар күні. «Отан – оттан да ыстық».
6. 9 мамыр – Жеңіс күні. «Тыныштық – әлемге».
Егер тақырыптарға қысқаша тоқталатын болсақ, мектептегі оқу жылы 1 қыркүйек – Білім күні, 

алғашқы қоңырау қағудан басталады. Білім күні үшін «Ата заңымыздың»      мәні маңызы ашып көрсетіледі. 
Ата заңныңқалыптасуына қазақ хандары мен билерінің қосқан үлесі мазмұндалады.

25 қазан – Республика күніне арналған салтанатты жиын Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
әнұранының орындалуымен басталады. Сондай-ақ, Е.Хасанғалиевтің «Күн дидарлы – Қазақстан», 
бастауыш сынып оқушылары С.Мұхамеджановтың «Қазақстан» сияқты әндері орындалады. Осындай 
патриоттық тақырыптағы әндерді орындау арқылы мерекенің мазмұны ашылып, әсері күшейеді. Осы 
тақырыпқа байланысты шыққан еліміздің Елбасы Н.Назарбаевтың сөзіне композитор Б.Тілеухановтың 
«Елім менің» әнінің тәрбиелік мәні орасан зор.

16 желтоқсан – Қазақстанның тәуелсіздік алған күні сыныптан тыс жүргізілетін жұмыстардың тәрбие 
сағаты түрінде өтілетіні белгілі. Бұл күні Отан, туған ел, туған жер туралы әндермен бірге, тәрбие сағатының 
тақырыбына сай, Ә.Тінәлиевтің «Желтоқсан желі», І.Амановтың «Қасқалдақ» әндері орындалады. 1986 ж. 
16 желтоқсанда болған оқиға бүкіл дүние жүзіне «қазақ» деген ұлттың бар екендігін паш етті. Осы оқиғада 
құрбан болғандар: Ләззат Асанова, Қайрат Рысқұлбеков, Ербол Сыпатаев, Сабира Мұхамеджановалардың 
өмірлері үлгі-өнеге. Сол кездегі жастардың ереуілі «қазақ», «Қазақстан Республикасы» – деген ұранмен 
өткені белгілі. Осы мазмұнда өтілетін тәрбие сағаттары, тақырыпқа сай, оқушыларға патриоттық тәрбие 
берудің бірден-бір құралы болып табылады.

22 наурыз – «Наурыз тойы». Еліміз егеменді болғанына байланысты 60 жылдай жоғалып, қайта 
оралған Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мейрамының жас ұрпақты тәрбиелеуде маңызы зор.

Бар табиғат еміреніп, жан-жануар түгел жаһан дала жаңғыра бастағанда олармен бірге жаңарып, бірге 
қуанған адамзат баласы да ұлыстың ұлы күнін ақ жарқын мерекеге айналдырған, оны барша ағайын-туыс, 
алыс-жақын, дос-жаран айналаның бәрі құшақ жая қарсы алып, төс түйістіріп, қол қусырып, аман-түгел 
алысып, мәз-мәйрам болысқан. Осы мереке арқылы оқушылар ана тілін, ұлттық әдет-ғұрып, салт-дәстүрін 
үйрене отырып, ұлттық дәстүрге деген сүйіспеншіліктері қалыптасады. Наурыз мерекесіне  байланысты 
шыққан әндер: Б.Сарыбаевтың «Наурыз думаны», С.Мұратовтың «Наурыз тойы», Б.Есдәулетованың 
«Наурыз тойы», қазақ халқының кең дарhандылығын, мейірбан – жомарттығын, қазақ даласының 
байлығын, көркемдігін суреттейді. Бұл әндер оқушыларды туған елін, жерін, Отанын сүюге тәрбиелейді.

7 мамыр – Отан қорғаушылар күні. Халық даналығында «Отан оттан да ыстық», «Отансыз ер 
бұралқы итпен тең» деп айтылатындай, біз ата-анамызды, ұлтымызды таңдай алмайтындай, Отанымызды 
да таңдай алмаймыз. Отанды сүйіп, құрметтеу, қадірлеуге, жас өспірімдердің бойына мектепке алғаш аяқ 
басқаннан Отанды қорғау жауапкершілігімен астастырып, сіңіру қажет. Осы орайда, бастауыш сынып 
оқушыларына арналған К.Қуатбаевтың «Ел қорғауға әзірміз», К.Дүйсекеевтің «Солдат болам мен ертең» 
әндерінің тәрбиелік мүмкіндігі мол. Жас өспірімдер ата-бабамыздан келе жатқан тарихи жауынгерлік 
дәстүрлермен танысып «азаматтық парыз», «азаматтық борыш» ұғымдарынан мағлұмат алып, Отан қорғау 
қасиеті жауапкершілік сезімін түсінеді. Ал жоғары сынып оқушыларымен алғашқы әскери дайындық пәні 
арқылы Отан қорғауға дайындық жұмыстары жүргізіледі.

Жеңіс күні мектептен тыс өткізілетін іс-шаралардың оқушыларды патриотизмге тәрбиелеудегі 
маңызы орасан зор болды. Оқушылардың ата-аналарымен бірігіп, қаланың орталық алаңына шығып соғыс 
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ардагерлерімен сарбаздар шеруін көріп, теледидардан Ұлы Отан соғысы туралы фильмдерді көруі, ой-
өрістерін кеңейтіп, сабақтардағы алған білімдерін толықтырып, тәрбие сағаттарында саналы түрде өлең, 
тақпақ айтып, әндерді орындауға үлкен мүмкіндік туады. Тәрбие сағаттарында Р.Елебаевтың «Жас қазақ», 
С.Байтерековтың «Әлия» әндерінің орындалуы арқылы халқымыздың батыр ұл-қыздарының есімдері 
мәңгі есте сақталатындығын оқушылардың жүректеріне ұялатып, бойларына сіңіру қажет.

Қорыта келгенде, мектеп оқушыларына патриоттық тәрбие беру, алғашқы қоңыраудан бастап, соңғы 
мектеп бітіргенде соғылатын қоңырауға дейін жүргізіледі. Әрбір сыныпта белгіленген жоспар бойынша 
іс жүзіне асып отырады. Әрбір мерекеге тыңғылықты дайындықпен, жүйелі түрде өткізілетін тәрбие 
сағаттары көзделген мақсатқа жетуі – әрбір сынып жетекшісінен үлкен жауапкершілікті талап етеді. 
Жоғарыдағы аталған тақырыптық мерекелердің оқушыларға қазақ халық музыкасы негізінде патриоттық 
тәрбие берудегі мүмкіндігі мол, маңызы орасан зор.

Оқушылар халқымыздың әнші– композиторлары: Біржан сал, Ақан сері, Жаяу Муса, Абай Құнанбаев, 
Мұхит Мералиев, Иса Байзақов, Әміре Қашаубаев, Кенен Әзірбаев және т.б. Күйші композиторлары: 
Құрманғазы, Тәттімбет, Дәулеткерей, Ықылас, Динамен, олардың өмірімен, шығармаларымен танысады 
[7, 159 б.].

Қазақ халық әндері: «Қамажай», «Әлди-әлди», «Қарлығаш», «Алатау», «Жаз келеді, алақай» және 
т.б. әндерді айтып үйренеді.

«Кеңес», «Қаражорға», «Ақсақ құлан», «Айжанқыз», Дәулеткерейдің күйі: «Қос алқа», 
Құрманғазының күйі: «Сарыарқа», «Балбырауын», «Перовский марш», Динаның күйі: «Той бастар» және 
т.б. халық күйлерін тыңдайды [7, 159 б.].

Әннің қоғамдық әлеуметтік сипаты, тәрбиелік мәні елдің санасынан бір сәт тысқары қалмағаны аян. 
Кең далада желдей есіп, ауыздан – ауызға тарап, толассыз кезіп жүретін ән мен күй халық жан-дүниесінің 
ең асыл мұраттарын дәріптеп, таратып отырады. Қайғы, мұңның өзінде зор ғибрат жатуы сондықтан. 
Ұрпақ тәрбиесіне айырықша мән берген ата-баба сұлу ән, асыл сөздің кестесімен сәби жүрегін тербеп, 
ой-санасын игі адамгершілікке жетелейді. Сондықтан, кең байтақ ата жұртта буыннан – буынға жалғасып, 
ұят - аят, әдеп  көрген, мейірім шарапат салтанат құрды. Ең кереметі сол, ән қанатында халық ойының 
тереңдігі, шексіз қиялы, кестесі, орамды шешен тілі берік сақталып, заманның алдын орып, кейінгіге 
тарады. Мұның өзі от басынан, Отан тұтастығына дейін тамырын үзбеген дәстүрге айналды. Шілдехана 
мен қаралы жоқтау әнінің аралығында да ақынжанды сері халықтың ғұмыры осылай түзілген. Оның 
жан-сарайын, пайым-парасатын, сұлу сазды әндерін тыңдап, айрықша бағаланған жандар көшпенділер 
өмірінің бұл ерекшелігін назардан тыс қалдырмаған.

Осы ата-баба қалдырған асыл мұра ән-күй, жыр, яғни халық музыкасы жас-өспірімдерді тәрбиелеудің 
таптырмас құралы болып табылады.

Халық музыкасын көптеген композиторлар негізге алған (А.Жұбанов, Л.Хамиди, С.Мұхамеджанов, 
Б.Байқадамов, Б.Ғизатов, Ө.Байділдаев, Д.Ботбаев, Ә.Еспаев, И.Нүсіпбаев, К.Қуатбаев, М.Әубәкіров, 
К.Дүйсекеев және т.б.), балаларға арнап көптеген патриоттық тақырыпта әндер шығарған[7, 160 б.].

Олардың мазмұны оқушылар көкірегінде отаншылдық сезімін ұялатады. Отан ата-анасынан басталып, 
туған ел, жермен астасып жатады. Балаларға жас ерекшеліктеріне қарай, өздеріне таныс ата-ана, аула, ауыл 
мен астана, туған ел, туған жер ұғымдары арқылы, Отанын сүюге баулимыз. Осы мақсатты жүзеге асыру 
барысында, композиторлардың балаларға арнап шығарған әндерінің атқаратын рөлі ерекше. Л.Хамидидің 
«Туған ел» (Ж.Тұрбеков), И.Нүсіпбаевтың «Жомарт елім» (Т.Молдағалиев), С.Мұхамеджановтың 
«Қазақстан» (Ғ.Жұмабаев), Ә.Бейсеуовтың «Туған жер» (Д.Жанботаев), К.Қуатбаевтың «Біз – туған 
ел баласы» (Қ.Ыдырысов), И.Нүсіпбаевтың «Жас дәуірдің түлегіміз» (Е.Өтетілеуов), И.Нүсіпбаевтың 
«Мектеп полькасы» (Т.Молдағалиев) әндері арқылы балаларды туған елін, туған жерін, туған өлкесін, 
Отанын сүюге баулып, қадірлеп, құрметтеуге тәрбиелеуге болады[8, 484 б.].

«Отан от басынан басталады» демекші, ақ сүтін беріп, аялап өсірген ананы, ана тілін құрметтеп, 
сүюге баулу – ата-бабамыздан қалған дәстүр – патриоттық тәрбие берудің бастау көзі болып табылады. 
Осы тақырыпқа арналған  И.Нүсіпбаевтың «Ана тілін сүйемін» (Қ.Толыбаев), К.Дүйсекеевтің «Ана 
тілін сүйеміз» (Ш.Сариев), Ә.Тінәлиевтің «Ананың тілі – аяулы үні» (Ш.Смаханұлы), И.Нүсіпбаевтың 
«Айналайын, ақ мамам» (Ә.Табылдиев), Н.Тілендиевтің «Құттықтаймын, мама, туған күніңмен!» 
(М.Мақатаев), Ә.Бейсеуовтің «Ақ мамам» (Ә.Дүйсенбиев) және т.б. анаға арналған әндерді атауға болады. 
Ә.Тінәлиевтің «Ананың тілі – аяулы үні» (Ш.Смаханұлы) өлең шумақтары:

Анамның тілі – Айбыным менің,
Анамның тілі – Ай, Күнім менің.
Сүйемін байтақ елімді туған,
Сүйемін мәңгі өмірді думан. – деп ана тілінің қадірін, қасиетті күшін ерекше атап көрсетеді [8, 484 

б.].
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Ана туралы, ана тілі туралы әндерді балалар үйрене отырып, ата-аналарын сыйлап, құрметтеп, 
ана тілдеріне деген үлкен сүйіспеншілік сезімдері қалыптасады. Біз ата-анамызды, ұлтымызды таңдай 
алмайтынымыздай Отанымызды да таңдай алмаймыз. Осы орайда, «Отан оттан да ыстық», «Отансыз ер 
бұралқы итпен тең» деген халық даналығы ойға оралады. Отанды сүйіп, құрметтеу, қадірлеумен бірге жас 
өспірімдердің бойына Отанды қорғау жауапкершілігін сіңіру керек. Осы тақырыпта «Ел қорғауға әзірміз» 
(М.Әлімбаев), К.Дүйсекеевтің «Солдат болам мен ертең» (Ш.Сариев) әндерінің маңызы орасан зор. 
Балалар ата-бабамыздан келе жатқан қасиетті сезім «азаматтық борыш», «азаматтық парыз» ұғымдарымен 
танысып, Отанын қорғауға дайындалады. Осы атталған әндер арқылы балалар өжет, ержүрек, қайсар болып 
өсуге талпынады. Отанын, туған елін, жерін қорғау қасиетті борыш екендігін сезініп, әскери-патриоттық 
рухта тәрбие алады[8, 485 б.].

Мектеп репертуарынан берік орын алған Желтоқсан оқиғасына байланысты шыққан әндер де 
(Ә.Тінәлиевтің «Желтоқсан желі» (А.Асылбеков), І.Амановтың «Қасқалдақ» (Е.Раушанов) балалардың 
патриоттық сана-сезімдеріне зор әсер етеді[8, 485 б.].

1986 ж. 16 желтоқсан оқиғасын көз алдыңа әкеледі. Желтоқсан оқиғасында қыршын кеткен, қазақтың 
ұл-қыздарының (Ляззат Асанова, Қайрат Рысқұлбеков, Ербол Сыпатаев, Сабира Мұхамеджанова және 
т.б.) өмірлерін оқушыларға үлгі-өнеге етеді, отансүйгіштік сезімін оятады.

Ө.Байділдаевтың «Мен де ұшқыш боламын» (Ж.Смақов), М.Маңғытаевтың «Айға аттанам» 
(Ш.Смаханұлы), К.Қуатбаевтың «Космонавт – жұлдыздар» (Ш.Мұхамеджанов) әндері де балалардың ой-
қиялдарын ұшқырлап, арман-тілектерге жетелейді. Балалардың негізгі еңбектері – оқу, яғни оқып білім 
алу барысында, талаптанып, өздерін қызықтыратын бір мамандыққа үйреніп, ізденеді[8, 485б.].

Қазіргі ғылым мен техниканың дамыған дәуірінде, өркениетті ғасырда, балалардың арман-тілегінің 
орындалуына мүмкіндік мол. Міне, осы тұста, ата-ана, мұғалімдердің жас өспірімдерді тәрбиелеуде 
талғампаздықпен, дұрыс бағыт беруі, үлкен жауапкершілікті талап етеді. «Ұшқыш болу» тақырыбы 
бойынша өтілген сынып сағаты балаларды тұңғыш қазақ ғарышкерлері Тоқтар Әубәкіров, Талғат 
Мұсабаевтардың өмірлерімен, батырлық істерімен таныстырады, ержүрек, батыл болып өсуге тәрбиелейді.

Оқушылардың ұлттық патриотизмін тәрбиелеуде Б.Тлеухановтың «Елім менің» әнінің (сөзі 
Н.Назарбаевтікі) маңызы зор. Бұл әнді барлық жастағы  балалар да ересек адамдар да ерекше бір 
мақтаныш сезіммен, асқан сүйіспеншілікпен орындайды. Оқушылар бұл әнді сынып сағаттарында өтілетін 
патриоттық тақырыптағы іс-шараларда орындауды ұнатады.
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ИЗ-ВНЕКЛАССНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Рысбекова Р.М.  к.п.н., асс.профессор ЖГУ имени И.Жансугурова 

Талдыкорган, Казахстан

В статье рассматривается проблема подготовки студентов к внеклассной воспитательной работе. 
Рекомендуется программа кружковой работы с целью подготовки студентов к внеклассной воспитательной работе 
школы. Представлены темы внеклассной воспитательной работы школы, значение патриотического воспитания 
школьников, подобран детский песенный  репертуар для исполнения школьников. 

Ключевые слова: внеклассная воспитательная работа, казахская народная музыка, казахская народная 
песня, песни народных композиторов, казахский народный кюй, кюи народных композиторов, опера, балет, 
хоровые произведения, симфонические и камерные инструментальные произведения, патриотическое воспитание, 
патриотизм.
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DEONTOLOGICAL BASIS OF REALIZATION OF THE SPIRITUAL  REVIVAL IDEA
Kertayeva G. M., d.p.s., рrofessor of ENU named after L. Gumilev

The problem of deontological training of specialists as means of ensuring of  state’s wellbeing and the strategic tool in 
anti-corruption policy of the country is considered in this article. Thus, as an indicator of the general professional readiness 
should be the complex characteristic containing not only knowledge, abilities, skills, competence, but also the personal 
qualities providing nesessary aspect in professional activity

Key words: modernization, consciousness, deontology, deontological consciousness, Professional deontology, 
deontological education, deontological modernization

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ИДЕЯСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ДЕОНТОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗІ
Кертаева Ғ. М., п.ғ.д., профессор, Л.Гумилев атындағы ЕҰУ

Бұл мақалада педагогтарды деонтологиялық даярлау мәселесі қоғамдық сананы жаңғыртудағы стратегиялық 
құрал ретінде, мемлекеттің әл-ауқатын қамтамасыз ету құралдары ретінде қарастырылады. Бұл ретте педагогтың 
жалпы кәсіби дайындығының көрсеткіші тек қана білім, білік, дағды, құзыреттілік ғана емес, сонымен қатар кәсіби 
іс-әрекетте тиісті аспектіні қамтамасыз ететін оның жеке қасиеттерін қамтитын кешенді сипаттама болуға тиіс.

Тірек сөздер: жаңғыру, сана, деонтология, деонтологиялық сана, кәсіби деонтология, деонтологиялық тәрбие, 
деонтологиялық жаңғырту.

Соңғы кезде қоғамның дамуына байланысты кәсіби білім берудің алдына қойылған міндеттердің 
мазмұны да айтарлықтай өзгерді. Осыған орай, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында 
«білім беру жүйесінің басты міндеті – жан–жақты дамуға, кәсіби шеберлікті жетілдіруге, жеке тұлғаны 
ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде қалыптастыруға жағдай жасау» -деп, нақты 
айтылған [3]. 

Кезкелген ел қуатты да табысты мемлекетке айналып, өзінің бастамалары арқылы жоғары 
халықаралық беделге ие болу үшін оны іске асыратын адами капиталының бәсекеге қабілеттілігін арттыру 
мәселесі шешуін күтуде. Сондықтан, қазақстандықтардың интеллектуалдық әлеуетін, кәсіптік құзырлығын, 
рухани байлығын, жан саулығы мен тән саулығын қамсыздандыру әрекеті кезек күттірмейтін мәселенің бірі.   
Бұл мәселеге ҚР алғашқы Президенті Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық  
мақаласындағы «...Рухани жаңғыру ұлттық сананың түрлі полюстерін қиыннан қиыстырып, жарастыра 
алатын құдыретімен маңызды»[1]- деп, ерекше көңіл бөлген.

«Когамды жаңғырту және демократияландыру процесінде, республиканың егемендікке ие болуы 
жағдайында, біздіңқоғамымыздың тарихы, оның көптеген әлеуметтік институттарының кызметі кайта 
ой елегіненөтіп жатқан кезде халыктың рухани өмірінің өз кезіндеұмытылған немесе тыйым салынған 
қуұбылыстары қайтып оралуда, өткеннің мәдени-тарихи мұрасын қайта өркендету қазырғы заманныңаса 
көкейкесті проблемаларының біріне айналып отыр»[2].

Қазіргі қоғамда аталған өзгерістермен қоса, рухани құндылық орнына біртіндеп материалдық 
құндылық басымдылық танытып келе жатқаны байқалады.  Мұның дәлелі ретінде соңғы кезде қаржылық 
мәселелер адам өмірі мен денсаулығынан, тіпті бас бостандығынан да жоғары қойылып жүрген жағдаяттар, 
мәселен: 

  - қалтасы қалың науқас адамнан айырылып қалмас үшін жалған диагноз қоятын немесе тым 
қымбат дәрілерді жазып беретін дәрігерлерді кездестіруге болады; 

  - көлемді қаражат алу үшін белгілі бір оқиғаны «қажетке сай» өңін айналдырып жазып, қоғам 
арасына іріткі салатын тілшілерді (журналист) де кездестіре аласыз; 

  - білім беру кезінде репетиторлық қызмет көрсетіп, арнайы қаражат табу мақсатта кей 
материалдарды жартылай ғана оқытатын мұғалімдер де табылады;

  - көлемді пұл алу үшін дәулетті адамның өтініші бойынша дені сау адамды «психикасы бұзылған 
науқастарды емдеу» орнына жіберетін психологтар  да бар; 

  - мемлекет тарапынан қаржыландырылатын әлеуметтік жобалардан ақша түсірудің жолдарын 
табатын әлеуметтік қызметкерлер де болады; т.б. 

Ең қауіптісі, аталған мамандар еш арланбайды да, оларға тәртіп сақтау қызметкерлері де оң қабақ 
танытады, өйткені өздері де бұл тұрғыдан осал емес. 

Осы тұрғыда әлеуметтік ортаның гуманистік ұстанымдары мен мәдени құндылықтарын, әлеуметтік, 
психологиялық, педагогикалық ғылым мен тәжірибенің осыған қатысты өзгерістерін естен шығармаған 
жөн. Соған сәйкес «адам-адам» жүйесіндегі мамандардынбойында өзінің тұлғалық қабілет-қасиеттерін 
қалыпқа келтіру шараларын үнемі жүзеге асырып отыруға талпыныс болуы қажет.  

Жоғарыда жазылған «адам-адам» жүйесіндегі қызметкердің «моральдік сипатын», соған сәйкес 
қабілет-қасиеттерін оның деонтологиялық даярлығы қамтиды. Ойткені, деонтология мораль туралы 
ғылым.

Деонтология терминін алғаш рет адамгершілік теориясын нақтылау үшін ғылымға еңгізген 
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философ, заңгер, экономист, Лондон университетінің негізін салушыларының бірі - Джереми Бентам 
(Jeremy Bentham) (1748-1832 жж.). Ол ғылымда утилитаризм (utilitas - пайдалы) теориясының бағытын 
құрастырумен танымал «адамның әрбір іс-әрекеті басқа адамдарға пайдалы болуы керек» [5] деп 
тұжырымдады

Сондықтан, бүгінгі күні мамандарды даярлаудың мазмұны мен технологиясын түбегейлі өзгерту 
өзекті мәселеге айналды, әсіресе «адам-адам» жүйесіндегі мамандарды даярлаудың кәсіби білім беру 
жүйесін қайта құру қажет. Соның ішінде, болашақ педагогтың білім, ептілік, дағды, құзырлығы мен 
қатар оның деонтологиялық даярлығын қалыптастыру кезек күттірмес мәселе. Яғни, кәсіби білімнің аса 
маңызды құрамдас бөлігі ретінде деонтологиялық санасын тәрбиелеу педагогтың кәсіби біліктілігінің 
маңызды көрсеткіші бола алады. Сонда ғана студент грант пен ата–аналар қаражатын қандай «тауарға» 
жұмсау керек екенін біліп, сессияны «ақша беріп жабу» арқылы бір нәрсеге екі рет ақы төлеп, еш пайда 
ала алмағанын түсінеді. Керісінше, әрбір оқытушыдан, профессордан мүмкіндігінше көп білім алуға 
тырысады, олардың білімдендіру еңбегіне сын тұрғысынан талап қояды.  Өйткені, деонтологиялық сана 
- өзіндік ойлау, кез-келген іске шығармашылықпен қарау, жалпы адамзаттық құндылықтарды түсіне білу, 
қарама-қайшылықтарды жоюда болжамдар құра білу, білімге деген белсенді құштарлықпен оны сауатты 
игеру мүмкінділігімен сипатталатын тұлғаның интеллектуалдық мәдениетін қамсыздандырады. 

Интеллект – зеректілік, саналы, сыни тұрғысынан ойлау қабілеті, кез-келген ақпаратты талдау-
таразылауды қамтитын ақыл-ой функцияларының тұтастығы. Сондықтан, жоғарыда келтірілген 
келеңсіздіктердің алдын алу үшін және елдің әлеуметтік-экономикалық тұрғыда өсіп-өнуін қамыту үшін 
білім беру саласының басты рөлі – интеллектуалды, рухани байлық құндылығын  бағалай білетін ұлт 
қалыптастыру. Бұл заманымыздың ең өзекті мәселесі. 

Ал, рухани байлық құндылығын бағалай білетін ұлт қалыптастыру үшін болашақ мамандардың 
деонтологиялық санасын тәрбиелеу қажеттігі күмән тудырмайды, өйткені, деонтологиялық сана-сезімді 
сипаттайтын көрсеткіштер:

- «Зиян келтірме!» ұстанымын сақтауға, жоғары кәсіптік мәдениет құруға ынталылық;
- Кез-келген жағдайды әділ бағалау, өзінің және бөгде біреудің көзқарасын дұрыс түсіне білу, өзінің 

қарым-қатынас әрекеттеріне сыни қарауға икемділік;
- Арнайы-кәсіптік интеллекті қалыптастыруда тек қана қоршаған ортасынан  ғана емес басқа да 

аумақтардан жедел толық ақпараттар алуға, жалпы сауаттылығын арттыруға, пассионарлы индукцияны 
игеруге (басқа адамдардың көзқарасына өз ойын жұқтыру) қажетті білімділік, ептілік т.с.с. парыздылыққа 
негізделген игі қасиеттер.

Студенттің деонтологиялық даярлығын қалыптастыру кәсіби білім беру жүйесінің саналы 
тұтынушысын тәрбиелеуді көздейді, іске асырады.

Деонтологиялық даярлық - бұл кәсіби іс-әрекетте парыздылықты міндеттенуді қамтитын сананың 
күйі.

Болашақ педагогтың деонтологиялық дайындығы – кез келген білім беру мекемелерінің оқыту-
тәрбиелік үрдісінің тиімділік шарттарының бірі. Бұл педагогтың кәсіби борышының талаптарына, біліміне, 
қабілеттілігіне, дағдыларына сәйкес білім беру, тәрбиелеу қызметтерін орындауда сана-сезімінің дайындық 
күйі. Кәсіби сана-сезімінің даму деңгейі, кәсіби қызметінде міндеттерді тани білуі оның дайындығының 
жалпы міндетті бөлігі болып табылады. Басқалай айтқанда, бұл - болашақ педагогтың ғылыми-теориялық, 
әдістемелік және психологиялық-педагогикалық дайындықтан, сонымен қатар жеке тұлғаның кәсіби 
қабілеттілігінен, кәсіби маңызды қасиеттерінен тұратын тұлғасының интегративті сипаттамасы. Осыдан 
барып, болашақ педагогтың деонтологиялық дайындығын қалыптастыру оқшауланған үрдіс емес екенін 
түсінеміз. 

Болашақ педагогтың деонтологиялық дайындығы кәсіби құзыретінің даму деңгейін, құндылық 
бағдар басымдылығын, қызметтік әдептіліктің, деонтологияның, әлеуметтік өмір заңдылықтардың, 
Конституцияның және тағы басқа заң актілерінің нормаларын сақтау және меңгеру деңгейін сипаттайды.

Болашақ педагогтың деонтологиялық даярлығын қалыптастыру үшін біріншіден, жоғары оқу 
орнының барлық тәрбиелік жағдайы және профессор-оқытушы құрамының сипаты аталмыш сапаға 
сәйкес болуы тиіс; екіншіден,  әрбір пәнді оқыту тәртібі төмендегідей мақсаттарға негізделуі қажет: 

- теориялық материалды мазмұндауда ғылым мен білімдендірудің диалектикасының себеп-
салдарлық байланыстарын аша отырып, алынған білімнің даму өрісін,  әрекет өнімдерін жетілдіруге 
қажетті жаңашыл көзқарастарды игеруге жағдай жасау;

- студенттің кәсіптік құзыреттілігін  арттырумен қатар тәрбиелік әлеуетін шыңдау және 
деонтологиялық санасын қалыптастыру;

- теориялық білім ғылыми ізденіс және ұтымды кәсіптік әрекетке жетелейтін ақпарат ретінде 
ұсынылуы керек, яғни оқытылатын ғылым саласы кәсіби міндет мазмұны мен талаптарын толық қамтуы 
шарт; 



541

- білім беру мазмұнының деонтологиялық құрастырушы бөлігін күшейту;
- педагогтың деонтологиялық даярлығын қалыптастыру үшін білімдендіру үдерісінің  технологиялық 

тұрғыдан қамсыздандыру; 
- деонтологиялық сана тәрбиесіне сәйкес келетін білім беру ортасын құру;
-  т.с.с. ғылыми еңбектерде айқындалған деонтологиялық сана тәрбиелеу амалдар жүйесі.
Бұл әрекеттер студенттердің кәсіби болашағын болжап, бойында соған қатысты қажеттіліктерді 

болдырудың қамын білім беру кеңістігінде іске асыруға жетелейді. Сонда олар жүйелі түрде өзін-өзі 
тануға, рефлексияны қолданып, кәсіби дамуға ынталанады және болашақ қызметіне сәйкес өзінің жеке 
тұлғалық, психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, ұлттық рух, ұлттық кодтың мән-мағынасын 
ескере   білімденуге белсенді қатысады.

«Адам-адам» жүйесіндегі мамандардың деонтологиялық даярлығын қалыптастыруға арналған 
бірталай диссертациялық, жалпы ғылыми-зерттеу жұмыстары баршылық, жоғары оқу орындарына ендіру 
концепциясы да бар. Әзірше бұл еңбектер ғылыми жаңалық шеңберінен шыға қойған жоқ. Бүгін міне 
еліміздің еңсесін рухани тұрғыда жаңғырту, интеллектуалды үлт идеясын іске асыру үшін осылардың 
нәтижелерін кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу-тәрбие үдерісіне ендірудің кезі келген сияқты. 
Еліміздің ендігі 20 жылда әлеуметтік-экономикалық өсуі кәсіби білім беру сапасына тәуелді екені айдан 
анық.  Осыған орай «адам-адам» жүйесіндегі маман, әсіресе, педагогты даярлауда батыл бетбұрыс керек.

Болашақпедагогтыңдеонтологиялық санасын тәрбиелеу – «білім саласындағы жаһандық бәсекеге не-
ғұрлым бейімделген мамандарды даярлау»  міндетін іске асыратын жобаның бірі болары күмән тудырмас.
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ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
Кертаева Г. М., д.п.н., профессор в ЕНУ имени Л. Гумилева

В данной статье рассматривается проблема деонтологической подготовки педагогов как стратегического 
инструмента в модернизации общественного сознания, средства обеспечения благополучия государства. При 
этом показателем общей профессиональной готовности педагога должна выступать комплексная характеристика, 
заключающая в себе не только знания, умения, навыки, компетенции, но и его личностные качества, обеспечивающие 
аспект должного в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: модернизация, сознание, деонтология, деонтологическое сознание, профессиональная 
деонтология, деонтологическое воспитание, деонтологическая  модернизация.
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The article is devoted to the consideration of emotional intelligence in the theoretical aspect
The assessment of the current state of the problem of emotional intelligence is given. Different points of view of 

researchers on the problem of emotional intelligence are presented.
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ЭМОЦИОНАЛДЫҚ ИНТТЕЛЛЕКТ ТУРАЛЫ  ТЕОРИЯЛЫҚ  ТҮСІНІК
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Сайпова А.А.2  п.ғ.к.ДББҰ «НЗМ» ПШО аға менеджері

1,2Нұр-Султан, Қазақстан 

Мақалада қазіргі білім беру жағдайында маңызды болып табылатын эмоционалдық интеллект туралы 
түсінік қарастырылады. Тұлғаның өз көңіл-күйін басқара білу эмоционалдық интеллектінің мәнін құрайды. Қазіргі 
уақыттағы эмоционалдық интеллект проблемаларының жағдайына баға беріледі .Бұл мәселеге зерттеушілердің түрлі 
көзқарастары, сондай-ақ эмоционалдық интеллектінің маңызды тұғырлары талданады

Тірек сөздер: эмоционалдық интеллект, эмоционалдық интеллект модельдері, құзыреттілік.
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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» деген халыққа жолдауының төртінші тарауында «Әлеуметтік 
жаңғырудың жаңа кезеңі»: «Еліміздің бюджеті екі негізгі мақсатқа бағытталуы тиіс – экономиканы дамыту 
және әлеуметтік мәселелерді шешу.Әлеуметтік салада мынадай бағыттарға баса мән беру керек. Бірінші. 
Білім беру сапасын жақсарту» . [1].- депатап көрсеткен.  

Сондықтан да біздің қарастырып отырған тақырыбымызда да ЖООбілім беру сапасын жақсарту 
көзделіп,адамның әлеуметтік-психологиялық бейімделу, кәсіби іс-әрекет нәтижелілігінің  факторы ретінде 
қарастырылуымен ерекшеленеді. 

2018 жылдың қаңтар айында Давоста (Швейцария) өткен әлемдік экономикалық форумда Төртінші 
индустриялық революция шеңберінде 2020 жылға қарай талап етілетін еңбек нарығындағы адамның он 
негізгі (ең қажетті) құзыреттерінің тізбесі ұсынылды.

Тізбедегі 6 – тармақта - эмоционалдық интеллект құзыреттілігі көрсетілген,осыған ұқсас алдыңғы 
2015 жылғы тізбеде болмаған.

Бұл жаңашылдық кездейсоқ емес: эмоцияларды түсіну және оларды басқару әлеуметтік өзара 
әрекеттестікте және кез келген адамның кәсіби қызметінде өте маңызды.[2,45-б.].

Эмоционалдық интеллект тақырыбы ұзақ уақыт бойы басқа ғылыми зерттеулердің көлеңкесінде 
қала беріп,қазіргі таңда бұл феномен салыстырмалы түрде жаңа және әлі аз зерттелген. Эмоционалдық 
интеллекттің бірыңғай келісілген теориясы жоқ десек те болады.

Қазіргі уақытта адамның кәсіби қызметіндегі табыстылығы көбінесе дамыған эмоционалдық 
интеллектпен (ЭИ) байланыстырады.

Біздің зерттеуіміздің мақсаты Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің әлеуметтік 
педагогика мамандығы студенттерінің эмоционалдық интеллектісін зерттеу болып табылады. Зерттеудің 
бірінші кезеңі ЭИ тақырыбы бойынша ғылыми әдебиеттерге теориялық талдау жасау.

Эмоционалдық интеллект мәселесі шетелдік ғалымдармен бұрыннан және белсенді түрде зерттеледі 
(Д. Гоулман, Дж. Мейер, П. Сэловей Қаласы, Орме, Д. Карузо, Р. Бар-Ол, Дж. Сайаррочи, P. Робертс, Дж. 
Маттьюс, М. Зайднер және т.б.).

Эмоционалдық интеллектті зерттеу 1990 жылдардан  бастау алды. Бұл ұғымды Джон Мэйер мен 
Питер Саловей енгізді. Дэниэл Гоулманмен бірге бұл ғалымдар эмоционалдық интеллект зерттеулерінде 
«көшбасшылар үштігін» құрайды.

Эмоционалдық интеллектінің теориялық модельдердің сан жағынан көп болуы оларды жіктеу 
қажеттілігін тудырды.

Жіктеменің  өз нұсқасын П. Сэловей, Дж. Мейер және Д. Карузо, олар эмоционалдық интеллект 
когнитивтік қабілеттер жиынтығы ретінде түсіндіретін қабілеттер моделін бөліп көрсетуге және 
эмоционалдық интеллект когнитивтік қабілеттер мен жеке тұлғалық сипаттамалардың үйлесімі ретінде 
қарастыратын аралас модельдерді  ұсынды.

Модельдердің осы екі түрін қосу негізінде эмоционалды интеллектінің интеграцияланған екі 
элементті құрылымын құру мүмкіндігі пайда болды, оның мазмұнына жеке тұлғааралық және тұлғаішілік 
компонент кіреді

Д. Гоулманның пікіріне сүйене отырып, «эмоционалдық интеллект - бұл біздің жеке эмоционалдық 
жағдайымызды және басқа адамдардың эмоцияларын тану мен түсінуге енгізілген менталдық қабілеттер 
тобы» [3,56-б.].

1990 жылдары Дж. Мейер және П. Сэловей қызықты зерттеу нәтижелерінің мақаласын жариялады, 
онда эмоционалдық интеллектті анықтау әдістемесін ұсынды және эмоционалдық интеллект- 
интеллекттердің жетекші түрлерінің бірі деген болжамды растады [3,125-130б.].

Эмоционалдық интеллект қабілеттіліктің үш түрінен тұратын кешенді құрылым ретінде анықталады:
1.Эмоцияларды түсіну және білдіру; 
2.Эмоциялық күйлерді реттеу; 
3.Ойлау процестері мен қызметінде эмоциялар туралы ақпаратты пайдалану. 
Жоғарыда аталған қабілеттердің әрбір түрі белгілі бір компоненттерден тұрады. Эмоцияларды тану 

және білдіру қабілеттеріндегі негізгі компоненттер өз эмоцияларына бағыттылық және басқа адамдардың 
эмоциясына бағыттылық болып табылады. Біріншісі – вербалды және вербалды емес субкомпонент, 
екіншісі-вербалды емес және эмпатия. Эмоцияларды реттеу, өз кезегінде, өзінің эмоционалдық еүйлерін 
реттеу компоненттерінен және басқа адамдардың эмоцияларына әсер ету қабілеттілігінен тұрады. 
Қабілеттердің үшінші түрі назар аудару мен мотивация, шығармашылық ойлау, икемді жоспарлау 
компоненттерін қамтиды.

 Кейінірек Сэловей мен Майер ұсынылған модельді әзірлеуді аяқтап, эмоциялар адамның басқа 
адамдармен немесе объектілермен қарым-қатынасы туралы ақпаратты қамтитындығы туралы оның 
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идеясын нақтылады, бұл ретте эмоциялар осы қарым-қатынастардың сипаты туралы ақпарат көзі болып 
табылады.

Авторлар эмоционалдық интеллекттің төрт құраушы құрамын онтогенетикалық процесте 
дамытылатынын және әзірленетінін анықтады: 

1.Эмоцияларды тану эмоцияларды анықтау және тиісті түрде көрсету, нақты эмоциялар мен 
имитация арасындағы айырмашылықты түсіну қабілеті ретінде түсіндіріледі. 

2.Ойлау мен әрекетті жақсарту үшін эмоцияларды қолдану. Маңызды оқиғаларға тікелей назар аудару 
үшін эмоцияларды қолдану, мәселелерді шешуге ықпал ететін эмоциялар туғызу және шығармашылық 
идеяларды генерациялау мүмкіндігін қамтиды.

3.Эмоцияларды түсіну эмоциялар арасындағы күрделі эмоциялар мен байланысты түсіну қабілеті, 
бір эмоциядан екіншісіне ауысу, эмоцияның себептері, эмоцияларды вербализациялау анықталады. 

4.Эмоцияларды басқару-бұл эмоцияларды бақылау, жағымсыз эмоциялардың қарқындылығын 
азайту, эмоцияларды, соның ішінде жағымсыз сезімдерді сезіну және осы жағымсыз эмоцияларды баспай, 
эмоциялық жүктелген мәселелерді шешу қабілеті.

Жеке өсуге және тұлғааралық қатынастарды жақсартуға ықпал етеді. Жоғарыда көрсетілген 
компоненттер адамның өз эмоцияларына да, басқалардың эмоцияларына да қатысты.

Эмоционалдық интеллектінің басқа зерттеушісі Рувен Бар-Он, эмоционалдық интеллект 
тұжырымдамасына өте кең түсінік береді. Бұл орайда айта кету керек, Бар- Он алғаш рет EQ – эмоционалдық 
коэффициент белгісін енгізді.[4,44-б.].

Эмоционалдық  интеллект ол адамға әр түрлі өмірлік жағдайларды табысты шешуге мүмкіндікберетін 
когнитивтік қабілеттер, білім мен құзыреттіліктер жиынтығы ретінде анықтайды. Бар-Он ЭИ бес 
компонентіне жататын құзыреттіліктің бес саласына назар аударады. Осы компоненттердің әрқайсысы өз 
кезегінде бірнеше қосалқы компоненттерден тұрады:

1.Өзін - өзі білу: эмоцияларды сезіну, өзінің қадір-қасиетін сезіну, өзіне деген сенімділік, өзін-өзі 
көрсете білу,тәуелсіздік; 

2.Тұлғааралық дағдылар: эмпатия, тұлғааралық қатынастар, әлеуметтік жауапкершілік; 
3.Бейімделу мүмкіндігі: мәселелерді шешу, шынайы қарым-қатынас, икемділік; 
4.Стрессті басқару: стресстік төзімділік, импульсивтілікті бақылау; 
5.Басым көңіл-күй: оптимизм, бақыт.[5,24-30б.].
Р. Бар-Он моделі жоғарыда аталған тұжырымдамалардан айтарлықтай ерекшеленеді. 
Д. Гоулманнан, П. Сэловей мен Дж. Мейерден айырмашылығы, ол ЭИ адамға өмірде табысқа жетуге 

көмектесетін барлық когнитивті емес қабілеттер ретінде анықтайды
Кейін Д. Гоулман Сэловей мен Майердің идеяларына сүйене отырып, эмоционалдық интеллект 

құрылымына энтузиазм, табандылық және әлеуметтік дағдылар сияқты компоненттерді қосты, осылайша, 
Сэловей мен Майер моделіне енгізілген когнитивті қабілеттер және Д. Гоулман таңдаған жеке тұлғалық 
сипаттамалары біріктірілді. Д. Гоулманның «Эмоционалды интеллект» кітабының танымалдығының 
арқасында оның моделі психологтардың арасында ғана емес, сонымен қатар кең шеңберде де танымал 
болды. Гоулман пікіріне сәйкес, эмоционалдық интеллект  - бұл «адамның өз мақсаттарын жүзеге асыру 
үшін осы ақпаратты пайдалану және өз эмоциялары мен өзгелердің эмоцияларын түсіндіру қабілеті».

Д. Гоулманның әріптесі Йель университетінің профессоры Дэвид Карузоның айтуынша 
«эмоционалдық интеллект –– бұл интеллектке қарама-қарсы емес, бұл жүректің ақыл-ойдан басымдылық 
триумфы емес - бұл олардың екеуінің де қиылысуының жалғыз жолы» [3,224-229б.].

Эмоционалдық интеллект-өзін және басқа адамдарды басқарудың кілті деп айтуға болады. Біз 
эмоционалдық интеллект түсінігі мен перцептивті құзыреттілік арасында параллель өткізе аламыз, ол 
басқа адамдардың мінез-құлқын, жеке даралық сипаттамалары мен ішкі жағдайларын, сондай-ақ өзімізді 
де дұрыс қабылдау және түсіндіру қабілеттілігінен туындайды 

М. Комеда-Лутц бұл контексте «интеллектуалды эмоционалдық» ұғымын пайдаланады, оны 
«қоршаған ортамен үйлесімділікке ниет пен қажеттілікті қанағаттандыруға, сондай-ақ жеке және қоғамдық 
мақсаттарды көздеуге мүмкіндік беретін іс-әрекеттердің, сезімдер мен ойлардың сәтті үйлесімі»[6,] -деп 
сипаттайды.

Қазіргі таңда Ресей ғалымдары эмоционалды интеллектіні зерттеумен белсене Д. В. Люсин, А.И. 
Савенков, И. Н. Андреева, М.А.  Манойлова, Е. Л. Яковлева, А. С. Петровская және т. б. айналысады.

2004 жылы Д. В. Люсинэмоционалдық интеллект моделін ұсынды. Ғалым эмоционалдық интеллектіні 
өзінің және басқалардың эмоциясын түсіну, сондай-ақ оны басқару қабілеті ретінде анықтайды.[5].   
Эмоцияларды түсіну және басқару қабілеті деп ол мыналарды түсінеді: 

• эмоцияларды жақсы тани алады, яғни өзіңізде немесе басқа адамда эмоционалдық күйзелістерді 
сезінеді және ажыратады;
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• белгілі бір эмоциялардың пайда болу себебін және ол қандай зардаптарға әкелуі мүмкін екенін 
түсінеді. Эмоцияларды басқару қабілеті мынаны білдіреді, адам деген:

• өз эмоцияларының көрінуін бақылай алады, яғни кейбір жағдайларда жағымсыз эмоцияларды 
бәсеңдетеді, ал кейбіреулерінде оң эмоцияларды сақтай алады;

• қажет болған жағдайда кез келген эмоцияны тудыруы мүмкін.
Эмоцияны түсіну қабілеті де, басқару қабілеті де өзінің эмоцияларына және басқа адамның 

эмоцияларына бағытталуы мүмкін, яғни, тұлғааралық және тұлғаішілік эмоционалдық интеллект туралы  
айтуға болады.

Д.В.Люсин бойынша, эмоциионалдық интеллект, адамдардың өмірі барысында олардың деңгейі 
мен ерекше даралық ерекшеліктерін анықтайтын бірқатар факторлардың әсерінен қалыптасатын 
психологиялық құрылым.

Д.В. Люсин эмоционалдық интеллекті эмоциялық күйлерді, қоршаған адамдардың және өз 
эмоцияларын түсінуге, проблемаларды шешу және мінез-құлықты басқару үшін қолдана білу іскерлігі, 
сондай-ақ бір - бірімен өзара байланысты ақыл-ой қабілеттерінің жиынтығы ретінде анықтады,[7, 3-22-б.].

Е.Л. Яковлеваның көзқарасы бойынша, жеке эмоционалдық реакциялар мен күйлерді және болып 
жатқан адамға жеке қатынасты анықтайтын жағдайларды сезіну арқылы өз даралығын анықтау жүреді. 
[8,20-27-б.]

2009 жылы И. Н. Андреева эмоционалдық интеллектті өзіндік эмоциялық сфераны және қоршаған 
ортаның эмоциялық саласын түсінуге енгізілген базалық қабілеттер тобы ретінде анықтады.[9,78-86-б.]

2004 жылы А. И. Савенковтың моделі пайда болды, ол эмоционалдық интеллекті тәжірибелік 
интеллектінің құрамдас бөлігі ретінде қарастыруды, сондай-ақ, бұл құбылысты жалпы әлеуметтік 
қабілеттер призмасы арқылы олардың ажырамас бөлігі ретінде зерттеуді ұсынды. [10,31,34-38-б.] 
Демек, А. И. Савенков «эмоционалдық интеллект» ұғымының мазмұнын талдай отырып, эмоционалдық 
интеллекттің барлық зерттеулерінде екі модельді ажыратуға болатынын атап өтті:1) қабілет моделі — 
эмоция мен танымның қиылысуы ретінде эмоциялық интеллект туралы түсінік және 2) аралас модель 
— эмоционалдық интеллект ұғымын әрбір нақты адамға тән ақыл-ой және жеке қасиеттердің үйлесімі 
ретінде қарастырады.[11,22-36-б.]

Өзін-өзі тану, өзін-өзі бақылау, мотивация, эмпатия және әлеуметтік дағдылар сияқты санаттар 
эмоционалдық интеллект компоненті болып табылады. Манойлова М. А. эмоционалдық интеллект өз 
және қоршаған адамдардың эмоциялық күйлерін тану, қабылдау және реттеу жеке тұлғалық қабілеті 
ретінде анықталады. [12]

Соңғы кездері, отандық психологиядағы эмоционалды интеллектті туралы зерттеулерді  А. А. 
Төлегенова (Эмоционалдық интеллектіні психофизиологиялық зерттеу, 2009ж.) және Д. Б. Ахметова 
(Эмоционалдық интеллект, құзыреттілік және оқыту стратегиясы, 2014 ж.) қарастырды

Аталған ғылыми еңбектерге келесі жұмыстарымызда тоқталатын боламыз.
Осылайша, осы саладағы ғылыми әдебиеттерді зерттеу қазіргі таңда эмоционалдық интеллектінің 

теориялық негіздерін қалыптастыруда прогресстің пайда болғанын байқаймыз, бірақ ЭИ ұғымының өзін 
анықтауға қатысты жалпы пікір жоқ екенін сеніммен айтуға мүмкіндік береді.

Көріп отырғанымыздай, қазіргі уақытта эмоционалдық интеллект дамуының көптеген түрлі 
тұғырлары бар.Эмоционалдық интеллект мәселесі бойынша ғылыми әдебиеттерді талдау біздің 
зерттеуіміздің бірінші кезеңі болды.

Бұдан кейінгі зерттеуімізде  - әлеуметтік педагог мамандығы  студенттерінің  эмоционалдық 
интеллект деңгейін практикалық зерттеуді болжайды. Сонымен қатар «эмоционалдық интеллект» ұғымына 
теориялық талдау жасау арқылы  жан-жақты толықтыру.

Біздің алдымызда жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес еңбек нарығында икемді ұтқырлық үшін 
қажетті белгілі бір білім мен дағдыларды алу үшін қосымша мүмкіндіктер спектрін кеңейту бойынша 
маңызды міндет тұр.
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ТЕОРЕТАЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Туякова У.З.1  докторант, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева
Сайпова А.А.2 к.п.н., старший менеджер 

1,2Нур-Султан, Казахстан 

Статья посвящена эмоциональному интеллекту теоретического аспекта. Дана оценка современного состояния 
проблемы с учетом эмоционального интеллекта, представлены различные точки зрения исследователей на проблему 
эмоционального интеллекта.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, теории компетентности эмоций

SOME OF PROBLEMS OF SINGING POP SONGS
Belgоzieva U.B.,  senior teacher, master

The article is devoted to some problems of variety performance, the role of the voice apparatus in the reference sound, 
the value of the style features of pop music. The author considers the concepts of famous vocal teachers, their judgments on 
this problem.

Key words: pop, style, genre feature, vocal apparatus, reference sound.

ЭСТРАДАЛЫҚ ӘН САЛУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ
Белғозиева Ұ.Б., аға оқытушы, магистр

Мақала эстрадалық ән айту проблемасына, эталондық дыбыс түзудегі дауыс аппаратының рөліне, поп-
музыканың стильдік ерекшеліктерінің маңызына арналған. Автор бұл салада белгілі вокал педагогтарының 
тұжырымдамалары мен пікірлерін қарастырады. 

Тірек сөздер: эстрада, стиль, жанрлық ерекшелік, дауыс аппараты, эталондық дыбыс

Эстрадалық музыка - қабылдауға жеңіл, ойын-сауыққа арналған XX ғасыр музыкасының әртүрлі 
формалары. Кеңес одағында джаз стилін өнер түрі ретінде қабылдауға тиым салынған кезде, музыканттар 
оның өткір ырғағын сәл ғана «майдалап» атын осылай өзгертуге мәжбүр болған. Сөйтіп 40-жылдарда 
«эстрадалық музыка» деген термин пайда болды. Соңынан джаз «ақталып» кеңінен тарай бастаған 
уақытта, эстрадалық музыка атауы би ырғағындағы әндер мен музыкаларға көшті, кейініректе олардың 
қатарына поп-музыкалар, көпшілікке танымал оперетталардан үзінділер т.б. енді [1].

Бүгінгі таңда эстрадалық музыка танымалдығы жағынан ең алдыңғы қатарда тұрған өнер түрі десек 
қателеспейміз. Жастар ол музыкаға еліктейді, сол жанрда ән салғысы келеді, күндіз-түні тыңдайтындары 
да әрине осы бір қабылдауға жеңіл эстрадалық музыканың сан-алуан бағыттары. Атап айтар болсақ, оның 
ішінде джаз, поп-музыка, рок т.б эстрадалық музыканың көптеген түрлері бар. Бұл жанрлар жастарға оны 
орындаушылар арқылы жетеді, орындаушының мәдениетіне қарай талғам қалыптасады. Сондықтан да 
эстрадалық жанрда жазылған шығармаларды айту үлкен жауапкершілікті қажет етеді және ол тіпті де оңай 
мәселе емес. 

Әрбір орындаушылық мәдениетте, ол опералық шығарма болсын, халық немесе эстрадалық ән және 
т.б. болсын, қажетті дыбыс бояуын беретін, анықтайтын өзіне тән дыбыс шығару тәсілінің ерекшеліктерімен 
анықталады.

Осы ретте, дыбыс шығару тәсілі стильдің көркемдік ерекшелігін барынша толығымен көрсетуге 
мүмкіндік береді.

Стильге келер болсақ, егер әншінің вокалдық техникасы жақсы қалыптасқан болса, онда дауыс ешбір 
кедергісіз қай бағытта ән айтса да, ұзақ жылдар бойы үздіксіз, ақаусыз «қызмет» атқарады. Сол себепті 
әрбір эстрадалық ән салу орындаушылары өзінің вокалдық дайындығының мықты болуына назар аударуы 
керек. Сонда ғана әнші бір стильмен шектелмей, әртүрлі стильде де еркін орындай алатын болады. 

Стиль (stileus) – ертедегі грек сөзі, қазақша «қолтанба», «жазу», деген ұғымды білдіреді. Музыкадағы 
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стиль ұғымына терен бойласақ, ол белгілібір мазмұнды білдіру үшін қолданылатын мәнерлеу құралдары 
жүйесі болып табылады. Әдебиеттердегі бұл жайындағы түсініктемелерде «музыкалық шығармалардағы 
стиль ерекшеліктерінің бірлігі белгілі бір кезенің тарихи шарттарына, композитордың көзқарасы мен 
олардың шығармашылық әдісіне, музыкалық-тарихи кезеңнің жалпы зандылықтарына сүйенеді» 
делінген [2]. Мәселені осы тұрғыдан қарастыру аталған сұрақтың үш бағытын меңзейді: тарихи, ұлттық, 
жеке. Е.В.Назайкинскийдің анықтамасында: «стиль- ол белгілі бір туындыдан оны шығарушылар 
мен орындаушыларды естуге, анықтауға, сезуге мүмкіндік беретін музыканың ерекше қасиеті» – деп 
көрсетіледі.

Стильдің өміршеңдігі орындаушыларға, олардың білімділігіне, дауыстарының біз көтеріп отырған 
эталондық дыбыс түзу тәсіліне сай қойылғандығына, дауыс аппаратын дұрыс игере алуына, ырғақ-
өлшемдерді нақты сезінуіне байланысты.

Эстрадалық немесе поп-музыка әншісі музыканы кандай шебер бағалаушы болғанмен, егер ол 
дауыс аппаратын толық білмесе, оны меңгере алмаса музыкалық образдарды және сезімді, ең негізгісі – 
стильді шебер және мәнерлі жеткізе алмайды. Әншінің музыкалық ойлау тәсілі оның стильдік бағытын, 
ал стильдік бағыт оның ән салу, дыбыс шығару тәсілін анықтайды. 

Ең алдымен дәстүрлі эстрадалық ән салу жанрының негізгі көрсеткіші - «өзінің дыбысына» ұмтылу, 
ол дегеніміз әнші өзінің максимальді түрде дауыс аппаратының ерекшелігін пайдалануы, өзінің дыбыстық 
пайымдауын, дыбыс алу тәсілін меңгере және жеткізе алуы. Сонда ғана оның дауысы ерекше, дара, 
танымал, болады. Ол оның орындау мәнерін анықтайды. 

Орындау мәнеріне келер болсақ, орындаушылық мәнерде аталған жанрдың негізгі құндылығы 
жатыр. Егер де жанрлық дайындық болмаса, онда эстрадалық мәнерде кәсіби тұрғыда ән айта алмайды. 
Осы жанрдағы көрнекті әншілердің дауыс арсеналында – сан түрлі бояулар бар екендігін еске саламыз. 

Көптеген жағдайларда олар халық және академиялық бояуға ұқсайтын дыбысты пайдаланады. 
Бертін келе, эстрадалық ән салушылар үрлемелі аспаптардың дыбысына еліктей отырып, «субтон» 
немесе «фрулато» тәсілдерін қолдана бастады. «Субтон» түсінігі - «Ауамен көмкерілген дыбыс», фрулато 
- «қырыл» деген ұғымды білдіреді. Субтонмен ән айту кезінде дауыс шымылдығы толық қабыспайды, 
«ауа бағанасының» көп бөлігінде дыбыстан көрі ауа басым болып, дыбыс онымен «қатарласып» шығады. 
Бұндай тәсілді дауысты қатты шығарып орындау барысында қолдану қиынға соғады, себебі дауыс 
аппараты ондай салмақты ұзақ уақыт ұстап тұра алмайды.

«Фрулато» және «субтон» тәсілдеріне қол жеткізу - ұзақ уақыт дағдылануды қажет етеді. Жоғарыда 
көрсетілген тәсілдердің дыбыстау механизмі өте күрделі болғандықтан, оған мұқият және ерекше назар 
аудару қажет. 

Эстрадалық мәнерде дауыс қою – сол жанрдың ең маңызды компоненттерінің бірі. Дауыс қою 
үдерісі өте ұзақ, тіпті оқытушымен жұмыс істегенде де, оның жіті бақылауы нәтижесінде ғана жүзеге 
асады. Эстрадалық жанрда ән айтумен қатар, эстрадалық әнші даусын қалыптастыру проблемасы да күн 
тәртібіне айналды. Оның үлгісі қандай болу керек деген сұрақтар туындады. Қарама-қайшы туындаған 
пікірлердің ішінде тілге тиек болғандары екі бағыт: бірі ғасырлар бойы қалыптасқан Италья мектебінің 
постулаттарына сүйену; екіншісі – жақын дыбыстау тұжырымдамасы.

Екінші жақын дыбыстау тұжырымдамасын алғаш ендірген Сэт Риггз - АҚШ-тың ең танымал 
вокал педагогы. Кезінде ол өзінің «әнді сөйлегендей етіп айту» (разговорное пение), опералық және 
поп музыкалық ән айтуға үйретуді бір деңгейге қою технологиясы деп аталатын идеясы үшін Вокал 
педагогтарының ұлттық ассоцияциясы құрамынан шығарылып, өзі сабақ беріп жүрген колледжден 
жұмыстан босатылған. Әлбетте, қандай да болсын дәстүрден тыс ұсынылатын әдіс-тәсілдердің жалпы 
ұстаздардың наразылығын тудыратыны белгілі. Дегенмен де, уақыт өте келе оның қандай дауыспен, қай 
мәнерде айтатын әнші болсын бәрібір, «әнді сөйлегендей етіп айту» технологиясы өз нәтижесін бере 
бастады.

«Бүгінгі таңда оның 120-дан астам шәкірті музыкалық индустрия саласындағы ең жоғарғы саналатын 
«Грэмми» сыйлығының иегерлері…

Опера саласындағы шәкірттері Мюнхен, Гамбург, Франкфурт, Зальцбургте, Вена мемлекеттік опера 
театрында, Ла-Скала (La Scala), Ковент-Гарден (Covent Garden) және басқа да Европаның танымал опера 
сахналарында биіктен көрініп жүр» - деп жазады Сэт Риггздың технологиясын жинақтап, құрастырған 
және «Пойте как звезды» кітабының редакторы Дж.Д. Карателла. Сондай-ақ, ол осы кітапты құрастыру 
мақсатын былайша көрсетеді: «Бүгінгі таңда әлемде кездесетін саналуан музыкалық стильдер әншіден 
сол кез келген жанрда қолдана алатын вокалдық-техниканы қажет етеді. Егер вокалдық техника жанр 
талаптарын орындай алмаса, ол қазіргі заманауи стандартқа сәйкес келмейді… Біздер, осы туындаған 
мәселелерді ескере отырып, оған жауап беретін, ән айтуға деген көзқарасты түбегейлі өзгертетін кітап 
жазу мәселесін қарастырдық және ол елдерді ән айтуға үйрететін мүлде жаңа тәсіл болуы керек» [3]. 
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Эстрадалық ән салушылардың даусын қою проблемасы туралы Ресей ғалымы В.И.Коробканын да 
еңбегі назар аударарлық. Ол дыбыс шығарудың 9 эталондық үлгісін ұсынады. Атап айтар болсақ:

1. Бүкіл  дауыс дипазоны бойынша жақын дыбыстау. Жақын дыбыс – ол дыбыстың қатты таңдайдың 
шыңына жетуі, бұндай дыбыс тыңдаушы құлағына жақын секілді естіледі. Дауыс аппараты акустикалық 
түрде дұрыс ұйымдастырылғандықтан, дыбыс жұтқыншақтың ішкі қабатында тоқталып қалмайды.

2. Эталондық дыбыстың ұшу қабілеті жоғары, ол ешқашан ауыз қуысында қалып қоймайды, 
кеңістікте жаңғыру қасиетіне ие.

3. Дыбыстың ашықтығына, үнділігіне қарамастан, ол төменгі жиілікпен көмкерілген, ол дегеніміз 
диапазонның толықтай жоғарғы және төменгі жиілікпен қамтамасыз етілуі.

4. Эталондық дыбыс шығару кезіндегі дауыс аппаратының формасы ауызекі сөйлеу кезіндегі дауыс 
аппаратының формасымен ұқсас. Оның себебі, адам анатомиясы және физиологиясы тұрғысынан алып 
қарағанда, сөйлеу тілінің акустикасы адамзат эволюциясы бойына дамып, рационалды түрде қалыптасқан.

5. Сөйлеу тіліне жақын дыбыс ән айту барысында эмоцияның ең нәзік иірімдерін жеткізеді, олай  
болса, ашық эмоциялық бояумен боялған үн – аталған жанрдың ең негізгі ерекшелігі болып табылады.

6. Кейбір импровизациялық стильдер әншіден дауыс аппаратын асқан шеберлікпен меңгеруді талап 
етеді.

7. Эталондық дыбыс, көптеген характерлік тәсілдер мен бояуларға бай. Кеудеден бас немесе микстік 
орындауларға ауысу, дыбысты бірден күшейту немесе азайту, әртүрлі әсерлер (сырыл, қырыл, тембрге бай, 
немесе керісінше құрғақ жалаң, субтон т.б.)

8. Жақсы дамыған микстік және фальцеттік орындау.
9. Эталондық дыбыстың аспаптық дыбысталуға ұқсастығы. Ол эстрадалық мәнерде 

орындаушылардың үрлемелі аспаптардың үніне еліктеуінен қалыптасады.
Біздіңше, В.И.Коробканың  жоғарыда көрсетілген дауыс түзу эталонының үлгілері эстрадалық ән 

салу дауысын тәрбиелеуге қажетті мәселелердің бірі деп ойлаймыз. 
Себебі, дауыспен жұмыс істеуді бастаған кезде дыбыс шығарудың әншіге қажетті дағдылары мен 

сезімдерін нақты және тез қалыптастыру жолдарын қарастыруға міндеттіміз. Өйткені, біздің көздеген 
эталондық дыбысымыздың табиғаты нағыз резонаторлық болып табылады. Яғни әншінің барлық 
назары резонанстық кеңістікті барынша пайдалану мүмкіндігіне аударылуы тиіс. Өз кезегінде ол дауыс 
аппаратының резонаторлық мүмкіндіктерін жеңіл және икемді пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл біз 
қарастырып отырған мәселенің бір тармағы ғана.

Қорытындылай келе айтпағымыз, эстрадалық ән салудың кейбір мәселелері әлі күнге зерттеп, 
зерделуді талап етеді. Күнделікті әлем деңгейінде болып жатқан құбылыстар әншілік өнерге де өз таңбасын 
қалдырып, әрі қарай дамытады. Бұл жерде ең маңыздысы – тума талант әнші-орындаушылардың өзіндік 
мәнерін жоғалтпау, дауысқа зиян келтірмеу, жеке ерекшеліктерін сақтау, стильдер табиғатын түсіндіру, 
музыка тілінің жанрлық ерекшеліктерін біліп қана қоймай, оларды жан-жақты меңгерту, дыбыс арқылы 
көңіл-күйдің нәзік иірімдерін жеткізе білуге баулу, вокалдық-техникалық дағдыларды шебер пайдалана 
алуы үшін өз дауыс аппаратының ерекшелігін білу.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭСТРАДНОГО ПЕНИЯ
Белгозиева У.Б., старший преподаватель, магистр

Статья посвящена некоторым проблемам эстрадного исполнительства, роли голосового аппарата при 
эталонном звучании, значению стилевых особенностей поп-музыки. Автор рассматривает концепции известных 
вокальных педагогов, их суждения по данной проблеме.

Ключевые слова: эстрада, стиль, жанровая особенность, голосовой аппарат эталонный звук.
IN THE ORGANIZATIONS OF PROFESSIONAL EDUCATION OF

LOCAL HISTORY WORK STATUS AND VALUE
Childebayev Zh.B. 1, d.p.s., professor

Baikeyeva L.T. 2 doctorate
1,2Kazakh Abay NPU Almaty, Kazakhstan 

The organization of local history work  and its use in the learning process is not just a matter of the moment of gaining 
independence, but it has gone through a long way in its history. Cultural and spiritual heritage, stone-recorded commandments, 
morals, quotes, exhibits in local history museums that are being continued from generation to generation help to establish the 
sense of patriotism, a sense of instills courage and to contribute to the formation of good qualities of love to their native land
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ӨЛКЕТАНУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДАҒЫ 
ЖАҒДАЙЫ МЕН МАҢЫЗЫ

Шилдебаев Ж.Б.1 п.ғ.д., профессор
Байкеева Л.Т. 2 докторант

1,2Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы, Қазақстан 

Оқу үдерісінде өлкетану жұмыстарын ұйымдастыру мен оның деректерін пайдалану тек тәуелсіздік алған 
тұстан бері қозғалып келе жатқан мәселе емес, ол өз тарихында ұзақ даму жолынан өтті. Ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан 
мәдени-рухани мұралар, тастағы жазбалардағы өсиет, өнеге, нақыл сөздер, өлкетану мұражайларына орналасқан 
жәдігерлер қазіргі жас ұрпақтың бойында отансүйгіштік, ерлік сезімді ұялатып, олардың туған жерге, өскен елге, ұлт 
мәдениетіне деген сүйіспеншілік қасиеттерді қалыптастыруға игі ықпал етеді.

Тірек сөздер: өлкетану, тарихи өлкетану, географиялық өлкетану, біліктілік, аумақтық, хронологиялық, 
мәдени мұра, ғылыми жоба, тарихи ескерткіштер, экология, этнография.

Қазіргі уақыттағы білім беру қызметкерлерінің алдында тұрған басты мақсат-еліміздегі білім беруді 
халықаралық деңгейге көтеру және білім сапасын көтеру, жеке тұлғаны қалыптастыру, қоғам қажеттілігін 
өтеу, оны әлемдік білім кеңістігіне кіріктіру болмақ.Орта білім берудегі мақсаты –өз бетінше білім алу 
мен оны практикада қолдану қажеттілігімен дағдыларын қалыптастыруға, танымның ғылыми тәсілдеріне 
мақсатты және жүйелі түрде баулуға бағытталған. Елбасы: «келер ұрпақ алдында зор жауапкершілік тұр, 
оны арқалап жүрген – ұстаздар. Себебі еліміздің болашағы көркейіп, өркениетті елдер қатарына қосылу 
бүгінгі ұрпақ бейнесімен өлшенеді», - деген еді [1]. Демек, жастардың ақыл – ойы мен интелектісін 
барынша дамыту үшін білім беру жүйесін тиімді құра білген ұлттың еңсесі биік, абыройы артық болмақ.

Кез келген әлем елдерінің болашағы білім беру жүйесі мен зиялылар қауымының деңгейіне 
байланысты болғандықтан, Қазақстан халқына да әлемнің дамыған елдерімен тең дәрежеде білім беру 
қажеттілігі күмән тудырмайды.  Өлкетану жұмысының қазіргі кездегі маңыздылығы туралы Елбасы 
Н.Ә.Назарбаев, «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек қоғамына қарай 20 
қадам» атты Жолдауында, қазіргі кезде еліміздегі оқу – ағарту саласында,  өте көкейкесті болып табылатын 
өлкетану сынды пәннің жоқтығын атап көрсетті. Оқу үдерісінде өлкетану жұмыстарын ұйымдастыру 
мен оның деректерін пайдалану тек тәуелсіздік алған тұстан бері қозғалып келе жатқан мәселе емес ол 
өз тарихында ұзақ даму жолынан өтті.   Ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан мәдени-рухани мұралар, тастағы 
жазбалардағы өсиет, өнеге, нақыл сөздер, өлкетану мұражайларына орналасқан жәдігерлер қазіргі жас 
ұрпақтың бойында отансүйгіштік, ерлік сезімді ұялатып, олардың туған жерге, өскен елге, ұлт мәдениетіне 
деген сүйіспеншілік қасиеттерді қалыптастыруға игі ықпал етеді.  Қазақ халқы ежелден – ақ қоршаған орта 
болмысын, оны бүкіл өзінің шаруашылығының дамуы мен қалыптасуының, тіршіліктің даму жүйесінің 
көзіне айналдыра білген. Қазақтың көшпелі өмірінің өзінде табиғатты пайдаланумен қатар, оны аялаудың, 
қорғаудың тамаша үлгілері қалыптасқанын байқауға болады. Өлкенің тарихын   білу-өзінің отбасының, 
әулетінің, туып өскен өлкесінің тарихын білуден басталады. Өзінің тегін оның тарихын білмеген адам 
өз халқының тарихын білуге ұмтылмайды, оған қызықпайды. Ал мұндай адам басқа халықтарды, оның 
тарихын, тілін, әдет-ғұрыпын құрметтей де сыйлай да алмайды. Осы жағдайлардың бәрі туған өлкенің 
тарихын зерттеудің, оған белсене қатыстырудың қажеттілігін дәлелдейді.

Туған өлкедегі табиғат пен тарихты, шаруашылық пен саясатты, мәдениет пен адамдардың тіршілік 
әрекетін қосып адамға ауқымды білім мен тәрбие беретін өлкетану психолого – педагогикалық мәселе 
ретінде зерттеушілерге әрқашанда үлкен қызығушылық тудырған [2]. Қазақстанда өлкетану ғылымы 
патшалық Ресейдің қазақ даласын отарлау мақсатында алдын - ала арнайы әскери экспедиялар шығарып, 
ғылыми-танымдық зерттеулер жүргізу шеңберінде енсе, оқытудың ғылыми деңгейін арттыруда өлкетану 
жұмыстарының құндылығын ерте кезде – ақ түсінген. Ел ішінде халқының болашағы үшін жұмақ өмір 
іздеген Қорқыт ата, Асан қайғы туралы толып жатқан аңыз - әңгімелер бар. Қорқыт атаның даналық 
мұралары тұтас жылдар бойы ұлттық дүниетаным мен өлкетанудың негізгі өзегі болды.  Асан қайғы 
толғауларында туған елінің табиғаты, жер бетінің ерекшеліктері мен оның қойнауындағы байлықтары, 
өсімдік – жануарлар дүниесі кеңінен сипатталады. Ауыз әдебиетінің ойшылдары Бұхар жырау, Шал ақын, 
Шортанбай, Ақтанберді, Қазтуған, Шалкиіз, Дулат, Майлықожа, Ақан сері, Махамбет, Шернияз, Сүйінбай 
және тағы басқалар өздерінің қоршаған ортаға, табиғатқа деген көзқарастарында материалдық, рухани 
байлықтарын, ақыл – парасатын, адамгершілік, қоғамдағы байлықтарды игеру мақсаттарын паш етті. 
Бұл өлкетанымның ақыл – ойымен парасаттылық деңгейіне көтерілген шегі болатын. Олардың көксегені 
теңдік, бостандық, жерді сақтау, өлкені қорғау, адамдар арасындағы қарым – қатынас, үлкенді сыйлау және 
тағы басқалар өмір тіршілігіне тікелей қатысы бар мәселелерді талдау болды.  Асан қайғыдан бастап, Шал 
ақын, Шортанбай, Ақтанберді, Қазтуған, Шалкиіз, Дулат, Майлықожа, Ақан сері, Махамбет сияқты ақын 
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– жыраулар шығармаларында ой – толғаныстары, тіршілік, өлке сырының мән - мағынасы, адам өмірінің 
әр кезеңімен, олардың іс - әрекеттері сөз болып отырады. Халқымыздың өлкеге деген сүйіспеншілігі және 
оны көзінің қарашығындай ұстап келуі жайында қазіргі ұрпаққа үлгі - өнеге боларлық дана ұғымдар, 
мақал – мәтелдер, нақыл сөздер, аңыз әңгімелер арқылы жетіп отырған.

Еліміздің педагогикалық тархында 1920 жылдан бастап өлкетану жұмыстары бірте – бірте жолға 
қойыла бастады. Осы жылы Қазақстанда зерттеу қоғамы құрылды, 1921 жылдың 7 ақпанында Қазақ 
АКСР Халық ағарту комиссариаты тарихи, мәдени ескерткіштерді қорғау туралы қаулы қабылданды. Онда 
Халық ағарту комиссариатының ғылыми бөлімінің рұхсатынсыз өлкедегі тарихи қорғандар мен ескерткіш 
орындар,  төбелерді қазып, өздігінен зерттеу жұмыстарын жүргізуге тиым салынды.   Қазақстанда өлкетану 
ісінің дамуы С.Аспандияров, М.Д.Жолдыбаев, Ә.Жангелдин сында аса көрнекті мемлекет қайраткерлерінің 
есімдерімен байланысты. Сол кездегі О.Жандосовтың «Өз өлкеңді таны» мақаласы өлкетануға елеулі 
үлес қосты. В.Д.Гордецкийдің «Жетісу өлкесіндегі мектеп топсаяхатына мәліметтер» атты оқу құралы 
Жетісу өңіріндегі мектептерге таратылды. Бұл мектептердің оқушылары мен мұғалімдеріне арналған ең 
алғашқы өлкетану бойынша оқу құралы еді.  1930 жылы  Қазақстанда зерттеу қоғамынының белсенді 
мүшесі Ә.Жангелдин, ғалым – филолог Ә.Қоңыратбаев мүшелікте елеулі қызметтер атқарды. Әр жеке 
тұлғаның, өз өлкесін, табиғатын, өндіргіш күштерін, тарихын, климатын, өсімдіктер әлемін т.б. білу, оны 
ғылыми тұрғыда еліміздің тарихын дамытуға пайдалана білу аса қажетті белгі болып табылатындықтан, 
өлкені танып – білу мен зерттеу, оны іс жүзінде дәлелдеу жұмыстары студенттердің арасында әлі де болса 
кемшін қалып келеді - деген шешіммен, жоғары оқу орындарында өлкетану жұмыстарын жан – жақты 
жандандырып, үйірмелер ашуды көздеген[3]. 

«...Болашақ жастар өмір сүріп отырған мемлекеттің өткені мен келешегін, оның алдында тұрған 
жоспарларды жақсы білуі қажет. Оқушы өз елінің басынан кешкен қиындықтарымен танысып қана 
қоймай, сондай қиындықтан елін, халқын алып шығуға белсене қатысып, оған өзінің үлесін қосатындай 
болып тәрбиеленуі тиіс» - дей келе, «өлкетану жұмыстары Отанды сүю мен патриоттық тәрбие беруде 
маңызды роль атқарады» - деп тұжырымдады С.Аспандияров өз еңбегінде [6]. Педагог – ғалым 
өлкетану жұмысын туған өлкенің тарихын, мәдениетін, әдебиеті мен табиғатын, халық шаруашылығын 
танып білуде аса маңызды деп санады. Егемендікке қол жеткізген уақыттан бастап туған өлкеге, туған 
жердің тарихын оқытуға ерекше назар аударылды, себебі өз өлкесінің тарихын білмей ұлтжанды ұрпақ 
қалыптаспайды. Бұған нақты дәлелдер де жетерлік, мысалыға 1994 жылы 26 тамыздағы гуманитарлық 
білім беру тұжырымдамасы, 1995 жылы 30 маусымда қабылданған тарихи сананы қалыптастыру 
тұжырымдамасы, 1996 жылғы 15 шілдедегі этникалық – мәдени білім тұжырымдамасында сондай - ақ 
Қазақстан Республикасының азаматтарына патриоттық тәрбие берудің мемлекеттік бағдарламаларында 
өлкетану жұмыстарының тәрбиелік мүмкіндіктері мен маңыздылығына ерекше мән берген. Ал жоғары 
оқу орындарында өлкетану материалдарын пайдаланудың кейбір тұстарын Г.В.Аверкиева, Т.В.Данилова, 
И.В.Кишкин, А.А.Хуснитдинов отандық ғалымдардан Г.Қ.Тұрабаева,  Д.Д.Байдалиев өз еңбектерінде  
қарастырған.  Жаңа білім беру жүйесіне көшу рухани бай, денсаулығы мықты, туған елін, жерін сүйетін, 
қадірлейтін оқушыны тәрбиелеуді ұсынады. Бүгінгі таңдағы білім  берудегі басты мақсат жас ұрпақтың 
білім деңгейін көтеру және жан-жақты дамыған, білімді, сауатты, өмір сүруге бейім, белсенді, қабілетті 
жеке тұлға қалыптастыру болып табылады. Бұдан шығатын қорытынды, жаңа қоғамда мұғалімнің ішкі 
жан дүниесі де жаңаша болмақ, демек болашақ ұрпақтан да үлкен үміт күтіледі.  

Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері жергілікті жерлердегі өлкетану мекемелерінің ісін жандандыру, 
бұрынғы жер-су атауларының шығу тегін зерттеп, қалпына келтіру, халыққа көп танымал емес бай 
мұраны жинастыру, тарихи-мәдени ескерткіштерді қорғауға алу ісі қолға алынды. Жергілікті жерлерде 
облыс, аудан өлкетану мұражайлары жұмыс істейді. Қазақстанның әр өлкесіне арнайы ғылыми-зерттеу 
экспедицияларын ұйымдастыру да ілгері даму үстінде болды. Алайда, қазіргі кезде өлкетану жұмыстарын 
дұрыс жолға қойып, ұйымдастыру, ол бойынша жүргізілетін жұмыстың дәрежесі, оқу – тәрбие үдерісінде 
кеңінен әрі тиімді пайдалану барлық білім беру мекемелерінде бірдей емес. Осы уақытқа дейін белгілі 
болғандай тек өз пәні мен мамандығын сүйетін алдыңғы қатарлы мұғалімдер мектептің тұрған жерін жүйелі 
түрде зерттеп білуді,  ол жұмысқа оқушыларды көптеп тартып, ғылыми – зерттеу жұмыстарын жүргізуді 
жақсы ұйымдастырады және өзінің іс – тәжірибелерімен бөлісіп отырады. Осы мәселелерді негізге ала 
отырып, соңғы уақыттағы жоғары оқу орындарындағы өлкетану жұмыстарының жай – күйіне талдау 
жасай кетсек, еліміздегі 2004 жылғы «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасын және іс – шараларын 
жүзеге асыру мақсатында және Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың  «Қазақстанның 
әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек қоғамына қарай 20 қадам» атты Жолдауының негізінде 
көптеген жоғары оқу орындарының іс – тәжірибелері мен оқу – тәрбие үдерісінде өлкетану жұмыстарының 
жандана бастағанын көреміз.  Болашақ тарихшыларды даярлау жүйесінде «Тарихи өлкетану» міндетті 
пән ретінде енгізілсе,  география саласында «Географиялықөлкетану» таңдау компоненті есебінен құрыла 
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бастады [4]. Сондай – ақ қазіргі жоғары оқу орындарында өлкетанымдық жорықтардың жанданғандығына 
тап өту қажет. Соның бірі 2008 – 2009 жылдары Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 
министрлігінің  Археология институты, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Қарағанды,  
Көкшетау, Қостанай университеттері Қазақстанда 30 – ға жуық қалашықтарда, қоныстарда, қорғандарда 
археологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізіп, тұрғындар мен пікір алмасқан. Аталған қалалардың оқу 
орындарында өлкетану мұражайлары ашылған. Мұндай өлкетанымдық жорықтар мен практикалық 
жұмыстар барлық өңірлерде де қолға алынған. Осындай өлкетанымдық іс – шараларды Сұлтанмахмұт 
Торайғыров атындағы Павлодар мемелекеттік университеті 2001 жылдан бері жүзеге асырып келеді. Осы 
жылы алғаш рет студенттер мен мектеп оқушыларын ұйымдастырып «Өлкетану» экспедициясын құрды. 
Жастар Павлодар облысының мазарларын, ескерткіштерін, мұражайларыныңт.б. тарихи орындардың 
жай – күйімен танысып, университет мұғалімдері бағыт-бағдар беріп, дәрістер оқыған. Ал мұның 
бәрінің астарында танымдық мән жатқаны, патриоттық сезім мен ұлттық намысты оятатын құндылықтар 
жатқаны айтпаса да түсінікті. Университет басшылығымен болашақ мұғалімдерді педагогикалық өлкетану 
жұмысына даярлауда ауқымды істер атқарылған.  Сондай-ақ бұл оқу орнының басшылығымен «Өлкетану 
- Краеведение» журналы шығып тұрған.  

Қазір жоғары оқу орындарының білім беру саласында белгілі бір жүйеде өлке тарихы бойынша 
материал беріп қана қоймай,  сонымен қатар мұражай бойынша және өлкетану көздерін оқыту мүмкіндігі 
туды.  Мәселен Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің туризм  кафедрасы жыл сайын студенттерді 
ұйымдастырып еліміздегі өлкетану мұражайларына барып, түрлі орындарға таным жорықтар ұйымдастырып 
отырады. Аталмыш оқу орнында мұндай іс – шара жылдан – жылға жақсарып келе жатқандығын аңғаруға 
болады.   Көптеген жоғары оқу орындарының іс – тәжірибелерінде экскурсиятану, аймақтану секілді 
пәндер енгізілуде. Бұл студенттерді соның ішінде, болашақ педагог мамандарды өлкетану жұмыстарына 
даярлау да маңызды белгі болып табылады. Бірақ жоғары оқу орындарының да бұл салада әлі де болса 
шешімін таппаған мәселелер баршылық, олар студенттерді өлкетану жұмысына даярлау керектігіне 
байланысты пікірлер айтылғанмен де, мұнда аяқталмаған нақты теориялық және практикалық мәселелер 
жеткілікті. Оған жататындар: білім беру мен тәрбиені тұтас үдеріске біріктіру, өлкетану үйірмелері, тарих 
және қоғамтану сондай – ақ педагогикамен байланысы, өлкетану кешенінің болашақ педагог мамандарды 
мектептегі жұмыстарға даярлаудағы ролі және оның тәрбиелеудегі орны, өлкетану материалдарын 
зерттеу, жинау, педагогикада пайдалану мәселелері және т.б.  Туған өлкенің,  жергілікті жердің қала 
берді аймақтардың өзіндік ерекшеліктерін, табиғатын, тарихын, халқы мен шаруашылығын жан-жақты 
сипаттайтын факторларды зерттеу қазіргі білім беру саласының маңыздылығын арттыра түспек[5]. 

Қазіргі кезде білім берудің өлкетанулық мазмұны, туған өлкедегі алуан түрлі үдерістер мен 
құбылыстарға біртұтас кешенді-жүйелі көзқарасты қалыптастыруы тиіс. Мұндай көзқарас оқылатын 
аймақтың жағдайын қалыптастырушы және өзгертуші факторларды, олардың өзара тең байланысында 
табиғи, экономикалық, әлеуметтік және мәдени факторлар тұрғысынан қарастыруға мүмкіндік береді. 
Бұл ғылыми дүниетанымдық көзқарасты, өмір сүру ортасының біртұтас бейнесін, ғылыми негізделген 
экологиялық және әлеуметтік-мәдени көзқарас жүйесін, туған өлкеге тек қана эмоциялық тұрғыдан емес, 
тиімді пайдалану тұрғысынан да қарау сияқты құндылықтарды қалыптастырудың неғұрлым тиімді жолы 
болып табылады. 

Көрсетілген көзқарастарды жүзеге асыру келесі әдістерге сүйенуді қарастырады:  Жалпы 
бағыттылыққа: 

– өлкетанудың тәрбиелік міндеттерінің елдің, өлкенің (аймақтың), ауылдың патриотын 
қалыптастыруға бағытталуының басымдылығын мойындау;   

– өлкетануды оқу барысында мақсаттар мен қағидалардың тұтастығын, оқушыларды дайындау 
сатыларында сабақтастықты сақтай отырып, бұл сатыларда оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес 
білім беру және тәрбиелеудің нақты міндеттерін анықтау арқылы өлкетану дайындығының кезеңдерін 
атап көрсету;

– мазмұнын аумақтық-хронологиялық тұрғыдан баяндау; 
– өлкетануды өз өлкесін (аймағын) күрделі, алуан түрлі, қарама-қайшылықта, бірақ біртұтас әлем 

ретінде көре білуге жағдай жасайтын курс ретінде түсіну;
– өз елді мекенінің, ауданының тарихындағы мәліметтермен, қазіргі кездегі өмірінің қызықты, 

болашақта өлкенің тарих беттеріне енгізуге болатын деректермен толықтыруға көңіл бөлу;
–таулар, көлдер, ормандар, шаруашылық және мәдени орындар, тарихи ескерткіштер және тағы 

басқаларды оқудың нақты нысандары ретінде таныстыру; 
– ғылыми жобалар жазу, экспедиция (археологиялық, экологиялық, этнографиялық, фольклорлық) 

жұмыстарына қатысу, экскурсиялар мен туристік саяхаттарға шығу арқылы туған өлкені оқып-білу 
әрекетіне тарту. 
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Қорыта келе, өлкетану жұмыстары жеке тұлғаның дүниеге дұрыс көзқарасының қалыптасуына 
қоршаған шындықты түсінуге, сенімін қалыптастырудың негізі болып табылады.  Өлкетануды 
оқытудың жетістігі – ол  оқытушылар мен мұғалімдердің, мектеп оқушыларының ізденісін, олардың 
шығармашылықпен жұмыс істеу қабілетін арттыра түсу,  өлкетануға деген қызығушылығын арттыру, 
туған өлкесіне деген сүйіспеншілігін тереңдету болып табылады.  
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Организация краеведческой работы и ее использование в учебном процессе - это не только вопрос обретения 
независимости, но она прошла большой путь в своей истории. Культурное и духовное наследие, записанные в камне 
заповеди, нравы, цитаты, экспонаты в краеведческих музеях, которые продолжаются из поколения в поколение, 
помогают установить чувство патриотизма, прививают смелость и способствуют формированию хороших качеств 
любовь к родной земле

Ключевые слова: краеведение, историко-краеведческий, качества, территориальное, хронологическое, 
культурное и духовное наследие, заповеди, нравы, цитаты, экспонаты.

VISION OF MATERIALS IN THE FILM LANGUAGE AND FILM VIDEO
Abildina G., рrofessor, Honored Worker of the RK

KNAA named after T. Zhurgenov, Almaty, Kazakhstan 

Creativity is a concept of space than science. It includes all cognitive ideas, including the power of giant impetus and 
art. Creativity is an enthusiasm for research in a new, undefined region. Creativity in art is more like creativity in science - 
and vice versa.

Key words: arts, science, creativity, new, research, learning, cinema.

КИНО ТІЛІНІҢ КИНОБЕЙНЕ  МЕН КИНО МАТЕРИАЛЫНДАҒЫ  ПРОБЛЕМАЛАРЫ
Абильдина Г., профессор, ҚР Еңбек сіңірген қайраткері

Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚҰӨ академиясы, Алматы, Қазақстан

Шығармашылық - ғылымға қарағанда кеңсалалы ұғым. Ол барша танымдық ойды қамтиды, оның ішінде 
ғаламат әсер күші бар әрі міндетті түрде өнері болады. Шығармашылық – жаңа, зерттелмеген аймақтағы ізденіске 
құлшыныс. Өнер саласындағы шығармашылық көп жағдайда ғылымдағы шығармашылыққа ұқсас келеді - әрі 
керісінше де көрініс табады. 

Тірек сөздер:  Өнер, ғылым, шығармашылық, жаңа, зерттеме, ізденіс, кинотілі.

Өнердегі гносеологиялық жағдайды қарастырсақ, ол өзінің толықтай мағынасын экрандық 
бейнеден тауып, бірмезетте жалпылама және жекеше, ерекше әрі қарапайым көрініс береді. Экрандық 
бейненің айрықша болмысы мағынасына үңілудің ерекше тәсілі, құбылыс заңдылығы дегеніміз, яғни ол 
қарапайымдылықты қабылдағанын жеткізеді. 

Кино тілі жөнінде әңгіме болған кезде (нақтылап айтқанда, Кристиан Метцтің «фильм тілі» немесе 
«тіл сияқты фильм жәйлі» туралы айтпақшы) [1], яғни экрандағы бейненің жалпы гносеологиялық 
сипаттамасын қарастырамыз.

Кант үшін «эстетикалық идея» дегеніміз – «жалпы құндылыққа жақын» зат жөнінде ауқымды ой 
салудан да жоғары өнер ретінде зат туралы тереңірек және толыққанды ұғынуға жол ашады, әрі ақылға 
қонымды қиялды жандандырады. Гегельдің айтуы бойынша, шынайылық ұғымды дамытуға толықтай 
жәрдем ете алады, әрі сол арада жалпылай мағынаны ашқан жағдайда өзін танытуда танымдылықты 
ақылмен түсінікті етеді. 

Өнер – ғажайып танымдық күш. Өзінің түптамырын ғылыми ізденістен қарастыруға мүмкіндік 
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береді, - сол сияқты бар ой мен мақсатты қоғамдағы кісінің күнделікті әрекетіне бағыштайды. Ғылым да 
өнер де шындап келгенде, «жалпыадамзаттық» күйге еніп, ақылға қонымды бола алады.

Адам өз табиғатына сай әртүрлі танымдық қарым – қатынастық сапасымен өмір сүреді, олардың 
арасында философия, ғылым, өнер осы қатынастардың барша байлығын қамтиды. Сол сияқты күнделікті 
әдет бойынша «кәдімгідей ойлау» қағидасы да жоқ емес. Ол сананы танымдық қабілет саласынан ысырып 
әрі оған өнімділік немесе әшейін қабылдау қызметі деп қарауға болмайды. Танымдық қабілет саласынан 
ысыру сынды шынайылыққа жетуге жоғары талаппен ұмтылысты бағалау да екіжақты шектемені білідреді. 
Үйреніскен сана нақтылы ерекше мағынаға ие болады да, ең бастысы әлемді сезімталдық көлеңкесі 
деңгейінде қабылдайды. 

Әлемнің сыртқы ортасының сезімталдық көлеңкесі нақты ғылыми мағына болып саналмайды. Ол 
бір жағынан ғылыми қағидаға айналуға да тиіс емес. Әрқайсымыз өз танысымыз, жақынымыз әрі өзіміз 
туралы белгілі бір ойымыздың бар екенін жақсы білеміз. Сезім, еске алу, әрі елес сынды араласып кеткен 
сезімдерді белгілі бір мағынаға тоғыстырсақ, оны теориялық түйіндеп қойсақ, бастапқы мағынасын 
жойған болар еді. Ол дегеніміз,  - бір адамның келесі бір кісі туралы нақтылы бір субъективті ойын ғана 
бағалап қалмайды, екінші жағынан өзіміз жиі пайдаланатын болғандықтан етене таныс әрнәрсе жөнінде 
де дерек береді. [2]. 

Танымдық үлгісі ретінде өнерді ұғыну оны күнделікті қабылдауға байланысты маңызды орын 
алады. Нақты осы тұсын иррационализм жоққа шығарады әрі әсіресе сезінуді қайшылыққа апаратын 
интуитивизмді әрі ғылымға тиісті ойға қарсылық білдіреді. Дәл осы нұсқамадан экран бейнесінің 
фенологиялық тұжырымдамасы әлемді жылдам қабылдаудың қажеттілігіне ықпал етеді.

Өнердің міндетті ғажайыптығы сонда, көркемдік әрекет барша тұлғалық  мағынаны жеткізеді. Өнер 
«мағынаны» ашудың дәл өзі, яғни, өмірде жаңалық (жазылым емес) табу. Өнер туралы айтсақ, әрі бұл 
арада экран өнері ерекше рөл ойнайды – бізге қайталап болса да әлемдегі өз орнымызды айқындауға, 
ашық көруге жәрдем етеді. 

Экран өнері адамға тікелей әрі еріксіз әсер ететіні соншалықты кісіге терең ой мен сезімін тудыра 
отырып, еске салу, салыстыру арқылы әсер беріп, белсенділік тудырып, тұлғалық қалыптасуындағы әлемнің 
көлеңкесінде болғанынымен қоса өз өмірінен хабар етеді.Дәл осы тұста бірнеше күтпеген мәселелер 
туындайды. Олардың бірі міндетті түрде міндетті түрде материалдан ауытқыған кездің өзінде әлеммен 
мағыналы байланысы әрдайым тұрақты болған жағдайда, болмысты өзі шын ниетімен қабылдағанда, 
мағынасын ашуға талпынғанда шыға келеді. Шығармашылық дегеніміздің өзі «материалмен күрес» 
үрдісі деп алсақ, мағынаның сүреңсіздігін жою, мәрмәрді өзінің физикалық қасиетінен «айырып»Никаға 
айналдыру, сол арқылы ағаш пен қола адам үшін соның жеке қажетіне жарап ағаш пен қола болудан 
алшақтатады, ал, сөзбен айтқанда, Наташа Ростованың алғашқы балын сипаттауда  грамматикалық 
құрылым арқылы өмірлік жаңалық ретінде көрсетуге мүмкіндік туады.  

Экран өнерінде өзімен өзі алынған көрініс пен акустикалық материал мағына әлемінен аса қоймайды. 
Дегенмен фильм «шығармашылық үрдіс» ретінде өмірді шынайы күрделі болмысымен көрсете отырып 
жекелеген мағынаға терең бойлап байланысып қабысады. Оның үстіне киноөнері қосымша көркем бейне 
жасай отырып, материалды меңгеруде жаңаша құрылымға ие болып әрі сол мағынаға енуге көрініс тауып 
отырады. 

Тағы бір баса көрсететін мәселе «резонанс мәселесі» екені айғақ. Ол дегеніміз шығармашылық 
тұлғаның ойын көрерменнің қабылдап алу технологиясы. Әсер етуші «жүйе» біздің жүйе мен тәртіпке 
соғылғандағы резонансқа тірелгенде, ең мықты деген өз ойы мен сезімінен, «негізгі құндылықтардан», «өз 
әлемін» сақтап шыққанда, осы резонанс толыққанды болады әрі «толқындар тоғысқанда» біріккен шиеленіс 
те молырақ кездеседі. Маңыздысы сол, қатты әсер ететін ақпарат негұрлым күрделірек болса, «жүйе» де 
солғұрлым байи түседі. Ол жағдайда қайтарма реакция да күрделі де ауқымды келеді. Оның үстіне ондай 
«резонанс» өзіміздің көзқарасымызды реттеуге мүмкіндікті неғұрлым молайта түседі, өйткені, көбіне біз 
көпе көріне көзге ұрып тұратын бар байланыстың өзін байқап әрі жеткізе алмай жатамыз. «Сондықтан да 
нағыз өнер әрдайым толыққанды, шынайы, үйлесімді келетінін сезіп отырамыз». [3]. 

Экран өнері басқа өнер түріне қарағанда қосымша әрі белгілі межеде «психикалық резонанста» өз 
ретімен әсер етеді. Көпшілік, демократияшыл көрермен рөлінде жаппай әсер алуы, тіпті, белгілі өмірлік 
материалды суретшінің  әшейін түрлендіргеніне қарамастан – «танымдық» әсері мол болады. Өйткені, 
кино өнері басқа өнер түрімен салыстырғанда көрерменді жекелеп алып, басқаша толқытып әсер (тек 
екпінмен ғана емес) береді. 

Оның үстіне экран бейнесі ерекшелігі кинобейненің белгілі кезеңіне шейін әрі мүмкіндіктерімен 
әртүрлі нанымның қыруар «шектемесін» тудырды  - белгілі жағдайда сол және өзге де «нанымды» көрсету 
арқылы – мағыналық таралымның әралуандылығын аша түседі. 

Шығармашылық заңдылығы, негізінен, танымның барлық саласында біркелкі келеді. Ойға қонымды, 
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қалыптасқан жағдайлар және «кездейсоқ» табыстар – бір ғана үрдістің екі жағы десе да болады. Қиындық 
жағдайға тап болған кезде ойды ақылға салып әрі қиялға шомуға еріксіз итермелейді. Шығармашылықтың 
ерекше мәні – өзінен өзі белгілі нәрсенің өзінен жұмбақ тауып, соны шешіп, таптаурын заттар бойынша 
таң қалуға қабілеттілікті тудыру. Бұл ерекшелік ғылымға да, философияға және өнерге ортақ дүние. 

Егер,  экрандық бейнеге назар аударсақ, ол – өз табиғатына қарай құрама әрі суреткердің 
шығармашылық ізденіс ұзақ  жолдарымен көптеген компоненттердің (күрделі монтаждық қиықтармен 
біріктірілген көрініс, дыбыстық қатар- музыкалық безендірумен қоса шулармен, сөз, түс және 
басқалар)  басын құрау арқылы пайда болады.  Ол әрекеттердің күрделілілгін өзіміз көріп отырғандай, 
кинематографтың жаңашылдары баяғыда алдымызға жол салып көрсеткен. Экран бейнесін жасау үшін 
кинорежиссер болашақта бейне құрастырып тудыратын бірнеше элементтерді тандап алуы қажет. Әрбір 
құбылыстың жекелеген бөліктерін бөліп алып толықтыру үрдісі жүреді. Элементтерді іздестіру ойшыл 
әрі сезімталдық өзара байланысымен қатысты міндетті түрде эвристикалық үрдіске бағынады. Ізденіс 
кезінде суреткер болашақ фильмнің нобайын -  «алғашқы суреттерін» өз ойымен  басында құрап үлгереді. 
Көп жағдайда алғаш сезінген ұтымды тұстары болса, сол болашақта фильмнің көркемдік жағын шешуге 
мұрындық болады. 

Киношығарманың материалы дегеніміз не деген мәселеге келсек, - ол кино философиясының 
нақты сұрақтарының бірі. Біз экрандағы көріністерге назар салған кезде суреткердің әлем жөніндегі 
өзінің көзқарасын, белгісін, кодын ұсынып жатқанын сеземіз. Ал, әңгіме киноматериалға тірелгенде 
семиотиканың, белгілер туралы ілімнің өзегі болып шығады. Егер де біз экран бейнесінің нақты маңызын 
зерттегіміз келсе, оның көріну белгісімен, эстетикалық әсері үшін түсінікті әрі шынайы болмысымен 
қарастырсақ, онда ол мәселе онтологиялық деп аталады. Дегемен де фильмнің онтологиясы өнердің 
өзіндік әрекеттерінің көрінісі ретінде жалпы гнесеологиялық мәселелерінен, өнерді шынайылыққа 
бұратын эстетикалық қатынасынан  тыс қалмайды. 

Танымал семиолог Ю.Лотман пікірінше, экран беріп жатқан кинодағы әрбір көрініс белгі мағынасы 
бар ақпарат жеткізеді, сол арқылы ана экрандағы әлемдік  шынайы заттар мен бейнелер арасында 
семантикалық қатынастар орнығады. Дегенмен де, сол экрандағы бейнелер кейбір қосымша, кейде ойда 
жоқ кездейсоқ белгілермен тоғысуы, белгілі бір алынған тұтас кадрдан тыс бірін бірі жалғастырған 
кадрларда көрсетілетін дүниелер кездесуі мүмкін екенін де жоққа шығармайды. Сол арада «қайталама» 
мағынасы небір алуан   тәсілмен пайда болады: материалды бұзу немесе, керісінше, сол деформацияны 
құжатталған суреттемелер арқылы қайта алғашқы қалпына келтіру және басқалары қамтылып жатады. 
Лотманның айтқанын тағы еске салсақ, кинотілі элементі өзін қайталамайтындай, әрі соған қарай мәтін 
де әшейін қойыла салмайтын, міндетті түрде белгілі маңыз алатын небір мағынасының кез келген бөлігі 
(көріністік – бейнелік, графикалық немесе дыбыстық) саналады.

Кинотілі, міндетті түрде, идеялық   - көркем қызметке бағынатын небір шынайылық деп 
қарастырылып, әрі соған байланысты белгілі бір ортада зерттеуге лайықты екені аян. Тым қарабайырлық 
немесе керісінше, күрделілендіру ол қызметті атқаруға кесірін тигізеді. Көрермен үнемі басын қатырып, 
«ребустарды» шешуге міндетті емес. Бірақ түсініксіздіктің шырмауында отыра да бергісі жоқ. 

Тек қана тілдік хабарлама ретінде қарастырмасақ, экран материалы дегеніміз не? Ең бір қарапайым 
және көп таралған жауап: экран «материалы» -нағыз шынайылық көрінісі. Кейбір теоретиктер ойынша, 
экран неғұрлым өміршең болса-кинематографиялық реңк алады деп, ал, басқалары керісінше, «квази» 
емес, экранға тек демормирлегенді (дәл осы соңғылары кинодағы көріністің «белгілігін» асыра көрсетуге 
әуес)  «шығарады». 

Поляк фильмографы Болеслав Левицкий киноматериалды көріністі – дыбыстық сипаттамадағы 
жылжып отыратын  картиналарға қоса адам дауысы және музыка[4] деп көрсеткен. Левицкий осы 
«қабаттаманы» «эстетикалық материал» атанатын ұғымға жатқызады. Дегенмен де оның ойынша фильмді 
құрастыру таза техникалық мағына алады: бейнелер қабаттамасы (көріністі түсіру), дыбыс қаттамасы 
(шуларды жазу), сөз қаттамасы (сөзді жазу) және музыка қаттамасы (музыка жазу). 

Сол поляк фильмологы айтуынша, фильмді жасау үрдісінде «құрама» шығармашылық (оның үстіне, 
ол әртүрлі «қаттамаларды» құрастырады), киношығармада грамматиканы, стилистиканы, поэтиканы 
көреді. Дегенмен де, тағы бір поляк теоретигі Александр Яцкевич кинода норматикалық грамматика 
болуы мүмкін де емес [5] деп тұжырымдайды.

Киношығарма ең алдымен, алғашқы нұсқасында  небір тұтастық, екінші қайтара элементтер 
сараптамасы болып саналады. Дегенмен де тіл немесе қаттамалар элементтер ретінде тұтастай ойлап 
табылған нақты дүниелердің басын тікелей біріктіріп қосады. Фильмнің ішкі байланысы «грамматикалық» 
платформаға қарағанда ең жоғары платформада ертерек қалыптасады. Тұтастық бізге оның бөліктерін 
ұғыну үшін қажет. Сондықтан да бұл жағдайда киношығарма сапа мен санның диалектикалық  бірлігіне, 
оқшау бейненің үзілісі мен адам санасының мақсатына неғұрлым толықтай жауап бере алады.

Негізінде, «тіл» (бұл араға техникалық тәсілді кіргізгенде) дегеніміз,   - материалдан гөрі материал 
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туралы ойлау тәсілі деуге болады. Осы материалды сараптау үшін қарапайым «тілдік» болмыстың сапасы 
маңыздырақ, салыстыру да мүмкін емес, фильмнің динамикасын ұғыну ғана деп түсінбейміз, яғни 
материалдағы әрекет өмірге деген көзқарасты білдіреді. 

Кинобейненің пайда болуы тек қана сол өнердің өз әрекеттерімен сол өнердің талабына ғана 
емес, оны гнесеологиялық және тұрмыстық  - психологиялық мәселелерді құрастыруға жауап ретінде да 
қарастыру қажет. 

  Экрандық бейненің көптеген элементтері, мысалға, құрастырылым, пландардың ауысымы, ракурс 
және басқалары, - негізінен көптеген жағдайлар кинематографтың пайда болуынан бұрын қалыптасқан. 
Кино көркемсурет, әдебиет, театр, музыканың дамуымен туындаған. Өнерде кеңістіктік және уақытта 
шектеулік өлшемнен шығып көрермен алдына көріну үшін жаратылған. Ол әбден анық дүние. Біздің 
қосқымыз келетіні: әдебиет пен көркемсурет киноөнерінің негізінде терең философияның барлығы.

Әлемдік экран өнері адамзаттың жаңашылдығымен туындаған өнімдерге тола түсіп, адамзат ойы 
және кинотілімен жасалған ұлы кино алдыңғы қатарлы мәслелелерді көтеріп, көрерменнің жаны мен 
ойын жаулап алып, олардың басын қосып әрі алға жетелей береді. Біз оған әлі талай куә боламыз.
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ПРОБЛЕМЫ КИНОЯЗЫКА В КИНООБРАЗАХ И КИНОМАТЕРИАЛАХ
Абильдина Г.,  профессор, заслуженный деятель РК,

КНАИ имени Т. К. Жургенова Алматы, Казахстан 

Творчество – более широкое понятие, чем наука. Оно охватывает всякое познающее мышление, в том числе и 
обыденное восприятие и, конечно, - искусство. Творчество – это прорыв в новые, неизведанные области. Творчество 
в сфере искусства во многом сходно с творчеством в науке – и наоборот.

Ключевые слова: искусство, наука, творчество, новое, исследование, изучение, киноязык.

SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUTH IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF THE 
NATIONAL PROGRAM “RUHANI JANGIRU”

Magauova A.S.,  d.p.s., рrofessor, Al-Farabi Kazakh NU, Almaty, Kazakhstan 

In the context of the modernization of the public consciousness of society, the search for innovative forms, methods 
and technologies of spiritual and moral education of students in the context of the implementation of the conceptual ideas of 
the national program “Rukhani Zhanyru” becomes relevant. It is the universities that have the big mission of forming a new 
generation of specialist citizens of the country and the world with global thinking, a high level of spirituality and morality.

Key words: spirituality, spiritual and moral education, spiritual and moral development, globalization, modernization, 
national idea.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»

Магауова А.С., д.п.н., профессор, КазНУ им.аль-Фараби, Алматы, Казахстан

В условиях модернизации общественного сознания общества актуальным становится поиск инновационных 
форм, методов и технологий духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи в контексте реализации 
концептуальных идей национальной программы «Рухани Жаңғыру». Именно на университеты возлагается большая 
миссия по формированию нового поколения специалистов-граждан страны и мира с глобальным мышлением, 
высоким уровнем духовности и нравственности.
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В условиях глобализации,  важнейшей реальностью является то, что судьба цивилизации как 
никогда раньше зависит от человека, его мировоззрения, образа жизни, всего комплекса его ценностных 
ориентаций и духовно-нравственных  установок. Главной проблемой в текущем тысячелетии становится 
духовное возрождение общества, определение созвучного современной эпохе смысла и цели жизни. В 
ответ на новые глобальные вызовы стала инициированная Организацией Объединенных наций программа 
GlobalCitizenshipEDUCATION, которая подразумевает подготовку и обучение молодого человека как члена 
глобального общества и гражданина мира, так как перспективы будущего цивилизованного развития 
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человечества  во многом зависят от молодежи [1]. 
Повышение роли молодежи, превращение ее в специфический социокультурный  феномен нового 

века происходит во всем мире и связано с выходом современной цивилизации к постиндустриальному 
этапу развития, сменой парадигм социальной жизни. За последние 30 лет  численность  студентов в мире 
возросла в 5 раз и достигла 65 млн. человек. По прогнозам   ЮНЕСКО, к 2025 году численность студентов  
во всем мире   составит более 100 млн. человек  [2]. 

Ключевой сферой любого общества является образование, где осуществляется трансляция 
социокультурного опыта и социализации личности. Именно образованию отводится ключевая роль в 
духовно-нравственной консолидации казахстанского  общества, его сплочении перед лицом внешних и 
внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к 
жизни в нашего государство, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны.

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения следует рассматривать как часть 
национальной стратегии государства, направленной на воспитание, социально-педагогическую 
поддержку становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина Казахстана.

В реализации этой стратегии актуальными являются идеи великого мыслителя, философа Аль-
Фарабио добродетельном обществе, важнейшим признаком которого выступает опора на универсальные 
духовные ценностидобродетели - ответственность, гуманность, толерантность, открытость, умение жить 
рационально, с акцентом на достижение реальных целей, с акцентом на образование, здоровый образ 
жизни и профессиональный успех [3].  

Современная эпоха отличается от предыдущих развитием цифровых технологий, процессами 
глобализации, интеграции в единое международное образовательное пространство. В этих условиях, 
именно образование в духе глобальной гражданственности должна формировать  у молодежи ценности, 
знания и навыки, в основе которых лежит уважение прав человека, социальная справедливость, культурное 
разнообразие, экологическая культура, и благодаря которым молодежь  может стать ответственными 
гражданами мира.

Сегодня, очевидно, что именно образование - как система формирования интеллектуального 
капитала нации и как один из главных сфер генераций инноваций – становится важнейшим фактором 
устойчивого развития общества, конкурентоспособности и национальной безопасности государств. 
Высшее образование сегодня с одной стороны – это главный фактор развития интеллектуального 
потенциала  нации, ее самостоятельности и международной конкурентоспособности, с другой стороны – 
фундаментальное условие осуществления человеком своих гражданских, политических. экономических и 
культурных прав.

Образование призвано использовать свой потенциал для консолидации общества, сохранения мира, 
для преодоления этнонациональной напряженности и социальных конфликтов на началах приоритета 
прав личности, равноправия национальных культур и различных конфессий.

Стратегия правительства Республики Казахстан  нацелена на укрепление общей идентичности и 
единства страны через развитие казахстанского общества на основе консолидации вокруг идеи  единого 
гражданства, общенациональных ценностей. Весь мир признал казахстанскую модель межнационального 
диалога и общественного согласия. Консолидирующими ценностями  становятся  культ учености и 
образованности. В первую очередь, необходимо изменить отношение  молодежи, к образованности, к 
интеллекту, служению Родине и народу.

В связи с этим,  идейной основойдуховно-нравственного воспитания студенческой молодежи 
в условиях модернизации общественного сознания  становится  реализация общенациональной идеи 
«Мәнгілік Ел», олицетворяющей гражданскую активность, высокую духовность, нравственность, верность 
культурным традициям казахстанского народа и обеспечивающей единство и согласие народа Казахстана.

Идеологической платформой для реализации духовно-нравственного воспитания молодежи  
являетсяПрограмма «Рухани жаңғыру»,где обозначены следующие направления:  

- конкурентоспособность;
- прагматизм;
- сохранение национальной идентичности;
- культ знания;
- открытость сознания.
Формирование национального самосознания, развитие у человека системы общечеловеческих 

ценностей, понимания роли своей нации, этноса в мировом историческом процессе – становится 
приоритетной в реализации государственной образовательной политики в Республики Казахстан.

Важнейшей целью современной системы образования и одной из приоритетных  задач общества 
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и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 
Казахстана. 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить:
- готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

самооценке,  пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению;
- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе моральных норм, 
непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки  «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, 
внутренней установке личности поступать согласно своей совести;

- формирование морали как осознанной личностью необходимости определенного поведения, 
основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;

- развитие совести как нравственного самосознания личности,  способности формулировать 
собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам;

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций;
- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли и поступки;
- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении 
результата;

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей;
- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям 

и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной 
безопасности личности, умение им противодействовать;

- свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому 
и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьей, 
обществом, будущими поколениями;

- укрепление  чувства личной ответственности за будущее Казахстана.
В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

должно обеспечить:
- осознание себя гражданином Казахстана на основе принятия общих национальных нравственных 

ценностей;
- готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам;
- развитость чувства казахстанского патриотизма и гражданской солидарности;
- заботу о благосостоянии многонационального  народа Казахстана, поддержание межэтнического 

мира и согласия;
- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы благополучия казахстанской семьи;
- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение 

к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека;
- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;
- - законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок;
- - духовную, культурную и социальную преемственность  поколений.
В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

должно содействовать:
- укреплению и совершенствованию демократического  правового государства;
- повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и общественных 

организаций;
- повышению эффективности усилий государства, направленных на  модернизацию страны;
- укреплению национальной безопасности  казахстанского общества.
Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Казахстана 

является ключевой задачей современной государственной политики РК. Законопослушность, правопорядок, 
доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество труда и общественных отношений - все 
это непосредственно зависит от принятия гражданином РК общенациональных и общечеловеческих 
ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

Разработка концептуальных основ стратегии реализация  социальной миссии современного 
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университета по духовно-нравственному воспитанию молодежи позволило выделить нам следующие 
направления деятельности вуза:

- Формирование конкурентоспособной молодежи с высокими духовно-нравственными качествами, 
подготовленной к самореализации в условиях быстроизменяющегося мира;

- Создание оптимальных условий для становления, развития, социализации и самореализации 
личности студента как гражданина страны и мира, способного к высокопрофессиональной, 
интеллектуальной и социальной   деятельности;

- - Организация духовно-нравственного воспитания, которая  является неотъемлемой частью 
образовательной деятельности в университете и направлена на развитие у студентов духовности, 
ориентированности на доброту, помощь людям, сострадание, милосердие и терпимость;

- Интеграция учебной, научной, воспитательной деятельности в единое образовательно-
воспитательное пространство развития духовно-нравственной сферы личности  на основе принципов 
конкурентоспособности, прагматизма, сохранения национальной идентичности, культа знания, 
эволюционного развития общества, открытости сознания;

- Вовлечение академической среды в процессы поддержания и укрепления социальной стабильности, 
атмосферы взаимопонимания, толерантности, взаимного духовного и культурного обогащения в 
многонациональных и поликонфессиональных  сообществах;

- Развитие международного сотрудничества в области культуры, науки и высоких технологий на 
основе духовно-нравственной платформы университетов.

- Создание информационной среды, обеспечивающей формирование высокой духовной культуры в 
университетском сообществе и вне его, создающей основу для устойчивого развития и прогресса общества; 

- Развитие духовно-нравственных качеств студентов через вовлечение  в волонтерскую  деятельность 
и реализацию социально-значимых проектов [4].

В основе Концепции духовно-нравственного воспитания молодежи лежат концептуальные идеи 
Проекта КазНУ им. аль-Фараби «Формирование граждан добродетельного общества. Миссия современных 
университетов»:

1. Глобальная миссия современных университетов – воспитание граждан мира.
2.Университеты должны стать ядром для формирования не только компетентных специалистов, но 

и будущих жителей «добродетельного общества».
3.Современные университеты должны обладать  высоким уровнем нравственного развития и 

призваны стать особыми интеллектуальными городами, обеспечивающих производство духовных 
ценностей нации.         

4.Университеты, наряду с передачей знаний, должны воспитывать  в будущих гражданах высокую 
духовность и новые ценностно-смысловые установки.

5.Новая модель университета 4.0., реализуемая в КазНУ им. аль-Фараби, ориентирована  на то,  что   
миссия университета нового поколения должна заключаться  в том, чтобы  давать не только знания, но и 
доносить  до молодежи идеи мира, добра и справедливости, активной гражданской позиции [5].

В связи с этими концептуальными идеями, в  условиях глобализации и стремительного развития 
новых технологий социальной миссией современных университетов становится не только подготовка 
высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров, но и духовное воспитание молодежи как 
граждан страны и мира.

Опыт КазНУ им. Аль-Фараби позволяет выделить следующие формы и технологии работы  по 
духовно-нравственному воспитанию молодежи в рамках  программы«Рухани жаңғыру»:

1). Поэтапный переход казахского языка на латинскую графику –  технологии духовно-нравственного 
воспитания должны будут придать новый импульс развитию языка и интегрировать его в мировое 
пространство, заинтересовать и мотивировать обучающихся овладеть языком. К примеру, в рамках 
диалоговой технологии по данному направлению можно организовать беседу-полилог «История графики 
казахского языка», где обучающиеся получат полную информацию о создании письменности и графики в 
средневековье и до наших дней; узнают, для чего нужно переходить на латиницу.

2). По направлению«100 новых учебников на казахском языке» «заработает» технология познания 
духовных ценностей в опережающем порядке. Можно организовать выставку «100 новых учебников», 
где обучающиеся ознакомятся и обсудят их содержание. Также можно ввести  практику организации 
тематических поэтических или литературных марафонов (посвященных юбилейным датам или 
годовщинам памяти великих поэтов и литераторов), в марафоне обязательно стартует конкурс чтецов, 
знатоков поэзии и т.п.

3). По направлению проекта «Туған жер»  эффективны  методы и приёмы технологии духовного 
эпицентра, которые  будут реализовываться через воспитательные часы, беседы, круглые столы, конкурсы, 
викторины, интеллектуальные игры, концерты, скетчи по различной тематике: «Моя Родина - Мой 
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Казахстан», «Я - патриот своей страны», «Государственные символы Казахстана», «Мой край», «Наша 
Столица», «Роль исторической личности», «Новый Казахстан в новом мире», «Казахстан - любимая 
страна», «Мой город», «Место, где я живу», «Горжусь тобой, мой Казахстан», «Наурызнама» и др. Также 
в рамках технологии духовного эпицентра можно организовать мастер- классы «Моя Родина в красках и 
узорах»,  «Орнаменты казахского народа» и т.п. 

4). По направлению«Сакральная география Казахстана» воспитательная деятельность педагогов 
будет опираться на культурную память, символические, сакральные и культурно-исторические памятники. 
В работе могут  использоваться методы и приёмы этнопедагогической технологии и технологии ценностно-
смыслового исследования.

Проект «Сакральная география Казахстана», создан для того, чтобы увязать в национальном сознании 
воедино комплекс памятников вокруг Улытау и мавзолея Кожа Ахмета Яссауи, древние памятники Тараза 
и захоронения Бекет-Ата, древние комплексы Восточного Казахстана и сакральные места Семиречья, и 
многие другие места. Все они образуют каркас  национальной идентичности казахского народа.

5). По направлению «100 новых лиц Казахстана» деятельность вберет в себя живые истории 
казахстанцев  из разных уголков страны, разных возрастов и национальностей, которые будут служить 
образцом для соотечественников. Эти сто и более новых лиц станут олицетворением и портретом 
современного Казахстана.  Эффективно использовать  технологии оценки с нравственной позиции, 
технологии творческой визуализации и технологии ценностно-смыслового исследования.

Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание студенческой молодежи  является 
первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент 
социального заказа для системы высшего профессионального образования. 

В условиях глобализации  именно на университеты возлагается большая миссия по формированию 
нового поколения специалистов-граждан страны и мира с глобальным мышлением, высоким уровнем 
духовности и нравственности, подготовленных нести ответственность за будущее казахстанского общества 
и всего человечества.
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» ҰЛТТЫҚ  БАҒДАРЛАМАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ АЯСЫНДА ЖАСТАРДЫ 
РУХАНИ- АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ

Мағауова А.С., п.ғ.д., профессор, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Қоғамның қоғамдық санасын жаңғырту аясында «Рухани жаңғыру» ұлттық бағдарламасының  тұжырымдамалық 
мәселелерін жүзеге асыру барысында студенттердің рухани-адамгершілік тәрбиенің инновациялық формаларын, 
әдістері мен технологияларын жинақтау өзекті мәселе болып отыр. Дәл осы университеттер үлкен миссияға ие – 
еліміз бен әлем мамандарының жаһандық ойлаумен, рухани моральдық қасиеттерін қалыптастырудың негізін 
ұсынады.

Тірек сөздер: имандылық, рухани-адамгершілік тәрбие, рухани-адамгершілік даму, жаһандану, модернизация, 
ұлттық идея.

INCREASE OF STUDENT’S CREATIVITY AND ACTIVITY IN THE CONTEXT OF “RUHANI JANGIRU”
Zholdasbekov A.А.1 d.p.s., professor, SKSU named after M. Auezov, 

Myrzabekov E.E. 2 doctorate, A. Kuatbekov PFU, Shymkent, Kazakhstan 

The article deals with the increase of creativity and activity of students in the field of spiritual modernization.
Key words: creative-creative, spiritual renewal, global problems, innovations, motivation.
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» АЯСЫНДА СТУДЕНТ ЖАСТАРДЫҢ КРЕАТИВТІЛІГІ МЕН
БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ

Жолдасбеков А.А.1 п.ғ.д.,профессор, М.Әуезов атындағы ОҚМУ 
Мырзабеков Е.Е.2 докторант, Ә.Қуатбеков атындағы ХДУ, 

Шымкент, Қазақстан 

Мақалада студенттердің рухани жаңғыру саласындағы шығармашылық белсенділігі мен белсенділігінің артуы 
қарастырылған.

Тірек сөздер: шығармашылық, рухани жаңару, жаһандық мәселелер, жаңашылдық, мотивация.

Қазіргі білім беру жүйесінің стратегиясының мақсаты –барлық студенттерге жаппай өзінің 
дарындылығы мен креативті-шығармашылық белсенділіктерін, өзіндік-тұлғалық болашақтағы 
жоспарларын жүзеге асыруға мүмкіндіктер жасау. Креативті-шығармашыл, бәсекеге сай тұлғаға сұраныс 
өте жоғары және уақыт өткен сайын мұндай сұраныстар үнемі өсіп отыратыны белгілі. Сондықтан бәсекеге 
лайықты тұлғаның креативті-шығармашылық қабілетін дамытуына жан-жақты ынталдыру үшін кәсіби 
білім беретін орындарды рухани жаңғыру аясында бағыттаудың маңызы зор. 

Тұңғыш президент Н.Назарбаевтің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында 
“Мақсатқа жету үшін біздің санамыз ісімізден озып жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс. Бұл 
саяси және экономикалық жаң ғыру ларды толықтырып қана қоймай, олардың өзегіне айналады. Рухани 
жаңғыру тек бүгін басталатын жұмыс емес”-деген болатын[1]. Яғни ұлттың болашаққа бағдарлығын 
арттыру мәселесі бүгінгі қоғамдағы ең өзекті мәселелерінің бірі – интелектуалды (зияткерлі) және 
креативті күшті кәсіби шебер мамандарды өсіру. Ол кәсіби білім беруді дамытудың жаңа мақсаттары мен 
міндеттеріне сәйкес білім беру ортасын модернизациялау қажеттілігімен байланысты.

Бүгінгі индустриалды өркениеттің механизмін дамыту туралы түсініктегі негізгі мақсат білім 
беру ортасы, себебі ол адам сапасын дамытудың озық үлгісін қамтамасыз етеді. Білім беру жүйесі «адам 
сапасын жаңаша әлеуметтендіру» бағытында қайта жаңғырып-өзгеріп жатқанда қоғам адамзаттың өмір 
сүру белсенділігін білім беру жүйесі анықтайтынын түсінуі әрі мойындауы қажет.

Білім беру жүйесінің ең негізгі міндеті – жоғары шығармашылық мүмкіндігі мол креативті ойлайтын 
маман дайындау [2].

Бұл мәселенің өзектілігі әлемде қазіргі уақытта шикізат, технологиялар, құрал-жабдықтар, энергия 
ресурстары күн санап қымбаттап келеді, сонымен бірге экологиялық ахуал төмендеп жатқаны қоғамда 
глобальды мәселелердің пайда болуына алып келуде.

Бұл мәселені шешу бір жағынан, жаңа технологиялар толқынын, жаңа идеяларды, жаңа білімдерді 
қажет етсе, екінші жағынан, үнемі білім түрінің жаңаруын әрі оны жылдам меңгерудің жаңа тәсілдерін 
жасауды талап етеді, сонымен бірге ең негізгісі – әрбір адамнан жаңа креативті ойлау белсенділігін талап 
етеді.

Қазіргі кезеңде білім беру жүйесінде маңызды өзгерістер орын алып жатқанын айту қажет. Бүгінгі 
заман кез келген адамнан өте жылдам өзгеруді, үнемі өсуді әрі дамуды, үнемі қоғамда сұранысқа ие болуды 
талап етеді. Креативтілік адамға үнемі өзін-өзі жетілдіруде жаңа дүниеден қорықпауға үйретеді әрі тез 
өзгеріп жатқан талаптар мен шарттарға тез бейімделуді талап етеді. Ол тұлғаға  біртұтастықта даму үшін 
қолайлы жағдайлар жасайды, өзін әр қырынан ашуға, өзіннің қабілетін көрсете білуге, өзін-өзі жан-жақты 
қамтамасыз етуге және толерантты тұлғаның қалыптасуына ықпал  етеді. 

Қалыптасқан тұлғадағы белсенділіктің негізгі сипаты шығармашылық қызметі мен тиімділігі оның 
шығармашылық сипатына байланысты болады. Кәсіби қызметін жемісті іске асыру үшін креативтілік 
қабілетін дамыту үдерісі маңызды сатыға шығады [3].

Көптеген теориялық және сынақ-тәжірибелік зерттеулер жүріп жатса да, креативтілікті дамыту 
мәселесі әлі де зерттеуді талап етеді, себебі креативтілікті дамыту факторларының табиғаты туралы 
сұраққа ғылымдағы негізгі тұжырымдамалар нақты жауап бере алмай отыр, креативті тұлғаның сапасын 
белгілейтін нақты классификациялар мен феноменологияларға біртекті көзқарас жоқ. Демек, креативтілікті 
дамытудың ең маңызды факторын анықтап, негізгі тұжырымдаманы жалпылау үшін, креативтілік ғылыми 
білім жүйеленген талдауларды қажет етеді.

Әлеуметтік мәдениеттегі, қоғамдық қозғалыстар орталығындағы және ғылымдағы, мәдениеттегі 
дамуды, инновацияларды, шығармашылықтың креативтілік құбылысын жасайтын идеялардың синтезінде 
креативті психология өз іргетасын қалайды. Шығармашылықтың, инновациялардың барлық түрлерінен 
акмеологияға өтуге ынталандыруды жинақтайтын фактор – тұлғалық механизмдердің жеке тұлғалық 
санатта және топтасқан формаларда жаппай дамуының жоғары деңгейі мен олардың жоғары нәтижелі 
болу идеясы. Креативті психология акмеологияның негізгі идеяларына сүйенсе де, шығармашылықта 
«акме» нәтижелерге жетуіне байланысты олардың дамуы субъективті  механизмдерге жіті көңіл аударуға 
байланысты.
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Креативті психология креативті құбылыстардың ең күрделі әрі болашағы мол жемісті шоғырланған 
келешегін айқындайды. Ол маңызды механизмдерді өсіретін өзекті жасап, шығармашылық тұрғыда өзін-
өзі ұсынатын тұлғалар мен топтардың ең жоғарғы нәтижелерін болжамдайды, айталық, «дұрыс еместі», 
деформацияға ұшырағанды «таңғажайыпқа» өзгертеді  әрі ұсынады [4].

Креативті психология барлық акмеологиялық пәндердің негізінде болуы мүмкін. Алайда оның 
мазмұны психологиядағы және білімнің басқа гуманитарлы салаларындағы көптеген пәндердегі талданған 
теорияларда құрылуы ықтимал. 

Субъект сараланған мазмұндағы ұғым: ол адамдарды бір-бірінен олардың жасайтын іс-әрекеттері мен 
қызмет түрлерінен және жалпы өмір сүру жолынан, алдына қойған өмір мақсаттарынан айырмашылығын 
көрсетеді және т.б. [5].

Демек, тұлғаның белсенділігі дегеніміз бұл үнемі жылдам қозғалыстағы сипаты, ол тұлғаның өмір 
жолын, оның құрылымын өзі жоспарлап, өзі құрастыруына мүмкіндік береді (мысалы, қарым-қатынастарда, 
іс-әрекеттерде, тану үдерістерінде). Сонымен бірге, белсенділікті оның субектілігінің сақталып  қалуын  
қамтамасыз ететін оның тұлғалық тұрғыдан өзін-өзі жүзеге асыруы мен өзін-өзі таныстыру тәсілі деп    те 
қарастырылады. 

Болашақ  маманның  креативтілігін қалыптастыруға бағытталып отырған біздің тұжырымдамамыздың 
контекстіндегі белсенділік тұлғаның мақсаттары мен құндылықтарын құрастырудың, оның көптұлғалы, 
әлеуметтік-психологиялық кеңістігінің құрылымын жасаудың негізі. Сонымен бірге тұлғаның белсенділігі 
оның іс-әрекеттерінің жобасын жасап, мінез-құлық   стратегиясы мен қарым-қатынастарының стратегиясын  
да, жобасын да жасайды, ең тиімді шешімдердің нұсқасын алдын ала жасауға мүмкіндік береді.

Алайда тұлғаның белсенділігі тек оның қажеттіліктеріне ғана байланысты емес, сонымен бірге,  
өмірдің объективті шарттары мен қоғам талаптарына назарына    да байланысты. К.А.Абулханова: 
«Белсенділік – бұл тұлғаның  қажеттілігі мен қоғам талабының объективті қоғамдық қажеттілікке өзара 
қатыстылығы»,  – деп жазған. Ол өз  кезегінде белсенділіктің мынадай түрлеріне негізделеді:

– инициатива  немесе бастама;
– жауапкершілік;
– қанағаттанушылық.
Бастама – бұл «субъектінің қажеттіліктеріне жауап  беретін ерікті өзін-өзі таныту түрі, іс-әрекет 

жасауға жетелейтін бағыты, қарым-қатынасы мен танымдылығы». Алайда бастама – тек өзін-өзі таныту 
ғана емес, сонымен бірге, өзі  туралы баяндау, өзінің    тілегі мен талабын рәсімдеу.

Жауапкершілік болса, «тұлға  өзінің  алдына қойған мақсатына, нәтижеге қол жеткізу үшін өзі 
белгілеген деңгейде және мерзімде, өз күшімен сол нәтижеге жетуге  кепілдемесі» ретінде қарастырылады.   

К.А.Абулханова белсенділіктің үшінші түріне өзінің ең қызықты ұстанымын ұсынған: үшіншісі – 
«жетістікке жету емес қанағаттану».

Осыған байланысты, студент тұлғасын оқыту, білім беру құрылымына араластыру барысында, егер 
оның тілегін, құндылықтарына, өзін-өзі танытуға мүмкіндік   берілмесе  және жауап бермесе, тек кесінін 
жасауға ұмтылатын болса, онда оның тұлғалық құрылымында қанағаттану, белсенділік және өзара ықпал 
жасаудың  мәнін қамтамасыз етуді төмендетіп    жібереді. 

Жоғарыда аталған барлық сапалар тұлғаның креативтілігі немесе креативті  белсенділігінің 
мазмұнының сипаттамаларына жақын.  

Қанағаттану мәселесі студентті білім беру, кәсіби білім беру мәселелерге енгізу мәселесімен тығыз 
байланысты, себебі ол студентке тұлғалық жетістіктерге жетуге, өмірден бай әсер алуға жылдам іс-
әрекеттер жасауды қамтамасыз етеді. Белсенді тәжірибесі болмаса, бұл оның даму жолын тоқырауға алып 
келеді.  

Белсенділік тұлғаның және құндылықтардың, жеңілдіктердің-қиындықтардың, жетістіктердің – 
тоқыраулардың, қанағаттанушылықтардың –қанағатсыздықтардың межелері бойынша стратегиялардың 
алуан түрлі бағыттарын қосумен бірге, тұлғаның креативтілігін синергетикалық және рефлексивті 
негіздерінің арасын   байланыстыратын бөлім болып табылады.

Осылайша, кәсіби қызмет барысында тұлғаның мойындайтын белсенділік танытатын, өзін-өзі нақты 
көрсете алатын сапасы санатындағы оның өзін-өзі кәсібишыңдауы өте күрделі, бірақ шынайы үдеріс. Бұл 
үдерісте тұлға өзінің мүмкіндіктерін   көрсетуге, өз қатесін өзі түзетуге ықпал етеді. 

Маманды іс-әрекеттің немесе қызметтің субъекті, индивиді, тұлғасысапасында дамытуға арналған 
педагогикалық мамандықтың ең тиімді қорлары пайдаланылады. Педагогикалық мамандықтың қор 
жасаушы мамандық екенін айта кету керек. Егер  басқа  мамандықтардың барлығы белгілі бір салада 
жұмыс жасауға бағытталса ( «адам – адам», «адам –тірі табиғат», «адам - қауымдастық», «адам – техника 
мен   өлі табиғат», «адам – таңбалы жүйе», «адам –  өнердің бейнесі» (бұл   Е.А.Климованың типологиясы   
бойынша)), мұғалімнің мамандығы барлық салаларды жан-жақты қамтиды.

Студенттің алуан түрлі  стандарттан тыс жағдайларында белгілі бір бағытталған әрі белгілі    бір 
мазмұндағы рефлексиясының көмегімен шешім қабылдау барысында өзін-өзі ұйымдастырудың 
құралдарын, технологияларын, рефлексиялардың    түрлерін    анықтайды.  
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Оқытушының даралығын айқындаудың негізі адамның жеке    даралығын   өзін-өзі   өзекті ететін 
механизимде (Н.Е. Мажар). Өзін-өзі    өзектілеудің себебі табиғаттан  алған сыйы, кейін мақсаттар 
жүйесінің    пайда болуы, мотивацияларының сәйкес болуы және тұлғалық  мазмұны.

Өзін-өзі өзектілеу териясын дамыту Абрахам Маслоу мен Карл    Роджерстердің есімдерімен 
байланысты, сондықтан ары қарай осы екеуінің көзқарастары туралы көп баяндалады. Алайда өзін-өзі 
өзектілеу теориясын дамыту тарихынан психология тарихына арналған кітаптардағы жазбаларды оқудың 
айырмашылығы бұл кітапта    біз отандық және әлемдік психологияның негізгі жетістіктерімен бүгінгі 
теорияларды    терең   талдаулардың    жағдайын    баяндаймыз.  

Өзін-өзі өзектілеу теориясының  құрамында күрделі әрі   жүйелі білім беру мазмұны бар және оның 
құрамында «макро» және «мета» деңгейлер мен жеке теориялар бар. Олардың ішіндегі ең маңызды әрі 
пікірталастар тудырып жүргендері   мыналар:

а) өзін-өзі өзектілеуші тұлға  теориясы дамыту мақсаты ретінде;
ә) күнделікті өмірдегі жағдайлардағы, жеткіліксіз және метамотивтер мен құндылықтардың  

айырмашылықтарын анықтау идеяларына негізделген мотивациялардың    теориялары;
б) күйзеліс  шыңының     теориясы;
в) дамыту мотивтерінің, күйзелістер шыңымен және тиімді шешім жасауды таңдау мәселелерімен    

байланыстарына  негізделген тұлғаны    дамыту    теориясы;
г) клиентке    орталықтандырылған  терапиялар теориялары.
К. Роджерстің өзін-өзі өзектілеуге глобальды беталысты көрсету сапасындағы өзін-өзі  өзектілеу 

туралы идеясына негізделген өзін-өзі өзектілеудің    мета-теориясы болып   табылатын бұл теория – ең 
маңызды әрі пікірталастар туғызатын теориялардың    бірі.

К. Роджерс бойынша, өзін-өзі өзектілеуге беталыс өзектілеуге терең бағытталуды көрсету: «Бұған 
дәлел – әлем бойынша, тірі және өлі табиғаттардың барлығындағы жүйелердегі алуан түрлі деңгейде 
бейнеленудің әмбебаптығы. Роджерс бойынша тұлғаның өсуі – бұл «Мен тұжырымдамасын» қайта 
жасаудың объективті көрсеткіші сапасындағы өзін-өзі қайта жасау жолы». 

Қорыта келе Рухани жаңғыру аясында ғылыми-техникалық өрлеумен, коммуникациялық құралдардың 
дамуымен, сананың жаппай ақпараттануымен шарттасқан қоғам дамуының жоғары қозғалысы тұлғаның 
әлеуметтенуіне жоғары талаптар қоятындығы айқындала түсті. Осыған байланысты қоғам және білім беру 
жүйесінің алдында білім алушылардың бойында өмірге жағымды көзқараспен қарау қабілетін, тұлғалық 
мәнінің болуын, кез келген қиын жағдайда немесе оқиғада өзінің тұлғалық даралығын сақтап қалуға 
қабілеттілігін  қалыптастыру мәселесі тұрады.
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ПОВЫШЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА И АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ В КОНТЕКСТЕ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»
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В статье рассматривается повышение креативности и активности студенческой молодежи в сфере духовной 
модернизации.
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THE IMPORTANCE OF THE FAMILY IN THE NATIONAL EDUCATION
Makhmetova B.T. 1 c.p.s., professor 

Abylkhanova G.A. 2 master, senior lecturer,  
1,2Kazakh Abai KazNPU Almaty, Kazakhstan

The article highlights the growing role of the younger generation, the tradition of folk traditions, educational 
- educational and educational cognitive. It is the source of the national education that is a wretched life, life, tradition, 
consciousness and tradition. It is characterized by the traditions of the generation of the spiritual wealth of the people, the 
example of the national traditions, the generation of generations, based on the experience of centuries. Common family 
relationships, family respect for each other, speech skills. Respect for the elderly, the upbringing and education of our people 
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for the younger generation. The content of moral education, the sense of love for the Motherland, the basis of human morality 
are in morality and goodwill.

Key words: folk pedagogy, family, child upbringing, public relations

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУДЕ ОТБАСЫНЫҢ МАҢЫЗЫ
Махметова Б.Т.1 п.ғ.к., профессор

Абылханова Г.А.2 магистр, аға оқытушы, 
1,2Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы, Қазақстан

Мақалада өскелең ұрпақтың өсіп келе жатқан рөлі, халықтық дәстүрлер, тәрбиелік және танымдық 
ерекшеліктері туралы айтылады. Бұл ұлттық тәрбиенің қайнар көзі, өмірі, тұрмысы, салты, санасы мен дәстүрі. 
Оған халықтың рухани байлығын қалыптастыру (ұлттық дәстүр, жалпы отбасылық қатынастар, отбасының бір-
біріне құрмет, сөйлеу дағдылары, үлкенге құрмет) дәстүрлері тән. Адамгершілік тәрбиесінің мазмұны, Отанға деген 
сүйіспеншілік, адамгершілік негізі адамгершілік пен ізгілікке негізделген.

Тірек сөздер: Халық педагогикасы, отбасы,  бала тәрбиесі, қоғамдық  қарым-қатынас. 

Қазақ халқының ұлттық тәрбиесі – теңдесі жоқ тәрбие. Жалпы «ұлттық» деген сөздің астарында туған 
ел мен жерге, ана тіліне, салт пен дәстүрге деген құрметтің жатқандығы белгілі. «Ұлттық тәрбие» атауын 
алғаш әдеби педагогикалық оқулықтарға енгізген көрнекті қазақ ағартушыларының бірі М.Жұмабаев 
«Педагогика» атты еңбегінде: «Ұлт тәрбиесі баяғыдан бері сыналып, көп буын қолданып келе жатқан тақтақ 
жол болғандықтан, әрбір ұлттың баласы өз ұлтының арасында өз ұлты үшін қызмет ететін болғандықтан, 
әрбір тәрбиеші баланы сол ұлт тәрбиесімен тәрбие қылуға міндетті»- деген болатын.Ұлттық тәрбие деген 
тіркестің өзі – қазақ халқы үшін қасиетті ұғым. Өйткені нағыз қазақ ол тек қазақтың салт-дәстүрімен 
сусындаған, осы ұлттың тәрбиесімен жетіліп, туған тілімен санасы оянған азамат болуы тиіс. Біз – тарихы 
бай ұлтпыз, біздің сан ғасырлық тарихымыздан өскелең ұрпақ өзінің болашағына қажетті үлгі – өнегені, 
ақыл – парасат пен ізгілікті, сонымен қатар ерлік, батылдық, имандылық пен қайырымдылық жайлы 
білімді толық ала алады. Тәуелсіз Қазақстан мемлекеті бүгінгі таңда әлемдік қауымдастықтан өзінің ұрпақ 
тәрбиелеудегі ерекше тәжірибесіне сай лайықты орнын алуға ұмтылуда. Бұл жолда ұлтымыздың өзіндік 
тұрмыс – тіршілігінің рухани түпнұсқасының қайнары мен өмірлік ұстанымдарына соқпай өту мүмкін 
емес. Елдің мәңгілік болуы сол ұлттың ғасырлар бойы қалыптасқан рухани, мәдени құндылықтарының 
ұрпақтан – ұрпаққа ұласып, буындар бірлігін сақтайтын, үзілмейтін сабақтастығында жатыр. Демек, қай 
заманда болмасын адамзат баласы алдында тұратын ұлы мұрат – міндеттердің бастысы – өзінің өмірінде 
жинақтаған тәжірибесін жалғастыратын саналы, салауатты, ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеу болып табылады. 
Шыр етіп дүниеге келген періште сәбиге адамдық асыл қасиеттер ең алдымен ана сүтімен, бесіктегі 
тәрбиемен дариды. Демек, ұлттық тәрбиеміздің алғашқы мектебі, яки, халықтық дәстүрлі педагогикалық 
мәдениет-отбасынан бастау алатындығы еш күмән тудырмасы белгілі. Себебі, балаға саналылықтың 
сипаты ол өмірге келген күннен бастап сол отбасында бойына сіңеді. Сол себепті, баланы қазақ халқының 
өмірлік ұстанымына айналған обал мен сауаптың, ынсап пен қанағаттың мағынасын, үлкенге құрмет, 
кішіге ізет көрсету дағдыларын баланың санасына жеткізіп отыру әрбір ата-ананың міндеті. Бүгінгі күн 
жастарын жетілген азамат етіп тәрбиелеу отбасылардың жауапкершілігін тағы да арттыра түсуде. Кейіннен 
мектеп, қоршаған орта және қоғамдағы болып жатқан әртүрлі жағдайлардың әсерімен қалыптасады. Қазақ 
халқы балаларын тәрбиелеуде туған елге, атамекенге деген сүйіспеншілік пен оны қадір тұтып, қорғауға 
тәрбиелеуді басты мақсат тұтқан. Халқымыздың атамекенді ардақтау сезімі өте терең, олар үшін туған 
жерді қасиет тұту – қанға сіңген мінез, ежелгі дәстүр. Бұл таным тұлға санасына ана сүтімен дарыған. 
Ал, осы ұлттық тәрбиені бала бойына сіңіруде, яғни тәрбие алуды сәби ана құрсағынан бастаса, оны білім 
теңізінің мектеп атты кемесінде ұлттық құндылықтарымызбен жетілдіру өте маңызды. Рухы асқақ, іргесі   
берік ел боламыз десек, ең бастысы, ұрпақ тәрбиесі мен біліміне аса көңіл бөлуіміз қажет. Бұл жөнінде 
Абай атамыз: «Балаға мінез үш алуан адамнан жұғады: бірінші - ата-анасынан, екіншісі - ұстазынан, 
үшіншісі - құрбысынан»,-деген екен. «Бала тәрбиесі – бір өнер, өнер болғанда ауыр өнер, жеке бір ғылым 
иесі болуды тілейтін өнер». Мағжан атамыздың мына сөзіне назар салсақ, «Баланы тәрбиешісінің дәл 
өзіндей қылып шығармай, келешек заманына лайық қылып шығару керек»- дейді. Қазір білім мен ғылым 
заманы екенін жұртшылық жақсы біледі. Бірақ бар күшімізді білім мен ғылымға салып, тәрбиені елеусіз 
қалдырсақ, ұтарымыздан  ұтыларымыз көп болатындығын ортағасырлық әл-Фараби нықтап айтып кеткен. 
Өмірге келген жас нәресте өзін қоршаған ортамен ең алдымен өз отбасында танысады. Перзент үшін 
дүниеде ең жетілген, білімді де мәртебелі адам-оның ата-анасы. Сондықтан да жас баланың дамуына 
ата-ананың орны ерекше. Балалардың қоғамда қабілетті, өнегелі, саналы, денсаулығы мықты, іскер, елін 
сүйетін, отанына адал болып өсуінің қоғам үшін маңызы үлкен. Әсіресе, балаларды жас кезінен бастап 
тазалыққа, жинақы-ұқыптылыққа, еңбекті сүюге және оның қадір-қасиетін түсінуге, үлкендерді, соның 
ішінде жасы үлкен қарияларды құрметтеуге және оларға мейіріммен қарауға, ал өзінен кіщілерге қамқор 
болуға үйрету ежелден келе жатқан тәрбие құндылықтары болып саналады.
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Ата-аналар өсіріп отырған ұл-қыздарын жағымсыз қылықтардан сақтандырып отырған. Сондықтан 
да баланың бойынан көрінген кейбір кемшіліктерді дер кезінде түзеп ескерту жасап отырған. Себебі 
бүгін түкке тұрғысыз болып көрінген кішкентай қателік, ертең үлкен бір даулы мәселеге жол ашып 
беруі мүмкін. Ал, мұның соңы жақсы нәтиже алып келмейтіні рас. Отбасындағы жалпы қарым-қатынас, 
үйдегілердің бір-біріне деген сый құрметі немесе басқалармен болған байланысы, сөз шеберліктері, яки 
болмаса, жағымсыз қылықтары жас баланың қалыптасуына үлкен әсер етеді. «Бір күн жанжал шыққан 
үйден,  қырық күн береке кетеді» дегендей, үйдегі ата-ананың өзін-өзі қалай ұстауы сол үйдегі балаларға 
да өз әсерін қалдырмай қоймайды.

Жасы үлкендерді, қарияларды құрмет ету, олардың келелі кеңестерін, солар көрсеткен сара жолымен 
жүру дәстүрі ежелден келе жатқан халқымыздың  жас ұрпаққа берер тәрбиесі мен тағылымы мол дүние. 
Бұл дәстүріміз күні бүгінге дейін өз күшін жойған емес. Себебі, келешек ұрпақтарды да сол тәртіп-
өнегелерімен тәрбиелей білсек, оның жалғасын келешек ұрпақта ары қарай жалғастырары анық.

Әлі өмірдің ащысы мен тұщысын татпаған жастар үшін өскелең өмірдің қыры мен сырын түсіндіретін, 
осындай ақсақалдардың ақыл-кеңестері әрдайым қажет.  Себебі, қариялардың өмірден көрген тәлім –
тәрбиесі мол. Олар өмір мектебінің түрлі сынақтарынан өткен, көнекөз халықтық мұраларымызды кейінгі 
ұрпаққа жеткізуші  тарихтарымыз. Сондықтан, оларды қадірлеп, құрметтей білуіміз қажет. Бұны әрбір 
отбасындағы балаларға саналы түрде түсіндіре білу үлкендердің міндеті, әрі парызы

Осы жерде тағы бір айта кетерлік жайт, ата-ананың бір - бірімен деген қарым-қатынасы мәселен, 
біздің халықта ер адамды ұлық тұтқан. Ол-үйдің отағасы, балалардың әкесі. Әке-отбасының тірегі, 
басты қорғаны, асыраушысы. Демек, әкенің өз ұрпағы алдындағы беделінің жоғары болуымен қатар, 
атқаратын міндеттері де салмақты. Мінезіне сабырлық пен ұстамдылық, қажыр қайраттылық, қатаңдық 
тән, отбасындағы тұрмыс-тіршілікті ұйымдастырып, басқарудағы атқаратын жауапкершілігі зор игілікті 
істерімен әке тұлғасы, әсіресе, ұл бала үшін үлкен үлгі-өнеге мектебі. «Әкеге қарап ұл өсер» деген 
халықтық қағида осындай дәстүрлі педагогика талабынан туған секілді.  

Қазақ отбасында ата мен әке беделі кейінгі ұрпақ алдында әрдайым жоғары болуы тиіс. Отбасындағы 
әке беделін өз ұрпағы алдында арттыру үшін бар күш-жігерін арнайтын адам ол-балалардың анасы, 
ақылды әйел. Халқымыздың ұғымындағы «жеті қазынаның» бірі де осы ақылына көркі сай әйел-ана 
емес пе, Әйел-ана балалары үшін қамқоршы, мейірімді жан, ағайын-туыс арасындағы береке-бірліктің, 
татулықтың иесі болған. Ата-ананың бала өсірудегі басты мақсаты-қоғамдық өмірге көпшілікпен қатар 
«түзу кірпіш» қалау. Үйде анасы жұбайын құрмет тұтып, оның абыройын балаларының алдында көтеріп 
ұстаса, бала да әкесіне ұқсап, беделді болып өсуге ұмтылады. Керісінше, әке де зайыбына жылы сөйлеп, 
оны «ана» деп құрметтесе, балалар ананың өмірдегі құрметін түсініп, оның көңілін түсірмеуге тырысады. 
Ал үйдегі үлкен ата мен әженің де орындарын ерекше екенін айтып өту орынды. Олардың сөзін жерде 
қалдырмай, өмірден көрген тәжірибелерінен сабақ алу таптырмайтын өмір мектебі десе де болады. 
Шындығында да алдыңғы буын аталар мен әжелер соңғы буын ұрпақтарына тек адал еңбек етуді, жалған 
сөйлемеуді, үлкендерді құрмет етуді, аз нәрсеге қанағат етуді, отанын сүюді, жігерлі болуды, сондай-ақ 
қонақ күтуді, меймандос болуды үйретіп келген. Өз әулеттеріндегі туысқандық байланыстардың үзіліп 
қалмай, ары қарай нығаюына ықпал жасап отырған. Бұл да баланың көпшіл болуына өз септігін тигізеді.

Дана халқымыз: «Адамның бақыты-еңбекте», - деп бекер айтпаған. Шынында да, адам өз қадірін, 
құрметін сол адал еңбегі арқылы алады. Адамды ұлы көрсететін, оны елге танытатын да сол еңбегі. Ата-
аналар балаларын жастайынан - ақ еңбек етуге, қандай қиыншылықтар болса да төзіп, оны жеңуге үйретіп 
келген. Сонымен, жас ұрпақты адамгершілік рухында тәрбиелеу дегеніміз, оларды жоғарыда айтылған 
мінез-құлықтың дағдылы ережелеріне үйрету.  Адамгершілік тәрбиесі дегеніміз- адамның моральдық 
қасиеттерін, мінез-құлқы мен тәртібін, адамгершілік сезімі мен санасы белгілі бір мақсатқа бағыттап 
қалыптастыру. 

Адамгершілік тәрбиесінің мазмұнына, ең алдымен Отанға, елге деген сүйіспеншілік, борыштық 
сезімін тәрбиелеу, жолдастық,  достық, жанашырлыққа баулу жатады. Үлкенді сыйлау, тыңдау, беделін 
мойындау, еңбек адамдарын құрметтеу, қамқорлық жасау сияқты ілтипат пен қатар, адалдыққа, 
шыншылдыққа, қарапайымдылыққа, мақсаттылыққа, табандылыққа, белсенділікке, батылдыққа, 
ұстамдылыққа, ұйымшылдыққа тәрбиелеу де жатады. Отан алдындағы борыш дегеніміз, халық алдындағы 
борыш деген сөз. Отанға сүйіспеншілік сезім дегеніміз, халыққа берілгендік сезімі, қоғам үшін, елі үшін 
ынтамен қызмет ету. Адамгершілік тәрбиесінің мазмұнына ұжымдық қарым-қатынасты тәрбиелеуді 
айтпай кетуге болмайды, ол ұжымда өмір сүруге, еңбек етуге, бағынуға, жақсы қасиеттерді дамытып, 
нашар әдеттерден арылуға үйретеді. Адамгершілік қасиеттің негізі имандылық пен ізеттілікте. Ал, ол 
отбасы тәрбиесінен бастау алады: ер балаларға ауыл қарияларына сәлем беруді, жол беру, ибалық жасап, 
инабаттылық көрсетуді уағыздаған. Жақсы мен жаманда, екі жүзділікті, әділеттілік пен әділетсіздікті, 
мейірімділік пен қатыгездікті ажырата білуді, жасы үлкенге «Сіз» деп қатынас жасауды, иіліп сәлем беруді 
үйреткен.



564

«Әкенің- кәсібі, ананың -рәсімі» деген қағиданы халқымыз өте жақсы жолға қояды. Яғни, балаларды 
жастайынан әке кәсібіне, ал қыз балаларды анасының рәсіміне баулу бұрыннан келе жатқан дәстүріміз. 
Әсіресе, қыз баланы ибалы, тәртіпті етіп тәрбиелеу-отбасындағы басты тәрбиелік жұмыс. Оларға 
үлкендердің алдында ерсі қылық көрсетпеуге, сөйлегенде үлкен адамға сыпайы жауап беруге бағыт-
бағдар беру. Сондай-ақ балаларға сәлем беруді үйрету де маңызы бар мәселе. Өзінен үлкендерді көргенде 
танымаса да сәлем беріп өту, бұл әдептіліктің белгісі болып есептеледі. Осылайша өзімізге тән тәрбиелік 
маңызы зор мәселелерді бала жас кезінен бойына сіңіруі қажет. Бұл аталған мәселелердің барлығы бірігіп 
халықтық педагогиканың қалануына ықпал еткен. Міне, осы көріністер қазіргі педагогикада өз жолын 
қалыптастырған. Мәселен: 

- отбасының нығаюына отбасы мүшелерінің, сондай-ақ,  ата-аналармен перзенттерінің ортасындағы 
өзара қарым-қатынастың жақсы жолға қойылғандығы; 

- отбасында ата-аналардың барлық перзенттеріне бірдей көзқарасты болуы, мейірімді және қамқор 
бола тұрып, қатал да талапшыл болуы; 

- отбасында балалардың еңбексүйгіштікке, іскерлікке, төзімділікке үйретудің рухани және әдептілік 
жақтарының құрылуы;

- отбасында перзенттердің ата-ана алдындағы борышы мен міндетін сезінуі;
- балалардың отбасында адамгершілігі мол болып қалыптасуына үйдегі жалпы қарым-қатынастың 

бірізділікке қойылуы, үйдегі тәрбиелік жұмыстарды, салауатты өмір салтына қалыптастыра білуі;
- ата-ананың бойындағы барлық тәрбиелік қасиеттердің бала бойына сіңірілуі, соның көрінісін 

кейін балаларының бойынан  байқалуы;
- отбасында балаларды ұлттық құндылықтар  негізінде әдепті тәрбиелеу, сондай-ақ сол ұлттық 

құндылықтарға, әдет -ғұрыптарға  баланың көзқарасын қалыптастыру және осы аталғандарды баланың 
қолдануы, т.с.с. 

Міне, осыларды есепке алмай отбасында бала тәрбиесін жақсы жолға қою мүмкін емес. Өнегелі 
отбасында тәрбиелі бала өсіру, жаңаша өмір салтын ежелгі құндылықтармен байланыстыра отырып, 
келешектің саналы ұрпағын қалыптастыру, бүгінгі күннің талабы.

Қорытындылай келе, бүгінгі күнде жастарды әдепті де саналы етіп тәрбиелеу үшін ең алдымен тәрбие 
ережелеріне сүйене отырып, ұлттық дәстүрімізді, әдет-ғұрыптарымызды, дінімізді, ата-бабаларымыздан 
қалған насихат мұраларды  балалардың санасына сіңдіре білу ата-ананың басты міндеті дегім келеді. 
Сондықтан да бала тәрбиесінде ата-ананаың алатын орны ерекше. «Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны 
іледі» деген мақалын халқымыз текке айтылмаса керек. Тәрбиенің көзі-ата-бабамыздан қалған дана сөздер 
десек, ата-ана сол насихаттарды жүргізуші. Бұны ата-аналардың қоғам алдындағы үлкен міндеті десек 
те болады. Туған тарихымызды ұлықтап, ұлтымыздың ешбір ұлтта қайталанбайтын тектілігі мен өзіндік 
ерекшелігін ұрпақтан – ұрпаққа жеткізе білгенді, ұлы дала балаларында өз еліне, өзінің ұлы тарихына, 
ұлы адамдарына деген мақтаныш сезімі қалыптасады.
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ЗНАЧЕНИЕ СЕМЬИ В НАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Махметова Б.T. 1 к.п.н., профессор

Абылханова Г.А. 2 магистр, ст. преподаватель, 
1,2КазНПУ им. Абая, Алматы, Казахстан

В статье освещается растущая роль подрастающего поколения, традиции народных традиций, образовательно-
воспитательные и познавательно-познавательные. Это источник национального образования, который является 
жалкой жизнью, жизнью, традицией, сознанием и традицией. Для него характерны традиции формирования 
духовного богатства народа, пример национальных традиций, поколения поколений, основанных на жизненном 
опыте. Общие семейные отношения, семейное уважение друг к другу, речевые навыки. Уважение к пожилым, 
воспитание и воспитание наших людей для подрастающего поколения. Содержание нравственного воспитания, 
чувство любви к Родине, основа человеческой морали лежат в нравственности и доброжелательности.

 Ключевые слова: народная педагогика, семья, детское воспитание, связи с общественностью
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Nowadays, when Kazakhstan has gained sovereignty renewing his consciousness with each period, getting rid of 
minuses and adding new ways of development, NursultanAbishevichNazarbayev established a new program for preserving 
and promoting globalization “RukhaniZhangyru: BolashakBastarZhol”, and this message focuses on the education of citizens 
and their ideas for advancement and preservation of the nation. For this purpose, in this work, the heritage of attention to 
the states, the use of our enlighteners examines the views of Akhmet Baitursynov, one of the great Kazakh enlighteners, 
comparable to leader boards Republic of Kazakhstan in the field of education.

Key words: Rukhani Zhangyru, globalization, modernization, tradition, poetry, look into the future.

А.БАЙТУРСЫНОВ И ПРОГРАММА «РУХАНИ ЖАНГЫРУ»
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В наши дни, когда Казахстан достигла суверенитета обновляя с каждой эпохой свое сознание, избавляясь 
от минусов и добавляя новые пути развития, Нурсултан Абишевич Назарбаев установил новую программу для 
сохранения и продвижения по лестнице глобализации «Рухани жангыру: Болашаққа бастар жол», и в этом послании 
особо уделено внимание на образование граждан государства, использование наследие наших просветителей и их идеи 
для продвижения и сохранения нации. Для этой цели в этой работе рассматривается взгляды Ахмета Байтурсынова, 
одного из великих казахских просветителей, сравнимые с направлениями лидера Республики Казахстан в области 
образования.

Ключевые слова: «Рухани жангыру», глобализация, модернизация, традиция, стихи, взгляд в будущее.

Программа «Рухани жангыру» — это новый подход к решению задач. Взгляд в будущее — это 
модернизация общественного сознания, невольно проникаешься гордостью за нашу прекрасную 
Республику Казахстан. Край с необъятными просторами и богатыми природными красотами, в котором 
живут сильные духом люди, ответственные за свою Родину. Но больше всего подкупает, что наш Президент 
в своей статье возлагает большие надежды на молодое поколение, которому строить новое будущее страны.

Ахмет Байтурсынов – государственный деятель, внес неоценимый вклад за обретение независимости 
Республики Казахстан, основатель казахского алфавита, член партии «Алашорда» и один из ярких 
представителей казахской интеллигенции. Известны его труды, как учебно-методические пособия: 
«Баяншы.Қазақ мұғалімдері үшін», «Тілжұмсар. Сөйлеу, оқу, жазу тілін жұмыс тәжірибесі арқылы 
танытатын I-кітап.», «Қай әдіс жақсы?», «Жалқылау (айырыңқы) әдіс», «Жалқылаулы-жалпылауәдіс», 
«Дыбыстарды жіктеу туралы» [6, с.251].Выпустил книги «23 причитания» и «Литературоведение», 
которая стала первым исследованием по истории казахской литературы. Ему принадлежат тезисы «О 
терминологии в тюркских языках», опубликованные в 1926 году. АхметБайтурсынов написал ряд учебников 
для обучения казахских детей родному языку. Срединих:«Учебное пособие» (1912), «Пособие по языку» 
(1914), «Азбука» (1924), «Новая азбука» (1926-1928), и методическое пособие «Баяншы» (1926).Ахмету 
Байтурсынову принадлежат также статьи: «Оқу жайы», «Орысша оқушылар», «Қазақшаоқужайынын», 
«Мектеп керектері», «Қазақ арасында оқу жұмыстарын қалайжүргізу керек» и др. [3, с.60]

Главными мыслями, которые несут эти труды являются слова: «Жастардың оқу-тәрбие жұмысы 
түзелмей, жұрт ісі түзелмейді» [1, с. 335] и «Балам» дегенжұртболмаса, «Жұртым» дейтін бала 
қайданшықсын? «Балам» деп бағып оқытып, адам қылғаннан кейін «Жұртым» деп танымаса, сонда 
өкпелеу жөн ғой». [3, с.60] На наш взгляд, его слова несут такое послание, как для лучшей перемены вашего 
народа и страны вы непременно должны обеспечить молодежь качественным образованием, потому что 
от знании молодежь зависит будущее следующего поколения следовательно и будущее государства.Цель 
этой работы заключается в том, что затрагивает такие вопросы, как культура казахской речи, политика 
языка в Казахстане, часто встречающие ошибки в его неправильном использовании.

Одним из его самых известных трудов считается книга «Әдебиет танытқыш», который вышел в 1926, 
где автор раскрывал все стороны казахского языка рассматривая со всех возможных углов, его свежий взгляд, 
дополнял недочеты и неясные моменты в правилах и синтаксических-морфологических вопросах. Привел 
много примеров аргументируя свои выводы и правила. Если Писатель Александр Сергеевич Пушкин 
придумал формулировку написания стихов для русской литературы, то Ахмед Байтурсынов впервые 
написал правила написания стихов соотносительно их куплетов, слогов, звуков и ударении для казахского 
языка и литературы, тщательно рассматривая виды слогов и куплетов, различая их виды и отличия. В 
этой книге он сделал гипотезу на счет политики языка, т.е ожидающиеся проблемы в ней для страны: «Біз 
сияқты мәдениет жемісіне жаңа аузы тиген жұрт өзтілінде жоқ деп мәдени жұрттардың тіліндегі даяр 
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сөздерді алғыштап, ана тілі мен жат тілдің сөздерін араластыра-араластыра ақырында ана тілінің қайда 
кеткенін білмей айрылып қалуы ықтимал. Сондықтан мәдени жұрттардың тіліндегі әдебиеттерін, ғылым 
кітаптарын қазақ тіліне аударғанда пән сөздерінің даярлығына қызықпай, ана тілімізден қарастырып сөз 
табуымыз керек. Сонда біздің әдебиетіміздің тілі таза болып, жоғарыда айтылған талғау салтының шарты 
орындалған болады.» [2, с.20].

Анализируя это Ахмед Байтурсынов предупреждает о таких испытаниях для нашего языка, как 
время, глобализация и цивилизация. Можно заметить, что сегодняшнее неправильное использование 
казахских слов в вперемешку с русскими и есть одна из проблем современной казахстанской молодежи.

Слова взяты из Статья Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания: «Нам нужно перевести в ближайшие годы 100 лучших учебников мира с разных языков по всем 
направлениям гуманитарного знания на казахский язык и дать возможность нашей молодежи учиться по 
лучшим мировым образцам.Для этих целей на базе уже существующих переводческих структур нужно 
создать негосударственное Национальное бюро переводов, которое бы по заказу Правительства начало эту 
работу уже летом 2017 года»[4].

Проект РК «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» дает решение на 
данные проблемы, указанные Ахмедом Байтурсыновым. И главной задачей он видел сохранения чистоты 
казахского языка, т.е. культуру его речи. «Тіл тазалығы. Тіл тазалығы дейтініміз — ана тілдің сөзін басқа 
тілдің сөзімен шұбарламау. Басқа тілден сөз тұтыну қажет болса, жұрт қасіңіп құлақтарына үйір болған, 
мағынасы халыққа түсінікті сөздерді алу. Орыстың жақсы жазушыларын алсақ, олар көбінесе мынау түрлі 
сөздерден қашқан:

а. Ескірген сөздерге жоламаған.
ә. Жаңадан шыққан сөздерден қашқан.
б. Өз тілінде бар сөздің орнына басқа жұрттан сөз алудан қашқан.
в. Жергілікті сөздерге яғни бір жерде айтылып, бір жерде айтылмайтын сөздерге жоламаған».[2, 

с20].
Показывая, какие слова не нужно использовать для чистоты и ясности речи, он дал четкое 

направление для норм казахской культуры речи. Писал о порядке слов в предложении, замечания для 
ясности выражения мысли, способах украшать слова. Эта книга является главной из трудов казахских 
ученых и педагогов, которая подробно описывает законы и функции слов их способы применения в 
предложениях и многое другое.

- Самым важным достижением независимого Казахстана считается формирование нашего 
уникального общества – Мәңгілік Ел. Общества, в котором мир и согласие стали нравственной и этической 
нормой для всего народа Казахстана. 

Идет глобализация. Казахстан вливается в мировую информационную систему, где общей системой 
знаков является латиница. Поэтому переход казахского языка на латинскую графику является одним 
из важных направлений модернизации. Новый алфавит должен создать лучшие условия для изучения 
английского языка, восприятия языка Интернета, подготовки IT специалистов и внедрения информационно-
коммуникационных технологий. 

Огромную роль в развитии казахского письма сыграл известный общественный и государственный 
деятель, ученый лингвист АхметБайтурсынов. Он реформировал казахскую письменность – исключил все 
не используемые чисто арабские буквы, и добавил буквы, специфические для казахского языка. Новый 
алфавит – «Жана емле» позволилпользоваться ею миллионам казахов, в том числе живущим за границей.

Новый кириллический алфавит в соответствии с фонетическими особенностями казахского языка 
разработал видный учёный-тюрколог и наш земляк СарсенАманжолов.  

Жизнь латинского письма в Казахстане была недолгой – всего десять лет, с 1929 по 1939 год. Уже в 
1940 году был осуществлен перевод на новый алфавит – кириллицу [7].

Он был настоящим учителем нации, он стремился пробудить дремлющий казахский народ, 
подобно «шмелю», он научил казахов любить казаха, вклад Ахмета Байтурсынова для казахского народа 
безграничен. Он — акын, он — общественный деятель, он — первый казахский литературный теоретик-
лингвист, ученый-просветитель. Он — один из лидеров идеи Алаш. Ради казахского народа он пятикратно 
попадал под арест и не уставал говорить: «Не спешите! За нами есть судья...», позже его приговорили к 
расстрелу. Знать и ценить его жизненный путь, деятельность, идеи — наш общий долг.

Акын Ахмет Байтурсынов родился 5 сентября 1872 года в селе Сарытубек Жангельдинского района 
Костанайской области. Его отец Байтурсын Шошакулы был живым, справедливым человеком, который 
дорожил своей честью. Он не стерпел унижения и давления к своим родичам со стороны начальника 
Тургайского уезда, полковника Яковлева, и избил его. За этот поступок отец Ахмета получил 15 лет ссылки 
в Сибирь. Расставание с отцом сильно ранило Ахмета, вот строки его первого стихотворения:
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В тринадцать попала пуля мыслей,
Есть в сердце бесконечная рана.
Если забуду и утешаюсь пищей,
Будто отведал я все из харама.
Зло, нанесенное его отцу и родственникам царской властью, причинило немало страданий, ранило 

душу Ахмета и он пишет об этом в своей биографии: «Это несчастье послужило моему поступлению в 
Тургайскую школу». С малых лет Ахмет рос усидчивым мальчиком, и у него было огромное желание 
учиться. В 1883-1884 годы Ахмет учится грамоте у образованных односельчан, затем он оканчивает 
близлежащую сельскую школу. Далее Ахмет поступает в двухгодичное русско-казахское училище в Торгай, 
после чего он поступает в Оренбургскую школу по подготовке учителей. После получения образования 
Ахмет ставит перед собой большую цель — вложить полностью свои усилия в образование казахских 
детей. «Чтобы не отстать от других, мы должны быть образованными и сильными. Для того, чтобы иметь 
знания, необходимо учиться. Чтобы быть богатым, нужно иметь дело. А для могущества необходимо 
единство и сплоченность. Для этих нужд необходимо работать не покладая рук», — говорил Ахмет.

Начинать деятельность с просветительства — способ освободить людей от рабства, Ахмет четко 
понимал это. В самом начале он открыл школы при дворе бая АхметкереяКонысбаева, затем он открывает 
школу в селе Аманкарагай и на протяжении года учит детей. Вскоре после этого он переводится в двухлетнюю 
русско-казахскую школу в городе Костанай. Вот так начинается бурная учительская жизнь Ахмета. Об 
этом писал Сакен Сейфуллин: «АхметБайтурсынов человек не простой, он образованный человек. Он 
выходец из образованного класса, который был за тех, кто пострадал от унижения и издевательства 
хитрых и поганых прислужников царской власти, он человек, который не смог смолчать. Когда другие 
образованные господа искали чин и пагоны, Ахмет был единственный, кто заступался, боролся за честь 
и достоинства, который стремился пробудить дремлющее народное сознание, встряхнуть честь нации от 
притеснений, от рабства. Многие из образованных казахов продались уездным, губернаторам и судьям, 
устроились толмачами, некоторые продали даже честь и занимались предательством, Ахмет отдавал душу 
казахскому народу». Вот что пишет об этом сам поэт:

Сеятель человечности – вышел я в путь,
Пошёл туда, где нет зелени, цветов.
Посеял там зерна человечности
Дабы счастья людям подарить.
(Адамдықдиқаншысы – жолғашықтым,
Көгіжоқ, көгалыжоққырғашықтым.
Тұқымынадамдықтыңшаштым, ектім,
Көңілінкөтеругеқұлхалықтың).
Никто, наверное, не задумывался, что простой учитель Ахмет, который ставил перед собой большие 

цели, который так старательно исполнял свой долг, станет учителем всей нации...
Самая большая особенность казахских интеллигентов начала ХХ века заключается в том, что они 

получили образование у мулл либо в медресе. Все они были религиозно образованными людьми. Каждое 
произведение, статья Ахмета Байтурсынова начинается со слов из Корана «Бисмиллахир-рахмани-рахим». 
Эти слова в силу цензуры выпали, но сейчас вновь обрели прежний вид. Здесь хотим отметить то, что 
реформатор Ахмет Байтурсынов составил первый казахский алфавит на основе арабской графики. В то 
время 90% тюркских государств в письме использовали именно этот шрифт. Ученый отметил особенности 
нового алфавита на казахско-киргизском съезде ученых, прошедшего в Оренбурге: «Особенности нового 
алфавита — в быстром написании, при обучении детей каждая буква выделяется отдельно, письменный 
вариант очень похож на печатный. Сейчас нет равных казахскому алфавиту. Когда у нас лучший алфавит в 
разрезе латиницы, ни к чему латинизация. Нужно ли искушаться красивыми буквами и растрачивать всю 
свою культуру?», сказал он. Таким образом, с 1913 года алфавит, составленный Ахметом, был использован 
во всех медресе и русско-казахских школах.

Но как и предполагали деятели Алаш, так не получилось. Вскоре арабскую графику отменили, 
потому что она была приравнена к Исламу. Только те казахи, которые переехали в Китай, Афганистан, 
Иран сохранили письмо, созданное Ахметом. Сейчас ими используемая арабская графика принадлежит 
Ахмету [8].

Также А. Байтурсынов потратил много сил, знаний и энергии для совершенствования и повышения 
квалификации учителей казахских школ. Он доказал, что наступит время, когда будут востребованы 
высококвалифицированные педагоги. Как мы видим, если А.Байтурсынов показал нам задачи, которых 
мы должны непременно решить,то Н.А.Назарбаев показал нам пути их решения.

Президент РК в своем Послании народу Казахстана подчеркнул, что: «Ответственная языковая 
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политика является одним из главных консолидирующих факторов казахской нации. Казахский язык – это 
наш духовный стержень. Наша задача – развивать его, активно используя во всех сферах. Мы должны 
оставить в наследство нашимпотомкам современный язык, в котором к опыту многих поколений наших 
предков был бы гармонично добавлен и наш след. Эта задача, которую самостоятельно должен решать 
каждый уважающий себя человек. Государство, со своей стороны, многое делает для укрепления позиций 
государственного языка» [6]

Как вы видите развитие пришло к нам еще от наших предков, которые говорили те же идеии для 
страны и народа, и наша миссия возродить и преумножить духовное наследие. 

Новые компоненты общенациональной программы «Руханижаңғыру» позволят актуализировать 
многовековое наследие наших предков, сделав его понятным и востребованным в условиях цифровой 
цивилизации.

Убеждены, у народа, который помнит, ценит, гордится своей историей, великое будущее. Гордость 
за прошлое, прагматичная оценка настоящего и позитивный взгляд в будущее – вот залог успеха нашей 
страны.
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А.БАЙТҰРСЫНОВ ЖӘНЕ «РУХАНИ ЖАНҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫ 
Муталиева А.Ш.1 п.ғ.к. 
Қайрат Д.Қ.2 магистр

1,2Л.Н. Гумилев атындағы  ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан 

Қазіргі уақытта Қазақстан егемендікке қол жеткізіп, әр кезеңмен санасын жаңартып, кемшіліктерден арылып, 
дамудың жаңа жолдарын қосқанда, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Жаһандануды сақтау мен алға жылжытудың 
жаңа бағдарламасын «Рухани Жанғыру: Болашаққа Бастар Жол» құрды және бұл үндеу азаматтардың біліміне ұлттың 
дамуы мен сақталу идеяларына бағытталған. Осы мақсатта, бұл жұмыста мемлекеттердің назарын аудару, біздің 
ағартушыларымызды пайдаланып қазақтың ұлы ағартушыларының бірі Ахмет Байтұрсыновтың білім саласындағы 
Қазақстан Республикасының көшбасшыларымен салыстыруға болатын көзқарастарын қарастырады.

Тірек сөздер: «Рухани жаңғыру», жаһандану, модернизация, дәстүр, поэзия, болашаққа көз салыңыз.

THE WORKS OF THE EDUCATOR ABAY KUNANBAYULY ARE THE SPIRITUAL SOURCE 
OF NATIONAL PEDAGOGY

Bakhtiyarova G.R. с.p.s., аss.professor of Pedagogics 
Kazakhstan, Аktobe, ARPU by K.Zhubanova

The essence of the article lies in the essence and significance of the heritage of the enlightener poet AbayKunanbayev 
as a spiritual source of modern national modernization.  The ideas of the poet that underlie their works are the entity of the 
essence of the formation of national identity and human consciousness, the power of knowledge and education. There are 
describedthe ethnopedagogical role of Abai in the formation of today’s personality and the formation of public and national 
consciousness, reflecting the legitimacy of Abai’s native language and literature, the study of the power of talent, history and 
culture of the country, the study of folk education.

Key words: еthnopedagogy, folk pedagogy, behavior, personality formation, national consciousness, spiritual cultural 
heritage, AbayKunanbayuly, enlightener-poet.

АҒАРТУШЫ АБАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫ ШЫҒАРМАЛАРЫ ҰЛТТЫҚ
ПЕДАГОГИКАНЫҢ РУХАНИ ҚУАТ КӨЗІ

Бахтиярова. Г.Р.  п.ғ. к., доцент
Қазақстан, Ақтөбе, Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ

Мақала мазмұнында ағартушы-ақын Абай Құнанбайұлы мұраларының бүгінгі ұлттық жаңғырудың рухани 
көзіретіндегі мәні, маңызы сөз етіледі. Шығармаларына арқау болып, айрықша орын алған ақын идеяларыныңадамның 
ұлттық болмысы мен санасын қалыптастырудың баға жетпес қуаты, таным мен тәрбиенің бар күшін бойына жинап 
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алған құралы іспеттес рөлі мазмұндалады.Кемеңгер ой иесі, әрі ағартушы Абайдың ана тіліміз бен әдебиетіміздің 
заңдылықтарын, тағылымдық қуат-күшін тануға, ел тарихы мен мәдениетін, халықтық тәрбие тәжірибесін зерделеуге 
арналған шығармаларының бүгінгі тұлға қалыптасуындағы және қоғамдық, ұлттық сананы қалыптастырудағы 
этнопедагогикалық рөлі баяндалады.

Тірек сөздер:этнопедагогика, ұлттық педагогика, тәрбие, тұлға қалыптасуы, ұлттық сана, рухани-мәдени 
мұра, Абай Құнанбайұлы, ағартушы-ақын.

Бүгінгі қоғамдық жаңа талаптар тұрғысынан елімізде адам капиталын жасақтап, әр азаматтың 
бойында өмір сүруге қажетті тұлғалық сапалар мен кілттік дaғдылaрды (soft skills) жетілдіріп, ұлттық 
кодымызды сақтап, қоғамдық және ұлттық сананы қалыптастыруда қазақ халқының сан мың жылдық 
тарихында қалыптасқан этномәдени рухани құндылықтарымызды ұтымды, мақсатты пайдаланудың 
маңыздылығы еш талас тудырмасы хақ.

Осы ағымдағы жылы тәуелсіз Қазақ елі тарихындағы ерекше есте қалатын уақиға, барша қоғам 
назарын өзіне аударған жаңа бағдарламалық құжат мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың (2 
қыркүйек 2019ж.) Қазақстан халқына арнап «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы 
мен өркендеуінің негізі» аттты Жолдауының жасалуы болды [1].

Егеменді Қазақстанның әлемдік аренада даму жолындағы беделін арттыруда жүргізіліп отырған 
басты мемлекеттік ұстанымдарды айқындайтын тұжырымдамалық жаңа мазмұндағы бағдарламалардың 
(«Рухани жаңғыру») жалғасы іспеттес аталмыш Жолдау тәуелсіз мемлекет тұрақтылығының негізін 
сақтауды көздей отырып, еліміздің саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени салаларын дамыта түсудің 
жолдарын нақтылай түсу мақсатында жасалды. Аталмыш  құжат мазмұнында 30 жылға жуық тәуелсіз тарихи 
жолы қалыптасқан көп ұлтты мемлекетіміздің саяси тұрақтылығы мен рухани-мәдени өркендеуінің жаңа 
бағдарлары айқындалып, жүзеге асырылатын маңызды міндеттер де сараланып көрсетілді. Осы орайда 
президет жақын арада заматтық қоғамды дамытудың 2025 жылға дейінгі тұжырымдамасынәзірлеп, 
қабылдау қажеттілігін баса айта келіп, келер жылы атап өтілетін маңызды мерейтойлар мен елеулі 
оқиғаларға бастау алып кеткен дайындық жұмыстарының қатарында отандық педагогика ғылымында 
өзіндік ағартушылық жолы қалыптасқан, ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойының 
маңыздылығын еске салды.

Еліміздің қоғамдық-тарихи, мәдени-рухани өркендеу жолында өзіндік із қалдырған ғұлама 
тұлғаларымыздың еңбектерін халық арасында дәріптеуіміз керек деген идея бүгінгі «әлеуметтік 
жаңғырудың жаңа кезеңіне» қадам басып отырған ҚР білім беру жүйелерінің оқу-тәрбие ісінің сапасын 
арттырудағы нақты қадамдарын жүзеге асыруда, тұлға қалыптастырудағы таным мен тәрбиенің жаңа 
бағдарларын айқындауға мүмкіндіктер береді.

Мемлекет басшысының:«Ел өміріндегі осындай елеулі оқиғалар жас ұрпақтынағыз отаншылдыққа 
тәрбиелеуге жол ашады деп сенемін», - деген тұжырымын еліміздің жас ұрпақ тәрбиесіне жауапты барша 
әлеуметтік институттар жүйесінің, соның ішінде уақыт талабына сай педагог кадрлар даярлаудағы ЖОО 
өздерінің қоғамдық-педагогикалық миссияларын атқаруда басшылыққа алып, қолдайтыны сөзсіз [1]. Бұл 
орайда кейінгі ұрпаққа уақыт талабына сай білім мен тәрбие беруде этномәдени мұраларымыздың мол 
қорын құрайтын түрлі тарихи кезеңдердің өкілдері ретінде есімдері танымал тұлғалардың еңбектерін 
түрлі қырынан қайта жаңғырту және оны бүгінгі жастарға меңгерту маңызды этнопедагогикалық мәселе 
болып отыр.  Осы орайда өткен  ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ қоғамының қалыптасып, 
дамуында айрықша орын алғанағартушылардың озық идеяларға толы тарихи, рухани мәнге ие құнды 
туындыларында дәстүрлі педагогикалық мәдениетің үйлесімді, кеңінен көрініс тапқандығын айтуға 
болады.

Біз сөз етіп отырған қоғамдық сана мен ұлттық сананы қалыптастырып, тәрбиелеуде қазақ халқының 
сан мың жылдық тарихында қалыптасқан рухани мұраларымызды пайдаланудың қажеттілігін айта келіп, 
Елбасы Н.Ә.Назарбаев: «...Әжептәуір жаңғырған қоғамның өзінің тамыры тарихының тереңнен бастау 
алатын рухани коды болады. Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты сол ұлттық кодыңды сақтай 
білу. Онсыз жаңғыру дегеніңіздің құр жаңғырыққа айналуы оп-оңай», - деп орынды ескертті [2].

Қазақтың елдік, мемлекеттік тарихи қалыптасу жолында бірге жасап келе жатқан дәстүрлі 
педагогикалық мәдениет, яки, этномәдени мұралар бүгінгі жастарымыздың ұлттық санасын 
қалыптастырудың рухани кодын құрайтын баға жетпес тәрбиенің қуат көзі. Бүгінде тарих, әдебиет, 
педагогика, этнопедагогика, этнопсихология ғылымдарының теориясы мен практикасы өткен ғасырлардың 
танымал тұлғалары қоғам қайраткерлері, қазақ ағартушылары шығармашылығымен, еңбектерімен, түрлі 
идеяларымен толысуда. Осы сөз болып отырған тарихи кезеңнің көрнекті өкілдері еңбектерінің кейбір 
қырлары әлі де терең, жүйелі тануды, арнайы этнопедагогикалық тұрғыдан саралап, бүгінгі уақыт талабына 
сай қайта зерделеп, жаңа форматта ғылыми зерделеуді қажет етеді.

Тәуелсіз Қазақстанның соңғы 30 жылға жуық тарихында әдеби, тарихи, педагогикалық мұраларды 
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рухани-мәдени құндылықтар көзі ретінде қайта зерттеулердің қолға алынғандығын, этномәдени білім мен 
тәрбие беру мәселелерін шешудің бастауы болған, түрлі кезеңдерде қабылданған мемлекеттік құжаттарды, 
қоғамдық сана қалыптастырудағы меди-білім беру арқылы жүзеге асып жатқан жаңа әлеуметтік 
жобалардың да рөлі зор екендігі даусыз. 

Бұл орайда педагогика ғылымы саласы өкілдерінің де мол үлес қосқандығын айтуға болады. 
ХІХ ғасырдыңІІ жартысындағы  қазақ зиялылары, ағартушылар еңбектерін тарихи педагогикалық, 
этнопедагогикалық тұрғыдан белгілі педагог-ғалымдар Қ.Б.Жарықбаев, С.Қ.Қалиев, С.А.Ұзақбаева, 
А.Н.Ильясова, Қ.Бөлеев, Г.Р. Бахтияроважәне т.б. өз ғылыми зерттеулерінде түрлі қырынан талдап, 
қарастырды. Осы және өзге де ғалымдардың түрлі деңгейдегі зерттеу еңбектері ХІХ ғасырдың ІІ жартысы 
мен ХХ ғасырдың алғашқы жартысындағы қазақ халқының қоғамдық-саяси, мәдени, әдеби өміріне белсене 
араласып, артына құнды рухани мұралар қалдырған қоғам қайраткерлері еңбектерінің қазақ жеріндегі 
білім беру жүйесінің, ана тілі мен әдебиеттің дамуына, ұрпақ тәрбиесінің жүргізілуіне, қазақ халқының 
мәдениеті, оның тарихы, болашағы туралы атқарған еңбектері мен медицина, педагогика, психология т.б. 
ғылым салаларына қосқан үлестері жөнінде мол мәліметтер береді. 

Өткен тарихымызға көз жүгірте отырып, ХІХ ғасыр қазақ халқының қоғамдық, тарихи, әлеуметтік, 
экономикалық, саяси, мәдени өміріндегі елеулі өзгерістер кезеңі болды деуге толық негіз бар. Өйткені бұл 
кезең тарих саханасында қазақ даласындағы ағартушылық идеялардың көшбасшылары: Ш.Уәлиханұлы, 
Ы.Алтынсарин, А.Құнанбайұлының есімдерін танытты.

«Салыстырмалы түрде алғанда қазақ халқының дәстүрлі материалдық және рухани мәдениетінің 
дәуірлеу кезеңі XIXғасырдың ортасы мен XX ғасырдың басында айрықша сипат алды. Осы кезеңде ел 
ішіндегі әлеуметтік-экономикалық толысу мен дәстүрлі қарым-қатынастың үйлесім табуы өз кезегінде 
мәдени-рухани процесті қоғамдық мүдде деңгейіне көтерді», - деп жазады осы мақала авторы өзінің іргелі 
зерттеуінде [3, 36 б.]. 

Бұл кезеңде қазақ  педагогикасының таңдаулы өкілі ретінде танылған ақын, ағартушы А.Құнанбайұлы 
өз заманының озық ой өкілдерімен бірге халықтық педагогикалық тәжірибе, дәстүрлі тәрбие мәдениеті 
жөніндегі көзқарастарға зор ықыласпен қарап, халық даналығын ұлттық педагогикалық мәдениеттің 
негізгі көзі деп жоғары бағалады.

Бүгінгі ұрпағы айрықша қадір тұтатын, қазақ халқының адал перзенттерінің бірі – ұлы реалист 
ақын, ХIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басындағы қоғам өмірінің мәдени-ағарту саласының дамуына 
өзіндік үнімен зор үлес қосқан Абай Құнанбайұлыболатын. 

Абай қаламынан туған рухани мазмұны бай дүниелер оның әлемдік әдебиеттен үлкен орын алған 
кемеңгер ойшыл, адамзатты адалдыққа, шыншылдыққа, игілікті істерге шақырған, өз халқын, елін, жерін 
шын сүйген ұлы ақын екендігін танытады. Оның шығармаларына арқау болып, айрықша орын алған ақын 
идеялары тұнып тұрған әр азаматтың ұлттық болмысы мен санасын қалыптастырудың баға жетпес қуат 
көзі,таным мен тәрбиенің бар күшін бойына жинап алған құралы іспеттес. Данаақын бейнесін де, оның 
шығармаларын да Ұлы дала халқының дәстүрлі тәрбие мәдениетінің қайталанбас «бренді»  деуге болады. 

Терең  ойдың иесі ретіндегі Абайдың қазақ әдебиетіндегі алатын орнына жоғары баға бере отырып: 
«Абай өз заманынан анағұрлым биік тұрған ақын еді. Ол өз заманы мен өз елінің қайғы-мұңын көтергенде 
соны тарихи даму жолындағы бар адам баласының тақырыбына айналдыра алды», - деп халық тарихының 
жаңа бір кезеңінде ел болашағы үшін дүниеге келген ұлы ақын екендігін жазушы Ғ.Мүсірепов жазып 
кеткен болатын [ 4]. 

Халықтың жан-жақты жетілген жас ұрпақты тәрбиелеудегі арман, тілегі, халық әдебі, эстетикасы, 
өнері Абай шығармашылығынан айқын көрініс тапты. Ұлы ұстаздың ағартушылық көзқарастарының 
алтын діңгегі ең алдымен – толық жетілген адам тәрбиесі, тұлғаның бойында адамгершілік қасиеттерді 
қалыптастыру, ұлттық болмысы бұзылмаған азамат тәрбиелеу  болатын еді деп айтсақ қателеспейміз. 

Ол адам бойындағы арлылық, намыстылық, еңбек сүйгіштік, табандылық, адал достық, бауырмалдық 
және т.б. асыл қасиеттерді дәріптеп, жаман әдет, жат қылықтардан сақтандыруды мақсат етіп, «толық 
адам» тәрбиесі жөніндегі тұжырымдарын өзінің өлеңдері мен қара сөздері арқылы жастар санасына 
сіңіруге талпынды. 

Отыз жетінші қара сөзінде: «Әкесінің баласы – адамның дұшпаны. Адамның баласы – бауырың», 
«Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың...», - деп адам бойында кездесетін 
жағымсыз қасиеттер менмендік пен тәкапарлық, өзімшілдік туралы оқырман санасына жеткізе айтты.

Өзінің жалынды жырлары мен философиялық тағылымдық ойлары арқылы ескілікке, кертартпалыққа 
қарсы тұрған Абай халықты еңбекке, өнер-білімге ұмтылуға шақырды. Абай шығармашылығының өн 
бойынан оның қазақ жастарын ынталана оқып, білім шыңына ұмтылуын армандағанын көруге болады. 

Мақсатым – тіл ұстартып, өнер шашпақ, 
Наданның көзін қойып, көңілін ашпақ.
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Үлгі алсын деймін ойлы жас жігіттер,
Думан-сауық ойда жоқ әуел баста-ақ [5] -
деп, қазақ жастарының өнерлі, білімді болуын армандаған ағартушы ғылым мен білімнің адам 

өміріндегі мәнін «Ғылым таппай мақтанба» атты танымал өлең жолдары арқылы жан-жақты, тереңнен 
толғай отырып, былайша жеткізуге талпынады:

Ғалым болмай немене, 
Балалықты қисаңыз? 
Болмасаң да ұқсап бақ, 
Бір ғалымды көрсеңіз. [6].
Сонымен қатар ұлы ақын шығармаларындағы шебер қолданылған халықтық рухани қазыналарымыз: 

мақал-мәтелдер, салт-дәстүрлер, ертегі, аңыз сюжеттері т.б. ата-бабаларымыз жасап кеткен дәстүрлі 
педагогикалық мәдениеттің күшіне автор сенімінің дәлелі, әрі халық мұрасының тәрбиелік мәні мен 
мүмкіндіктерін жете түсініп, жоғары бағалағандығының көрінісі. Ол өзінің қарасөздерінде халық 
аузындағы мақал-мәтелдерге жан-жақты талдаулар жасап, оқырманын адамгершілікке баулый отырып, 
түрлі ақыл-кеңестер айтады. Бұдан біз Абай ақын халықтың сөз маржандарын халықтың өмірімен және 
тарихымен тығыз байланыста ала отырып, ұтымды пайдалану арқылы адам санасына ықпал етудің теңдесіз 
жолдарын көрсетеді десек артық айтқандық болмас. Ол өз ұлтының адал перзенті ретінде болашақ үшін 
аманат ретінде өзінің туған халқының әдебі, тәрбие мәдениеті және ұлттық дүниетанымына арқау болған 
діні туралы көзқарасын тыңдаушысына жеткізуді мақсат еткен. Халықтық педагогиканың рухани қуат 
көзі мақал мен мәтелдерді негізге ала отырып адамдық пен арлылықтың асыл қасиеттері – адамгершілік, 
әділдік, еңбекқорлық, адалдық, талаптылық т.т. туралы өз ойын терең талдаулар арқылы оқырманына 
жеткізіп, өзге жаман әдет, жат қылықтардан сақтандыруға талпынады.

Өзінің табиғи тұтастығын сақтаған халқымыздың дәстүрлі тәрбие мектебін дамытушының бірі – 
ұлы ақын Абай екендігі ешкімнің таласын тудырмасы хақ. Әсіресе, Абайдың ақындық шығармашылығын 
ағартушылық тұрғыдан талдап қарасақ, адамдық қасиеттерді дәріптеуге, адамгершілік пен имандылыққа 
толы. Абай «толық адам» тұлғасын қалыптастырудағы халықтың арман, тілегіне терең бойлай білген 
ақын. Ол халықтың басты арманы, оның негізі ретінде «бес асыл істі» уағыздап атап айтса, халықтың 
не нәрседен сақтану керек деген ойын да адам баласының «бес дұшпанын» ажыратып көрсету арқылы 
жеткізген. Жоғарыда атап өтілген ақын өзінің «Ғылым таппай мақтанба» - деген өлеңінде: 

Бес нәрседен қашық бол, 
Бес нәрсеге асық бол,  
Адам болам десеңіз. 
Тілеуің өмірің алдында, 
Оған қайғы жесеңіз -
деп, «талап», «еңбек», «терең ой», «қанағат», «рақым» адамдыққа ұмтылудың бес қалауы екендігін 

айтса, ал «өсек», «өтірік», «мақтаншақ», «еріншек», «бекер мал шашпақ» біздің танымымыздағы 
адамдыққа қарсы тұратын  «бес дұшпан» екендігін ескертеді [7]. Талдай отырып бұл сөздердің терең 
тәрбиелік астарын айқын көруге болады.

Бүгінде Абайтану саласында атқарылып жатқан қайсыбір қоғамдық-педагогикалық мәнге ие істер 
болмасын ол қалдырған осындай тарихи, мәдени, әдеби мұралардан сыр шертетін құнды дүниелер 
қашанда кейінгі жас ұрпақ үшін біріншіден, ұлттық тәрбиедегі үлгі-өнеге мектебі, екіншіден,бүгінгі барша 
ел болып қолға алып жатқан ұлттық рухани жаңғыру кезеңінде барша қазақстандық азаматтарымыздың, 
өсіп келе жатқан кейінгі жас ұрпақтың жанын, емдейтін, ұлттық рухын оятатынтаным мен тәрбиенің баға 
жетпес құралы.

Өзге ағартушылар секілді Абай да туған халқын оқып, ең алдымен санасын оятып білім жетілдіру 
ісіне шақырып, адамды бақытқа білім ғана жеткізеді, білімді болу үшін көп еңбек керек, аса сабыр, мінез 
керекдегенді баса айтты. Тек мақсатты, тынымсыз адал еңбек және білім арқылы жетілетін ақыл ғана 
көптеген сынақтардан сүріндірмей алып шығатынын өз туындылары арқылы оқырманына жеткізуге 
талпынды.Қорыта келе айтқанда дарынды тума ақын, қазақ даласының дәстүрлі тәрбие мектебінің дана 
ұстазы, ағартушы Абай Құнанбайұлының өз туған халқы мен елінің мәдени өркендеп, дамуына қосқан 
мол үлесін бағалай келе, қай тарихи кезеңде де дәстүрлі халық педагогикасы дамып, өмір сүруін бір сәтте 
тоқтатпағандығын көреміз және дәстүрлі педагогикалық мәдениет бүгінгі ұлттықжаңғыру жағдайында да, 
келешек ұрпақ тәрбиесінде де өз орнын жоғалтпай, өміршеңдік қалпын сақтап қала береді деп сенеміз.
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РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЯ АБАЯ КУНАНБАЙУЛИ ЯВЛЯЮТСЯ ДУХОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИИ

Бахтиярова. Г.Р.,  к.п.н., доцент 
Казахстан, Актобе, АРПУ им. К.Жубанова, 

Суть статьи заключается в сущности и значении наследия просветителя поэта Абая Кунанбаева, как духовного 
источника современной национальной модернизации. Идеи поэта, лежащие в основе их произведений, являются 
сущностью сущности формирования национальной идентичности и человеческого сознания, силой знаний и 
образования. Описана этнопедагогическая роль абая в формировании современной личности и формировании 
общественного и национального самосознания, отражающая легитимность родного языка и литературы Абая, 
изучение силы таланта, истории и культуры страны.

Ключевые слова: этнопедагогика, народная педагогика, поведение, формирование личности, национальное 
самосознание, духовно-культурное наследие, Абай Кунанбайулы, просветитель-поэт.

SOME ASPECTS OF THE REVIVAL OF NATIONAL CONSCIOUSNESS IN MODERN MUSICAL 
PEDAGOGICAL RESEARCH

Ibrayeva K.E., c.p.s., professor, Kazakh Abay NPU 

National musical art, combating the pedagogical potential of the crisis phenomena of modern society and popular culture, 
contributes to a targeted impact on the emerging personality through the “language” of human feelings, the complexity and 
sophistication of expression, which is directly related to the revival of the national consciousness of a music teacher of a new formation. 
The revival of the national consciousness of students creates the prerequisites for the further development of problems of 
professional and personal development of the teacher’s personality, capable of searching and mastering new information 
and making innovative creative decisions in modern conditions, enriching pedagogical science with new knowledge of the 
essential characteristics of national music as the most important factor in the spiritual renewal of society.

Key words: Kazakh music, national consciousness revival, prospective music teacher

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 
МУЗЫКАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Ибраева К.Е., к.п.н., профессор, КазНПУ им.Абая

 Национальное музыкальное искусство, противодействуя своим педагогическим потенциалом кризисным 
явлениям современного общества и массовой культуры способствует целенаправленному воздействию на 
формирующуюся личность посредством «языка» человеческих чувств, сложности и утонченности выражения, что 
напрямую связано с возрождением национального сознания учителя музыки новой формации.  

Возрождение национального сознания студентов создает предпосылки для дальнейшей разработки проблем 
профессионально-личностного развития личности учителя, способного к поиску и освоению новой информации и 
принятию нестандартных творческих решений в современных условиях, обогащает педагогическую науку новым 
знанием сущностных характеристик национальной музыки как важнейшего фактора духовного обновления общества.

Ключевые слова: казахская музыка, возрождение национального сознания, будущий учитель музыки.

Ориентация на возрождение национального сознания и духовных ценностей молодежи с учетом всех 
современных рисков и вызовов глобализации, провозглашенная государственной программой «Рухани 
жаңғыру» призвана повысить конкурентоспособность Казахстана в мире, сохранить национальную 
идентичность, популяризовать культ знания и открытость сознания граждан. Реализация всех направлений 
модернизации проходит с учетом потребностей социума, при активном вовлечении системы высшего 
музыкально-педагогического образования, стимулирующего мобильность студентов в освоении мировой 
музыкальной культуры. 

Эта мобильность необходима будущим учителям музыки для модернизации собственной 
образовательной деятельности, предполагающей восприятие, переработку и применение в ней накопленной 
в разных музыкальных культурах информации и особенностей национального музыкального сознания. 

В этих процессах отражаются противоположные тенденции общественного развития: с одной 
стороны, глобализационные процессы и усиление универсализма, с другой – значимости уникального, 
национально-культурного, индивидуально-личностного. Это актуализирует значение высшего 
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музыкально-педагогического образования как базы сохранения культурной, исторической и этнической 
самоидентификации личности, которая должна быть ориентирована на систему традиционных 
национальных ценностей.

Идея народности и национального характера образования рассматривается новым педагогическим 
мышлением как одно из главных условий, в основе которого лежит диалог культур на общемировом уровне. 
Поэтому, в настоящее время образование должно обеспечить защиту этнических ценностей в условиях 
понимания, уважения и восприятия музыкальных культур, имеющих общечеловеческую ценность.

Национальные аспекты музыкального образования и воспитания подрастающего поколения 
рассматривались учеными разных стран на протяжении нескольких веков, в то время как идеи возрождения 
национального сознания вошли в обиход педагогической науки лишь на рубеже XXI века. 

Выступая неотъемлемым компонентом и условием человеческого бытия и представляя совокупность 
способов и результатов творческой преобразовательной деятельности человека и социума, национальная 
музыкальная культура запечатлевает исторический вектор развития народного музыкального творчества, 
из которого личность черпает ценности предшествующих поколений и отбирает из них  наиболее 
соответствующие как индивидуальным склонностям, так и уровню полученного образования и воспитания.

Национальная музыкальная культура общества представляет собой своеоб разное явление, 
включающее бытующие жанры, исполнитель ские традиции, обряды, фольклорные коллективы, 
способствующие сохранению духовного богатства народа. Ее творцом является народ, сохранивший 
свои музыкальные традиции, следовательно, национальная музыкальная культура общества может 
существовать только то гда, когда есть люди, способные к ее сохранению, ретрансляции и творче скому 
развитию, то есть обладающие личностным национальным музыкальным сознанием. 

Для исследования философско-социальных аспектов возрождения национального сознания 
несомненный интерес представляет антрополого-гуманистическая концепция (П. Ф. Каптерев, М. 
И. Демков, М. М. Рубинштейн, В. Н. Сорока-Расинский и др.), которая обосновывает положение об 
универсальной сущности мирового педагогического процесса и национальной форме его осуществления 
у разных народов. Например, сущность подхода П. Ф. Каптерева заключается в его концептуальной идее, 
в соответствии с которой общечеловеческие и национальные начала рассматриваются как органически 
взаимосвязанные и в равной степени необходимые в педагогической теории и практике образования [1]    

Каждый народ, исходя из своих экономических условий, идеологии, психологии, уровня развития 
культуры, строит свою систему образования, в том числе музыкального, поэтому его развитие возможно 
лишь на базе общечеловеческого и этнического компонентов в их взаимосвязи и взаимообусловленности. 
Исследуя культурно-исторические основания музыкального наследия хакасов, Бурнакова Л.Ю.  указывает, 
что музыкальная культура этноса - система, которой присущи не только сложная иерархическая 
организация, внутреннее и внешнее функционирование, но и саморегуляция, способность изменять 
свои состояния, историческая (пространственно-временная) динамика. По ее мнению, музыкальная 
культура этноса как открытая саморазвивающаяся система обладает такими основными качествами, как 
целостность, нелинейность и неравновесность [2]. Самоорганизация в музыкальной культуре как сложной 
системе - проявление внутренней способности и возможности музыкальной культуры реализовать 
процессы своего регулирования. Сложность музыкальной культуры как самоорганизующейся системы 
состоит в ее двойственной природе: подчинение музыкальной культуры всеобщим закономерностям 
функционирования природных систем, с одной стороны, и зависимость от социальных факторов, с 
другой. Вектор развития музыкальной культуры какого-либо этноса зависит от интересов и направлений 
музыкальных национальных школ, от субъективных предпочтений, менталитета личностей.

С позиций культурологиинациональное музыкальное сознание предстает в широком контексте 
как явление духовной культуры, которое, находясь в пространстве народного творчества, способно 
оказывать существенное воздействие не столько на профессиональное искусство и художественную 
жизнь региона, сколько на жизнедеятельность локального социума, его самоидентификацию. Благодаря 
мега-, макро- и микроуровню культурологической рефлексии возможен продуктивный анализ генезиса 
национальной музыкальной культуры, выявление особенностей ее функционирования, а также разработки 
концептуальных основ ее формирования в учебно-воспитательном процессе вуза.  Так, в основе 
культурологического исследования Б.В. Седухина положено представление о народной музыкальной 
культуре как специфической реальности, в которой человек способен отразить посредством музыкально-
художественной образности свое этнонациональное самосознание, а также познавательно-оценочное 
представление о природе и обществе, правилах и нормах поведения [3]

Актуальное направление, которое необходимо учитывать в теории и практике возрождения 
национального сознания в системе музыкального образования и воспитания подрастающего поколения 
– регионализация, признаваемая исследователями как приоритетное направление модернизации 
современного музыкально-педагогического образования как в вузе (Л.А. Калантарян,Н.Р.Туравец и др.), 
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так ив школе (И.Н.Реутская, Н.А.Лызлова и др.).
Все исследователи едины в том, что национально-региональная политика превращается в важный 

и самостоятельный фактор общественной жизни. Тенденции развития национально-регионального 
музыкального образования заключаются в переосмыслении целей и задач национальной школы, поиске 
оптимального сочетания образовательных интересов государства и отдельного его региона, конкретной 
школы и каждого человека в соответствии с радикально изменившимися социально-экономическими, 
социокультурными и политическими условиями развития государства.

В контексте исследования проблемы возрождения национального сознания важное значение 
приобретают идеи поликультурного диалога, который рассматривается нами как полимузыкальный диалог, 
который рожден из концепции диалога культур М.М. Бахтина. В его работе диалог культур рассматривается 
как процесс осознанного взаимодействия между двумя рефлексирующими субъектами, которые являются 
совершенно равноправными с точки зрения их онтологической представленности[4].  В «диалоге культур» 
(в нашем случае, музыкальных культур) речь идет о диалогичности самой истины (красоты, добра), о том, 
что понимание другого человека предполагает взаимопонимание «Я - ты» как онтологически различных 
личностей, обладающих - актуально или потенциально - различными культурами, логиками мышления, 
различными смыслами истины, красоты, добра...» [4, с. 299]. Отметим в этой связи, что особенность 
казахской музыкальной культуры прошлого века - это диалог с другими культурами, их взаимосвязей и 
исторической взаимообусловленности духовных сокровищ Востока и Запада, т.е. диалогичность является 
ведущим принципом мировоззрения казахского народа, исторического развития казахского народного 
искусства и интеграции различных культурных традиций в многонациональном государстве.

Безусловно, национальное музыкальное сознание ученые рассматривают и как объект 
этнографических исследований. Предметом рассмотрения в музыкальной этнографии является 
выявление локально-исторических и национально-художественных особенностей народной песни и 
инструментальных произведений. Искусствоведы рассматривают народное музыкальное творчество как 
национальное достояние, которое дает неисчерпаемый материал для профессиональной деятельности. 
Особенность их работ заключена в «погружении» внутрь художественного процесса. Так, в трудах 
Б.Ерзаковича, Б.Гизатова, Б.Каракулова, А.Мухамбетовой, М.Ахметовой и др. исследуются некоторые 
аспекты построения музыкальной речи (ее мелодика, голосоведение, особенности аранжировки), 
специфичность процессов функционирования фольклора, его форм и жанров. 

В связи с усилением в последние годы интереса исследователей к проблеме свободы выбора, 
самовыражения личности, которая традиционно ассоциируется с проблемой личностной идентичности, 
важное значение в исследуемом аспекте имеют труды, посвященные целенаправленному становлению 
идентичности личности путем развития ее невербального коммуникативного потенциала с помощью 
средств народного музыкального творчества. Так, в работе О.А.Успенской экспериментально установлено 
и доказано, что музыкальное воздействие является средством, влияющим на становление идентичности 
личности, которая рассматривается авторомкак интегративное психологическое состояние субъекта, 
становление которого осуществляется в результате взаимодействия личностных и социальных факторов в 
процессе музыкальной деятельности. [5]

В публикациях последних лет по исследуемому вопросу отмечается, что позитивно ориентированные 
этническое самосознание, этническая идентичность являются основой этнической толерантности. 
Этническая толерантность основывается на гуманистическом подходе, исходя из приоритета 
общечеловеческих ценностей, воспитания уважения к своему народу, к обществу, в котором он живет.
Следовательно, возрождение национального сознаниябудущих учителей музыки должно быть неразрывно 
связано с развитием их толерантного мышления посредством введения в их обучение интегрированных 
курсов, отражающих национально-культурную специфику казахского этноса, народа Казахстана и мировой 
культуры. 

Национальные аспекты музыкального образования  рассматривались в исследованиях ученых СНГ 
Л.Кашаповой, Л.Карпушиной, И.Москвиной и др. Так, Л.М.Кашаповой разработана концепция непрерывного 
этномузыкального образования как теоретико-методологическая база создания целостной национально-
региональной системы музыкального образования на основе преемственности ее структурных элементов 
(семья - дошкольно-образовательное учреждение - школа - ССУЗ - ВУЗ - повышение квалификации) [6]. 
Автор включает в этномузыкальную культуру школьника знания в области национально-регионального 
музыкального наследия (произведения народного и композиторского творчества), опыт восприятия, 
сохранения и передачи его из поколения в поколение, умения и навыки применения этномузыкального 
опыта в повседневной жизни. Л.П. Карпушина определяет этномузыкальную культуру личности 
как интегрированное качество, позволяющее лич¬ности воспринимать, воспроизводить и создавать 
этномузыкальные цен¬ности в опоре на национально-своеобразный способ познания мира и себя в этом 
мире, способствующее самореализации личности в музыкальном аспекте как представителя этноса [7].
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В исследовании И.В.Москвиной определена этномузыкальная компетентность как системное 
профессионально-личностное свойство, формирующееся в процессе освоения этномузыкального наследия 
региона и реализующееся через умения и навыки в эффективной самостоятельной профессиональной 
деятельности [8, c.11].

Таким образом, анализ философско-социальных аспектов возрождения национального сознания 
будущих учителей музыки   показал, что данный процесс происходит на определенной духовно-
содержательной основе, выработанной в обществе, а также, в конкретной социокультурной среде, в 
частности, в условиях системы профессионального образования, в неразрывной связи сих культурно-
целостным становлением. Их пересечение происходит, с одной стороны, в плоскостях духовной и деятельно-
практической сфер жизнедеятельности общества и принадлежащих к нему людей. С другой, в плоскости 
индивидуального развития личности, духовной основой которого объективно выступает социокультурный 
опыт общества: исторически сложившиеся идеалы и ценностные представления, музыкальные традиции 
народа и т.д. Следовательно, возрождение национального сознания будущих учителей музыкив условиях 
вузовского профессионального образования должно быть осмысленно с учетом идеалов, принципов и 
норм, способов деятельности, присущих национальной музыкальной культуре общества, исходя из 
индивидуальных целей, потребностей и направленности субъектов национального музыкального развития 
-  будущих учителей музыки.
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ҚАЗІРГІ МУЗЫКАЛЫҚ - ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДЕГІ ҰЛТТЫҚ САНАНЫҢ ҚАЙТА 
ӨРКЕНДЕУІНІҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ

Ибраева К.Е.,к.п.н., профессор
Абай атындағы ҚазҰПУ 

Қазіргі заманғы қоғам мен танымал мәдениеттің дағдарыстық құбылыстарының педагогикалық әлеуетімен 
күресетін ұлттық музыка өнері жаңа формациядағы музыка мұғалімінің ұлттық сана-сезімін жаңғыртуға тікелей 
байланысты адам сезімдерінің «тілі» арқылы, өрнектің күрделілігі мен талғампаздығы арқылы дамып келе жатқан 
тұлғаға мақсатты әсер етеді.Оқушылардың ұлттық санасының жандануы жаңа ақпаратты іздестіруге және қазіргі 
жағдайда инновациялық шығармашылық шешімдер қабылдауға қабілетті, педагогикалық ғылымды қоғамның 
рухани жаңаруының маңызды факторы ретінде ұлттық музыканың маңызды сипаттамалары туралы жаңа біліммен 
байытуға қабілетті, мұғалімнің жеке басының кәсіби және тұлғалық даму проблемаларын одан әрі дамыту үшін 
алғышарттар жасайды.

Тірек сөздер: қазақ музыкасы, ұлттық сананы жаңғырту, болашақ музыка мұғалімі.

«MEMORIES» WELL-KNOWN TURKOLOGIST ZAKI VALIDI TOGAN – THE WORK ON THE FORMATION 
OF THE SCIENTIST’S PERSONALITY

Kuzbekov F. T., d.p.s., рrofessor Bashkir state University, Ufa, Russian Federation

The article traces the formation of the personality of the famous scientist, leader of the Bashkir and Turkestan national 
movement in the early twentieth century. Zaki Validi Togan on his work “Memories”. The author emphasizes that the 
formation of a person is crucial as his immediate environment, and the spiritual potential of the people, accumulated over the 
centuries. According to the researcher, Zaki Validi’s spiritual steadfastness and loyalty to the interests of not only his own, 
but also the Turkic world were laid in his childhood and adolescence.

Key words: Zaki Walidi Togan, Bashkortostan, Turkestan, personality formation, scientist, politician, historian, 
national independence.

«ВОСПОМИНАНИЯ» ИЗВЕСТНОГО ТЮРКОЛОГА ЗАКИ ВАЛИДИ ТОГАН–ПРОИЗВЕДЕНИЕ О 
СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ УЧЕНОГО

Кузбеков Ф.Т., д.ф.н., профессор БашГУ, г.Уфа, Российская Федерация

В статье прослеживается становление личности известного ученого, лидера башкирского и туркестанского 
национального движения в начале ХХ в. Заки Валиди Тогана по его произведению «Воспоминания». Автор 
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подчеркивает, что на формирование человека решающее значение оказывает как ближайшее его окружение, так 
и духовный потенциал народа, накопленный в течение столетий. По мнению исследователя, духовная стойкость, 
верность интересам не только своего, но и тюркского мира Заки Валиди были заложены в детские и отроческие годы 
его жизни.

Ключевые слова: Заки Валиди Тоган, Башкортостан, Туркестан, становление личности, ученый, политик, 
историк, национальная независимость.

Тюркский мир хорошо знает Ахметзаки Валиди Тоган (1890-1970) преждевсегокак крупного ученого 
историка-востоковеда с мировым именем. Его биографии и научному наследию в последние десятилетия 
стали уделять особое внимание. На его родине проводились и проводятся посвященные ему научно-
практические конференции, издаются сборники трудов. Пишут о нем и исследователи республик Средней 
Азии. Вызвала, например, большой интерес статья Буркитбая Аягана, директора Института истории 
государства КН МОН РК, профессор, доктора исторических наук. В своей статье “«Воспоминания» Заки 
Валиди Тогана как исторический источник” он акцентирует внимание на то, как Заки Валиди раскрывает 
совместную борьбу туркестанцев за национальную независимость: «В І-м томе «Воспоминании» Заки 
Валиди Тоган пишет: «В числе тех молодых людей, с кем я дружил тогда в столице (Петрограде – прим. 
Б.А), а позже  в годы революции, тесно сотрудничал, были Мустафа Чокаев, Ильяс Алкин, азербайджанец 
Алимардан Топчыбашев, туркмен Какажан Бердиев, казах Гайса Качкынбай, из татар – Султанбек 
Мамлиев, Мустафа Шахкули. Далее автор упоминает Алихана Букейхана, который помог вникнуть в 
тонкости проблем российских мусульман...» [1]. 

Обращаясь к личности Заки Валиди Тоган, поражаешься величии его духа, глубине мысли 
ученого, прозорливости неординарного, гибкого политика и, следом, задаешься вопросом: «Какчеловек, 
родившийся в глухомани и обучавшийся в аульском медресе, смог стать вровень не только со своей эпохой, 
но и вести за собой миллионы людей, соответствовал требованиям общественного прогресса и поднялся 
на несоизмеримую высоту политики и науки?! Полнокровный и обоснованный ответ на подобные 
вопросы мы найдем в «Воспоминаниях». И окажется, что так называемая окраина вовсе и не окраина, а 
аульские медресе были если не выше, то, по крайней мере, вровень с тогдашними подобными учебными 
заведениями России. Итак, проследим в каких условиях, в какой среде происходило становление личности 
крупного общественного деятеля, революционера, ученого и философа.

«Наиболее тесный круг общения нашей семьи, - пишет он, например, -  составляла среда 
мусульманского духовенства. Из них прежде всего вспоминаются жившие в Стерлитамаке … Шарафутдин 
и Камал, Абсалим и его сын Бикбулат мулла из деревни Сайран, Нигматулла и Зайнулла из Стерлибашево, 
а с восточного Урала Саит, сын Габдуллы из деревни Муллакай, Ханнан из Кулбакты и известный шейх 
Зайнулла ишан из Троицка. Все они владели арабским и фарси, обладали глубокими религиозными 
познаниями… все они держали медресе и чтение книг являлось их повседневным занятием. И Вали мулла 
и мой отец избегали общения с невежественными, ограниченными, фанатичными муллами… Габдулла 
мулла, получивший образование в Бухаре, был очень авторитетным в исламских науках, писал стихи на 
арабском и фарси, снискал почитание как учитель и наставник… Они имели представление о современной 
политической жизни, могли рассуждать о ней… Гариф из Катайского рода увлеклись трудом казанского 
ученого Марджани “Аль-тарикат аль-мутхиа”, где были выдвинуты передовые для своего времени 
реформистские идеи по обновлению ислама, заинтересовывались математикой и философией, пожелали 
совершенствовать знания в этой области и в первой половине прошлого столетия (т.е. XIX в. Ф.К.) уехали 
в Бухару. Обнаружив, что изучение в Бухаре этих наук пришло в упадок, испытав разочарование, Сайрани 
написал письмо Вали мулле. Сайрани с Низаметдином ушли из Бухары в Герат, оттуда в Кабул и далее 
в Багдад. Но и там их ждало глубокое разочарование…» [2]. Таким образом, передовые представители 
народа стремились расширять свой кругозор, пополнять свои знания и могли оценивать уровень тех или 
иных учебных заведений за рубежом. И как подчеркивает Заки Валиди, таких было множество. Автор 
скрупулезно анализирует свое личностное становление: «На мое духовное развитие, - продолжает он 
далее, - кроме упомянутых трех кругов интеллигенции, значительное воздействие оказали еще несколько 
человек». Среди них он особо выделяет своего “гувернера” Муллагула: «В 1918 г., обнаружив тетрадь 
Муллагула и прочитав добавления отца и матери, я понял, к каким великим духовным ценностям 
сызмальства был приобщен. Уже в 6-7 лет, наряду с арабским и фарси, меня начали обучать и русскому 
языку. Столь раннее изучение трех языков дало мне возможность выиграть много времени, когда я вырос, 
вместо упорного штудирования языков, смог интересоваться многими науками и активно читать… Когда 
в 1918 г. в Оренбурге большевики, а в 1944 г. в Турции Исмет-паша заключили меня в тюрьму и лишили 
возможности читать книги, я постоянно вспоминал и повторял стихи, которым меня научила мама, и 
молитвенные мунажаты Ясави. Тогда-то я ощутил, сколь глубоким было на меня влияние матери… Самая 
привлекательная черта матери - в памяти ее хранилось бесчисленное множество стихов нравственного 
содержания, призывающих к добру и справедливости. Впоследствии, когда я уже изучил все творчество 
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Навои, то увидел, что газели, которые меня побуждала учить мама, были ничем иным, как отрывками 
из его произведений. При разговоре мама пересыпала свою речь стихами, народными поговорками и 
пословицами, оживляла ее каждый раз какой-нибудь притчей, мудрым словом предков… В 16-18 летнем 
возрасте я прочитал книги, в которых кратко излагались, разъяснялись и анализировались произведения 
Эрнста Ренана, американского ученого доктора В.Р. Дрейпера и немецкого философа Шопенгауэра… 
Сумел воспользоваться произведениями египетских авторов Мухамеда Абду и Фарида Вежди, также 
исследовавших проблемы религии и ислама… После сенокоса отец устраивал путешествие к своим 
друзьям и шейхам… Ежегодно повторяющийся маршрут длился обычно 1,5 месяца. В трех из них 
принимал участие и я. Странствия эти оказали очень большое влияние на всю мою духовную жизнь» [2]. 
Автор вспоминает, что во время одной из встреч Зайнулла ишан ему, подростку, подарил 10-ти копеечную 
золотую монету. Заки приобрел книги Льва Толстого. На следующей встрече ишан поинтересовался, на 
что были потрачены деньги. Узнав, похвалил: «Похвала глубоко почитаемого всем нашим народом шейха 
сильно на меня подействовала, ободрила и наполнила вдохновляющей силой. Если бы не было всего этого, 
всех тех воодушевляющих меня событий, жизнь моя, возможно, прошла бы мимо науки…» [\2].  

Пропуская через сито своей памяти то окружение, ту духовную атмосферу, под воздействием 
которого происходило его становление как личности, автор подытоживает: «Мою судьбу, как и судьбу тех, 
кто жил на Урале и в Средней Азии можно понять только исходя из изучения исторического прошлого 
наших народов» [2, 91]. Т.е. феномен таких людей в том, что они сумели впитать все духовное богатство 
накопленное своим народом, вникли в душу народа и, оставаясь верным сложившимся духовным 
традициям, использовали его в интересах своей нации, не ущемляя при этом интересы других.  

Приобщение к политике Заки Валиди происходило также естественным образом, опять-таки под 
влиянием близкого окружения: «В 1904 г., [Заки было 14 лет. Ф.К.] когда началась русско-японская война, 
мой дядя [Хабибназар], желавший поражения России, ежедневно посылал в Стерлитамак верхового за 
телеграфными бюллетенями, которые я ему переводил. Это помогло мне и дальше совершенствоваться 
в русском языке и послужило причиной побуждения интереса к политике… В 16-18 летнем возрасте 
я прочитал книги, в которых кратко излагались, разъяснялись и анализировались произведения 
Эрнста Ренана, американского ученого, доктора В.Р. Дрейпера и немецкого философа Шопенгауэра… 
Сумел воспользоваться произведениями египетских авторов Мухамеда Абду и Фарида Вежди, также 
исследовавших проблемы религии и ислама» [2, 39-40].  «В конце 1915 г. на собрании мусульман Уфимской 
губернии был избран депутатом от Уфимской губернии в Госдуму. И эта политическая деятельность 
длилась 11 лет. Лишь в 1925 г. я вновь ступил на стезю науки» [2, 164]. В эти годы знакомится с трудами 
известного историка, социолога М.М. Ковалевского, полностью соглашаясь утверждением профессора, 
что «Великая Россия, простершаяся от Балтики до Тихого океана, отныне не может жить идеологией эпохи   
Ивана Грозного… В России, где жизнь человека лишена правовой защиты, а личности и обществу не 
обеспечено развитие в условиях достатка и благополучия, ничего не остается, кроме как повторять слова 
Блаженного Августина: “Несправедливое правление есть ничто иное, как разбой на большой дороге”» [2, 
167].  Потому и Заки Валиди встречает Февральскую и Октябрьскую революции с большими надеждами. 
В феврале 1917 г. он находился в Петрограде. «… Наш дом находился как раз напротив Преображенских 
зимних казарм и окно моей комнаты выходило именно на ту сторону. Я поднялся рано. Стоя у окна и 
опираясь на подоконник, долго наблюдал за тем, как солдаты беспорядочными группами выходили из 
ворот казарм… Я молил в те минуты: “О, Создатель, пусть это движение откроет дорогу к свободе и для 
моего народа!” Слезы сами собой застилали мне глаза…» [2].  

Не только непосредственное общение с крупными представителями Советской власти, но и знакомство 
теорией нового общественного строя приводило Валиди к убеждению, что «если ты коммунист, то должен 
верить в конечное обрусение своего народа как в языковом, так и в культурном отношении…»  [3]. Потому, 
когда ему было предложено прийти с повинной, члену ЦК ВКП (б), тогдашнему губернатору Советского 
Туркестана он письменно ответил: «В России встали на путь приспособления социализма русским 
империалистическим традициям… Надеясь на кого я могу сейчас вернуться обратно? Мусульманин не 
будет повторно совать палец в дыру, где однажды его укусила змея…” В тот же день 20 февраля 1923 г. 
я отправил письмо Ленину: “… Кто же Вам будет верить после того, как Соглашение, подписанное 20 
марта 1919 г… спустя 14 месяцев было перечеркнуто Постановлением от 19 мая 1920 г., подписанного 
лишь Вами и Сталиным?.. Встретив Вас, выразил протест. Вы же тогда Соглашение соизволили назвать 
“клочком бумаги…”» [3]. Заки Валиди прекрасно понимал, чем завершится борьба в Туркестане. Об этом 
он писал в письме Хаджи Сами: «Наше поколение не сможет добиться цели, тем не менее, борьбу следует 
продолжить, т.к. однажды вопрос о Средней Азии станет одной из мировых проблем. Когда настанет этот 
день, история нашей борьбы станет одним из краеугольных камней тех будущих событий» [3]. Когда во 
второй половине 1920-х гг. Заки Валиди побывал в европейских странах, у него спрашивали, почему в 
России демократия не добилась успеха? Он отвечал: «Демократия различна у разных народов, но у нее 
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есть основное условие: умение внутри общества или народа разделять и нести общую ответственность и 
в соответствии с этим подчиняться установленным законам. В Англии, Америке, Швейцарии, Норвегии 
дело поставлено именно на такую основу. Если какая-либо партия приходит к власти, другие оказывают ей 
помощь. А в России этого нет…» [3]. Тогда же Валиди, как зоркий политик, выясняет, что «В Европе среди 
партий, желающих вести борьбу против большевиков, господствовали глубокие идейные противоречия» 
[3]. В то же время зоркость политика сочеталась в нем скромностью. Вот характерный эпизод из его бесед 
с политиками: «… 22 января 1924 г. пригласили в ресторан. Получили информацию, что скончался Ленин. 
Собравшиеся спросили меня, кто окажется во главе правительства? Я, ничуть не сомневаясь, сказал: “Во 
главе правительства окажется Рыков, но верховенство позже возьмет Сталин, и он будет соперничать с 
Троцким”. Спустя два дня меня спросили: “Откуда Вы знали?” “Это результат интуиции. Я оторвался 
от России всего 10 месяцев назад, мои воспоминания еще свежи. Не удивительно, что эмигрировавшие 
2-3 года назад могут и ошибаться, через некоторое время и меня ожидает то же самое”» [3].  Как видим, 
выходец из башкирской глубинки мог не только адекватно оценивать политические события того времени, 
но и предвосхищал их последствия. Он и в политике стремился действовать как ученый, т.е. основательно, 
исходя, прежде всего, из существующих объективных реалий, учитывая изменившиеся условия, при этом 
не терял человеческие, морально-этические качества, не пренебрегал нравственными принципами. 

Становление Валиди как историка также четко прослеживается в «Воспоминаниях». Нами уже было 
отмечено, как он заинтересовался произведениями Дрейпера. Ему показались оригинальными его мысли 
о причине отсталости мусульман. Но он продолжал обсуждать с учеными эту проблему, допытываясь 
истины, стал знакомиться с трудами Г.В. Плеханова и пришел к убеждению, что самый верный путь 
к пониманию истории – исходить из экономического развития общества. Однако пытливый ум не 
остановился и на этом “фундаментальном заключении“, который тяготел над умами миллионов в течение 
столетия. Анализируя социально-экономические процессы, продолжая знакомиться с трудами известных 
ученых, он приходит к выводу, что «материализм как идеология является порождением Запада и более 
подходит к изучению истории западных стран, но не может быть в той же форме применена при изучении 
исторической действительности Востока». 

Занимаясь вопросами истории, он хорощо понимал значение правильно выбранных методов и 
приемов исследования. Так, многому он учился у видных знатоков-востоковедов барона Виктора фон 
Розена и профессора В.В. Бартольда. Выяснилось, что открытие морских путей в XVI в. привело к потере 
значения караванных путей в торговле, в результате чего европейские страны взяли верх в мировой 
экономике. 

Работая с источниками, Заки Валиди усматривал не только отдельные факты, а выявлял события, 
которые послужили появлению их. Более того, учитывал при этом многозначность слов и выражений 
в особенности тогда, когда дело касалось религиозных или философских проблем. Например, говоря о 
творчестве Руми [Величайший поэт классического Востока, XIII в. Ф.К.], подчеркивал, что тот «высказал 
глубокие философские мысли, имеющие множество оттенков. Чтобы понимать их подлинный смысл, 
необходимо хорошо знать религиозную литературу, в том числе еврейские первоисточники, кыссы 
Пророка… арабскую литературу. Читателю, не знающему … все это во всех тонкостях, понять Руми 
очень трудно… Руми, Бируни, Навои – люди великой культуры, личности многогранные. Они умели 
говорить соответственно времени и обстоятельствам… Когда все человечество было убеждено в том, что 
Земля центр Вселенной, аль-Бируни знал о движении Земли, но ограничивался повторением тех мыслей, 
которые по этому поводу были высказаны учеными древней Греции и Индии. Он просто говорил: “Все 
это проблемы физики, а я всего лишь математик” и уходил от прямого ответа на поставленный вопрос, 
т.е. вынужден был быть и дипломатом. И Руми многое знал. Он считал: “Духовное прозрение – орудие 
мирового божественного первоначала. Что такое духовное прозрение? Это мысли, которые рождаются, 
когда прислушиваешься к самым глубинным, потаенным чувствам”.  Гуманная, просвещенная личность 
будет объяснять сложные для понимания простых людей проблемы в таких формах, которые не должны 
смущать и отталкивать их. Он, прежде всего, постарается быть полезным среде, где он в данное время 
пребывает. Если вы будете слишком резко выражать свое недовольство по поводу тех или иных устаревших 
людских обычаев, то оттолкнете их от себя. Поэтому Руми говорил: “Я ем костный мозг Корана, а его 
кости оставляю собакам”» [2, 109].  

Эту истину – говорить сообразно обстоятельствам, времени и культурному уровню людей – сам Заки 
Валиди усвоил еще в юношеские годы. Данный урок очень деликатно, не задевая самолюбия племянника, 
преподнес ему дядя Хабибназар. Когда пылкий отрок несколько необдуманно высказался и напечатал 
свои соображения касательно религии, тот, когда после “семейного судилища” остались один на один, 
отчеканил свое мнение таким образом, что Заки запомнил его слова на всю жизнь: «Никогда не спеши 
высказывать свои мысли, которых пока не может принять твой народ, тем более не выноси свои незрелые 
мысли на бумагу, ибо этим воспользуются наши враги» [2]. 
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Настоящий ученый должен быть разносторонним, ибо, как подчеркивал в свое время Блез Паскаль: 
«В мире все так переплетено и взаимосвязано, что познание одной части без другой и всего в целом мне 
кажется невозможным» [4]. Заки Валиди хорошо осознавал и эту истину. Он прекрасно разбирался не 
только в истории и политике, но и в духовной культуре Востока и Запада. Обладал доступным и понятным 
стилем изложения. По какому-либо случаю вспоминал тот или иной стих или притчу. Например, «… Все 
это мне напомнило двустишие на фарси: “Утки, не ведающие о существовании чистых талых вод в горах, 
продолжают плескаться крыльями в соленой застоявшейся воде”», или же в другом месте: «…Впечатление, 
оставшиеся в душе наших людей об этих турках, напоминает следующие мысли, содержащиеся в трагедии 
Шекспира «Король Лир»: “Я так вам отомщу, что вздрогнет мир. Еще не знаю сам, чем отомщу, но это 
будет нечто, ужаснее всего, что видел свет”» [3].

Уместно отметить отношение ученого к книгам. Где бы он ни пребывал, первым делом знакомился с 
содержимым библиотек, заглядывал в базары, стремился там приобрести ценные фолианты. И ему везло, 
если так можно сказать, касательно редчайших источников. Уже в ходе первых научных экспедиций в 
Среднюю Азию в начале ХХ в. он находит такие материалы, что известные востоковеды сразу же обратили 
на это внимание, а оказавшись в 1923 г. в Мешхеде (Иран), в библиотеке мечети обнаружил считавшимися 
утерянными «Путешествие Ахмед ибн Фадлана на Волгу». Разумеется, собирал не все подряд. Как 
подчеркивается в записях: «Подбирая книги в Иране, Афганистане и Индии, представлял себе будущее 
направление своей научной деятельности» [3]. Когда, как эмигрант не имел постоянного места жительства, 
он хранил книги в ящиках. Как сам признавался, сказывались гены кочевника. Далее он сообщает: 
«Прибыв летом 1925 г. в Стамбул и обнаружив, что обладаю библиотекой, собранной в 11-ти ящиках, 
я испытал большую радость» [3]. Для приобретения книг он воспользовался любым подвернувшимся 
случаем. Так, «Из-за нелюбви жены к его библиотеке, профессор [Н.Ф. Катанов, известный тюрколог. 
Ф.К.]  вынужден был продать ее. Татары не проявили интерес. Обратился в Стамбул Юсуфу Акчурину 
[профессор Стамбульского университета, издатель. Ф.К.]. Я купил эту библиотеку для Турции за 8 
тысяч рублей. В Петербурге приобрели дополнительно книги еще на 7 тысяч рублей. Эта библиотека 
стала основой Института тюркологии при Стамбульском университете. [Без этой библиотеки Ф.К.] мои 
исторические исследования создавались бы лишь на основе восточных и европейских источников и были 
бы неполными» [3]

Таким образом, «Воспоминания» помогают понять и осмыслить феномен Ахметзаки Валиди Тоган. 
Это действительно цельная натура, который и как политик, и как ученый, и как просто человек в кругу тех, 
с кем ему приходилось жить, работать и общаться, оставался преданным своим убеждениям. И потому 
гениальный поэт Шайхзада Бабич имел полное основание однозначно сказать о нем тем, кто сомневался в 
честности, в преданности Валиди своему народу поэтическими строками: 

Народ мой!
Одно тебе скажу я:
И прислушивайся сердцем, весь мир, - 
Верь Заки, как веруешь Аллаху,
Ибо Заки плоть от плоти башкир!..
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ЕЛГІЛІ ТҮРІКТАНУШЫ, ҒАЛЫМ  ЗАКИ ВАЛИДИ ТОГАННЫҢ ТҰЛҒАЛЫҚ ҚАЛЫПТАСУЫ ТУРАЛЫ 
ЕСТЕЛІКТЕР

Кузбеков Ф.Т., ф.ғ.д., профессор, БашМУ, Уфа, Ресей Федерациясы

Мақалада ХХ ғасырдың басындағы әйгілі ғалым, башқұрт және түркістан ұлттық қозғалысының жетекшісі 
Заки Валиди Тоганның «Естеліктер»шығармасы желісінде жеке басының қалыптасуы туралы баяндалады. Автор 
адамның қалыптасуына оның жақын айналасы да, ғасырлар бойы жинақталған халықтың рухани әлеуеті де шешуші 
маңызға ие екенін атап өтті. Зерттеушінің пікірінше, рухани тұрақтылық, өзінің ғана емес, сонымен бірге түркі 
әлемінің мүдделеріне адалдық Заки Валидидің балалық шағы мен жасөспірім кезеңінде қаланды.

Тірек сөздер: Заки Валиди Тоган, Башқұртстан, Түркістан, тұлғаның қалыптасуы, ғалым, саясаткер, тарихшы, 
ұлттық тәуелсіздік.
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EDUCATIONAL POLICY OF T.ZHURGENOV DURING THE CULTURAL MODERNIZATION OF 
KAZAKHSTAN

Sadykova A.E., c.p.s., ass. professor, KNAA named after T.K. Zhurgenov
Almaty, Kazakhstan

This article describes T.Zhurgenov’s pedagogical views on the problems of higher and secondary education and 
organization of school affairs. Demonstration of the Narkompros influence on education system is shown. T.Zhurgenov’s role 
of as educator and scientist is revealed.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Т.ЖУРГЕНОВА В ПЕРИОД КУЛЬТУРНОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ КАЗАХСТАНА

Садыкова А.Е. , к.п.н., доцент, КазНАИ им. Т.К.Жургенова, г. Алматы, Казахстан

В данной статье изложены педагогические взгляды Т.Жургенова на проблемы высшего и среднего образования 
и организации школьных дел. Показана демонстрация влияния Наркомпроса на систему образования. Раскрыта роль 
Т. Жургенова как педагога иученого.

Ключевые слова: культурная революция, Темирбек Жургенов, Народный комиссариат образование

В разгар культурной революции, когда развитие образования, культуры и искусства было поставлено в 
ранг государственной политики, наиболее значимые прогрессивные изменения произошли в образовании. 
Т.Жургенов как нарком просвещения, государственный деятель и организатор образования внес заметный 
вклад в становление национальной образовательной системы Казахстана.

Общепризнанно, что Т.К.Жургенов стоял у истоков первого казахского вуза. Содержание вузовского 
образования, принципы, организационные формы и методы обучения, заложенные в Казпедвузе, 
показывают, как он прогрессивно мыслил, а также практически решал эту задачу в соответствии с 
социально-экономическим, политическим и культурным развитием Казахстана в рамках СССР в 20-е 
годы. Стремление создать и развить собственную вузовскую систему образования, как систему подготовки 
кадров для преподавания в школах на казахском языке привело к созданию сети педвузов и педтехникумов 
по всей стране. Первым казахским вузом, открытым в городе Ташкенте в 1926г. был Казпедвуз, состоявший 
из 4 отделений, аспирантуры, научно-исследовательской части. Для преподаванияпо просьбе ректора 
Казпедвуза Т.К.Жургенова были приглашены видные ученые из Москвы, начались поиски ученых и 
в среде казахской интеллигенции. М.Ауэзов, С.Асфендияров, К.Жубанов преподавали на казахском 
языке. Преподавание на национальном языке являлось ключевым аспектом в научно-педагогической 
деятельности Т.К.Жургенова. (Корениза́ция — политическая и культурная кампания советской власти 
в национальном вопросе в 20-е и начале 30-х годов XX века, призванная сгладить противоречия между 
центральной властью и нерусским населением СССР.)

Впервые проблема коренизации образования была обоснована Т.К.Жургеновым в статье «К задачам 
нового педвуза КССР. Коренизировать мировую культуру», опубликованную в сентябре 1926 г. в газете 
«Советская степь». Он пишет: «необходимо коренизировать мировую культуру, коренизировать в том 
смысле, чтобы она стала общемировой не только по содержанию, но и понятной, усваиваемой на своем 
коренном языке для казахов» [1]. Идея коренизации образования у Т.К. Жургенова укрепилась в период 
его просветительской деятельности на посту Наркома просвещения Узбекистана, о чем говорят его работы 
– «Перевод всей работы Наркомпроса на узбекский язык» и «Всеобуч в Узбекистане» [2]. В этих статьях 
выдвигается основная задача – осуществление культурной революции в национальных республиках СССР 
на национальном языке.

«Советская постановка вопроса дела народного просвещения казахов заключается именно в том, 
чтобы сделать мировую культуру доступной для каждого казаха на своем родном, казахском языке. Отсюда 
и необходимость организации разных культурных и научно-учебных учреждений национального типа» – 
писал Т.К. Жургенов [3]. 

Ретроспективный взгляд позволяет провести некоторые параллели и увидеть, что современные 
преобразования в области образования отчасти перекликаются с событиями 30-х годов прошлого столетия. 
В наши дни мы являемся свидетелями возникновения и развития новых видов и форм обучения, методик 
преподавания, появления новых образовательных дисциплин и специальностей, которые диктуются 
объективными потребностями общества и времени и требуют кардинального обновления материально-
технической базы образования.

В 30-е годы строительство социализма поставило перед республикой задачи подготовки кадров 
высшего и среднего звена, требовались специалисты, знающие технику, сельское хозяйство, медицину, 
кроме того им были заложены основы профессиональных видов искусства[4]. 

В период социалистических реформ он касался всех сторон образовательной политики страны: 
- организация высшего образования; 
- подготовка кадров среднего и высшего профессионального звена; 
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- идейно-воспитательная работа на всех ступенях образования; 
- формирование структуры обучения и создание единой типологии школ (нач. – 1-4 кл., неполная 

средняя – 1-7 кл., ср. – 1-10 кл.); создание школ-интернатов и детдомов); 
 - установление единых учебных планов, твердого расписания, преподавания по предметам в 

оборудованных кабинетах и лабораториях; 
- необходимость учета половозрастных и психологических особенностей детей; 
- значение внешкольной работы; роль пионерской и комсомольской организации; сотрудничество с 

родителями в деле воспитания детей; 
- роль учителя как носителя культуры, грамотного литературного языка, знатока терминов своей 

науки, переводчика, создателя учебников на казахском языке. Учитель обязан развивать интерес к своему 
предмету, повышать квалификацию; 

- особая роль директора школы, который должен обеспечить условия для учебы (здание, кабинеты, 
учителя, оборудование, учебники, парты, доски); 

- создание школ с национальным языком обучения. 
Деятельным средством повышения эффективности учебной и воспитательной работы школы 

Т.К.Жургенов считал соревнование за лучшую школу республики, за звание лучшего учителя района. В 
этом смысле показательна борьба за звание «образцовой школы». В 1933 г. Наркомпросом был разработан 
паспорт образцовой школы [6] был организован смотр школ республики, на выявление образцовых школ 
были направлены все члены НКП.

Развитие образования формирует научный, интеллектуальный и культурный потенциал будущих 
поколений. В современном Казахстане отношение к развитию системы образования, культуры и искусства 
является важным индикатором сохранения культурного кода нации, ее саморазвития и самопознания. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ МӘДЕНИ САЯСАТЫН  ЖҮРГІЗУІДЕ Т.ЖУРГЕНОВТІҢ БІЛІМ БЕРУ САЯСАТЫ
Садықова А.Е., к.п.н., доцент, Т.К.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА, Алматы, Қазақстан 

Мақалада Темірбек Жүргеновтің жоғары және орта-кәсіптік білім проблемаларына педагогикалық 
қөзқарастары сипатталған. Мектеп жұмысын ұйымдастырудағы халық ағарту комиссариатының әсері көрсетілген. 
Т.Жүргеновтің ағартушы, ғалым, ұстаз ретіндегі рөлі анықталған. 

Тірек сөздер: Мәдени революция, Темірбек Жүргенов, Халық ағарту комиссариаты.

HISTORICAL ASPECTS OF UPDATING THE CONTENT OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOLS 
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Kulmanova. Sh.B. 1 c.ph.s., professor
Tauyekel S.A.2 master, 1.2Kazakh SWTTU, Almaty, Kazakhstan

During the period of independence and until now, in accordance with the State policies, educational reform has 
been consistently carried out in the Republic of Kazakhstan. The reform also affected the primary school music education 
system. In the initial period, a number of alternative as well as model programs on music were developed in order to raise 
the national identity of the younger generation, which were successfully tested in schools of the Republic until 2015. Starting 
from this year, the model curriculum on music developed on the basis of the Center of Educational Programs at NIS has been 
successfully introduced into the educational process of primary schools of the Republic.

Key words: model curriculum, students, educational and methodical complex, content, music, musical education, 
musical activity. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕРІНДЕ МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ 
МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУДЫҢ ТАРИХИ АСПЕКТІЛЕРІ

Кульманова Ш.Б.1 фил. ғ. д., профессор,
Тауекел С.А.2 магистр, 1.2ҚазҰҚызПУ, Алматы, Қазақстан

Тәуелсіздік кезеңінде және осы уақытқа дейін мемлекеттік саясатқа сәйкес Қазақстан Республикасында білім 
беру реформасы дәйекті түрде жүргізіліп келеді. Реформа бастауыш мектептің музыкалық білім беру жүйесіне де 
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әсер етті. Бастапқы кезеңде жас ұрпақты ұлттық бірегейлікке тәрбиелеу мақсатында бірқатар балама және стандартты 
музыка бағдарламалары жасалып, олар республика мектептерінде 2015 жылға дейін сәтті сыналды. Осы жылдан 
бастап білім беру бағдарламалары орталығы негізінде жасалған типтік музыкалық оқу бағдарламасы республиканың 
бастауыш мектептерінің оқу процесіне сәтті енгізілді.

Тірек сөздер: типтік оқу жоспары, студенттер, оқу-әдістемелік кешен, мазмұн, музыка, музыкалық білім, 
музыкалық қызмет

Қазақстан Республикасында білім беру саласындағы реформалар тәуелсіздік алған күннен бастап 
қарқынды жүргізіліп келеді. Бұл реформалардың негізгі мақсаты – дүниежүзілік білім беру кеңістігінде 
мемлекетіміздің бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Осы орайда қойылған мақсатты жүзеге асыру барысында 
орта мектептер шеңберінде отандық ғалымдар халықаралық стандарттарға сай оқу құралдарын, оқу 
үдерісінің типтік бағдарламаларын, тиімді оқыту технологияларын біздің еліміздің жас азаматтарының 
интеллектуалды, физикалық және рухани түрде қалыптасуына негіздеп енгізуде [1].

Білім беру реформасы мектептер мен университеттерден бастап, еліміздің мәдениеті мен өнерін 
қоса алғанда, адам өмірінің  барлық салаларын қамтиды. Атап айтқанда, мектептегі музыкалық білім 
берудің  негізгі мазмұны қазақ халқының дәстүрлі музыкасы және басқа да бауырлас халықтар, әлемдік 
классика және қазіргі заманғы музыкаға бағытталды.

Зерттеулер көрсеткендей, өткен ғасырдың 90-шы жылдарының басында қазақ тіліндегі мектептерде 
қазақ халқының өзін-өзі тануын арттыру үшін дәстүрлі музыканы, фольклорды және Қазақстанның 
кәсіби композиторларының музыкасын музыкалық оқу бағдарламаларына енгізу міндетті болды. Сол 
кезде әзірленген музыкалық білім берудің альтернативті оқу бағдарламаларының негізгі бағыты, қазақ 
халқының дәстүрлі музыкасының мазмұны арқылы мектеп оқушыларына моральдық-эстетикалық тәрбие 
беруді жүзеге асыру болды [2].

Солардың бірі бастауыш мектеп үшін профессор М.Х.Балтабаевтың жетекшілігімен авторлар тобы 
құрған «Елім-ай» бағдарламасы болды. Бағдарламаның мақсаты - қазақ халқының рухани мәдениетінің 
ажырамас бөлігі халық музыкасының мәдениеті туралы түсініктерін дамыту арқылы оқушылардың 
музыкалық және эстетикалық  талғамын тәрбиелеу. 

Оның мазмұны төрт тақырыпқа негізделген «Сарыарқа», «Тұлпар», «Аққу»,  «Елим-ай». Бағдарлама 
2 сағаттан тұратын апталық жүктеуге арналғандықтан, сол кезеңдегі үлгілік бағдарламада берілген 1,5 
сағаттық жүктемеге сай келмеді. Бағдарлама бойынша білім беру оқушылардың көркемдік талғамын 
тәрбиелеуге, қазақ халқының мәдени феномені ретінде халық музыкасы туралы түсініктерді дамытуға 
бағытталған. Сабақ барысында олар ән айтып, халық музыкасын тыңдады. Бағдарламаның ерекшелігі - 
бұл білім фольклормен, ертегілермен, билермен және қолданбалы өнермен танысу арқылы тереңдетілді. 
[3].

Сонымен қатар, А. Райымбергенов басқарған авторлар тобымен тағы бір «Мұрагер» альтернативті 
музыкалық бағдарламасы жасалды. Бағдарламаның мақсаты оқушыларға қазақтың ұлттық музыкасы 
арқылы отансүйгіштікке және Отанға деген сүйіспеншілікке тәрбиелеуге бағытталған. Оқытудың мазмұны 
балаларда қазақ музыкалық шығармашылығының синкретизм түсінігін қалыптастыруға негізделген.

Сондықтан сабақ барысындағы  міндеттер кешенді түрде шешілді: ән айтуды, домбырада ойнауды, 
халық биін, қолданбалы өнерді үйрену. Оқушылардың музыкалық сабақтарда домбыраны үйренудің 
күрделілігін ескере отырып, авторлар аптасына 3 сағаттан кем емес сабақтар ұсынды, бұл сонымен қатар 
стандартты оқу бағдарламаларының талаптарына сай келмеді [4].

Үшінші оқу бағдарламаны Ш.Б. Құлманованың жетекшілігімен авторлар тобы әзірледі. Авторлар 
тобына М.Оразалиева мен Б.Сүлейменова кірді. Кейінгі жылдары бағдарлама негізінде оқу-әдістемелік 
кешені мен республикалық эксперимент мазмұны бойынша өз кандидаттық диссертацияларын қорғады. 

1998 жылы бұл бағдарлама, сондай-ақ оқу-әдістемелік кешені «Музыка» (оқу құралы, музыкалық 
мұғалімге арналған әдістемелік нұсқаулық, музыкалық оқулық және фонохрестомия) республиканың 
барлық қазақ тілінде оқытылатын мектептері үшін үлгілік бағдарлама ретінде ұсынылды. Бағдарламаның 
негізгі мақсаты - қазақ халқының музыкасы, бауырлас халықтардың музыкасы, қазақстандық 
композиторлардың классикалық және кәсіби музыкасы арқылы өз халқына және еліне деген сүйіспеншілік 
пен құрметін тәрбиелеу.Бағдарламаның мазмұны тақырыптық құрылымға ие және жалпы бастауыш 
мектептің 1-4 сыныптарына арналған «Ән-күй халық қазынасы» («Песни и кюи – сокровища народа»)  
ортақ тақырыбына негізделген. Барлық тақырыптар жүйелі, үлгілік жоспардың талаптары бойынша - 
аптасына 1,5 сағатқа сәйкес берілген. Оқушылардың музыкалық шығармашылығына: ән айту, сондай-ақ 
балаларға арналған музыкалық аспаптарда ойнату, музыка тыңдау, музыкалық таным, шығармашылық 
қызмет енгізілген [2, 5 б.].

Бір айта кететіні,осы  музыкалық үлгілік бағдарлама 1998 жылдан 2002 жылға дейін қолданыста 
болды. Осының негізінде бастауыш мектептерге арналған музыкалық оқу-әдістемелік кешендер әзірленіп, 
педагогикалық кадрлар даярланды. Бұл Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
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мемлекеттік деңгейде құрған және бекітілген алғашқы музыкалық типтік бағдарламасы.
2002 жылы бастауыш мектептегі білім берудің мемлекеттік стандарты құрастырылды, онда барлық 

пәндерге, соның ішінде музыка пәніне арналған  негізгі ережелер бекітілді. Мемлекеттік бағдарламамен 
қатар «Музыка» пәнінен типтік оқу бағдарламасы құрастырылды, оның авторлары Кульманова Ш.Б., 
Уразалиева М.А., Валиулина Р.Н. болып табылады. 

Бұнда авторлар 1998 жылғы бағдарламада ұсынылған тоқсандық және жартыжылдық тақырыптардың 
көбісін қалдырды, алайда әндер репертуары мен тыңдатуға арналған шығармалар өзгертілді. Тақырыптарға 
көз жүгіртейік:

- 1-сынып «Сырлы да сазды әуен», «Күмбірлеген күміс күй»;
- 2-сынып «Ән мен күй – халық үні», «Аңыз-ертегіндегі әне мен күй»
- 3-сынып «Эпос арыны», «Терме», «Айтыс өнері», «Күй тартыс»; 
- 4-сынып «Қосарна», «Халық музыкасының әсемдік арнаға ұласуы».
«Музыка» пәніне арналған бұл бағдарлама өз міндетін 2010 жылға дейін орындаған болатын. Дәл 

осы жылы Кульманова Ш.Б. және Оразалиева М.А. жаңа типтік бағдарламаны  ұсынды. Айта кететін жайт, 
авторлар тақырыптық принципті сақтай отырып, тақырып және тоқсандардың атауларының барлығын 
дерлік өзгертті. Мұндай тәсіл білім берудің жаңа  саясатына – әлеуметтендіруге, оқушыларды өмір 
шындығына баулуға, балаларға қазіргі қоғамға қажетті экономикалық, мәдени, адамгершілік тұрғыда 
тәрбие беруге байланысты болды. Төмендегідей мысалдарға тоқталайық:

- 1-сынып «Ән айтамыз, ойнаймыз және оқимыз», «Біз үлгілі баламыз», «Музыкалық көңіл-күй»;
-  2-сынып «Музыканың сыры неде?», «Музыка, би және ою-өрнек», «Музыка және менің халқымның 

салт-дәстүрлері», «Ән мен күйді не жақындатады?»;
- 3-сыныпта оқушылар «Музыка» пәні сабағында «Музыканың дамуы» тақырыбын зерттесе, 4 – 

сыныпта «Опера, балет және симфония әлеміне саяхат» тақырыбына тоқталады. [6].
2013-2015 жылдар аралығы ірі өзгерістер кезеңі болды. 2008 жылдан бастап еліміздің президенті 

Н.Ә.Назарбаевтің бастауымен жаңа үлгідегі мектептер құрылды, кейін оларға «Назарбаев зияткерлік 
мектептері» - «НЗМ» деген ресми атау берілді. [7]. Кембридж университетінің бағдарламасы бойынша 
оқыту жаңа бағдарламаларды республикамыздың жағдайына бейімдеуге мүмкіндік берді. Білім беру 
бағдарламалары орталығының базасында жалпы орта мектептеріне бағытталған үлгілік оқу бағдарламалары 
құрастырыла бастады. Атап айтқанда, «Өнер» секілді пән (Кембридждік үлгіде) интеграцияланып, өзіне 
«Музыка» және «Бейнелеу өнері» пәндерін қосқан. Бағдарламаны талқылау нәтижесінде педагогикалық 
қоғам бұл пәндердің бөлек оқытылуын талап етті. Сондықтан, 2015 жылдан бастап бастауыш мектептердің 
1-4 сыныптарында «Музыка» және «Бейнелеу өнері» пәндерін жеке пәндер ретінде  оқытады. 

«Назарбаев зияткерлiк мектеп» тәжірибесін республикалық жалпы білім беретін мектептерге енгізу 
мақсатында 2015 жылы пилоттық мектептердің бастауыш мектептері үшін музыкалық-педагогикалық-
әдістемелік кешендер әзірленді. Бұдан басқа, эксперименттік зерттеудер мен жетілдірулер нәтижесінде 
олар деңгейлі түрде 1-ден 4-ші сыныпқа дейін т.б. және орта мектептердің оқу үрдісіне енгізіле бастады.

2015 жылы әзірленген бағарламаның методикалық тәсілі мен мазмұнының мәнісі неде? Бұнда типтік 
жоспармен ұсынатынылатын әрбір сыныпқа арналған барлық негізгі пәндер бірыңғай 8 тақырыпқа (әр 
тоқсанда 2 тақырыптан) бағынады. Мысалы, 1- сыныпта келесі тақырыптар ұсынылған: «Өзім туралы», 
«Менің мектебім», «Менәі отбасым және достарым», «Бізді қоршаған әлем», «Саяхат», «Салт-дәстүр және 
ауыз әдебиеті», «Тағам және сусын», «Дені саудың – жаны сау».

«Музыка» пәніне келетін болсақ, жоғарыда ұсынылған тақырыптарды ескере отырып, берілген оқу 
бағдарламасы мынадай музыкалық іс-әрекет түрлеріне бағытталған: ән айту, музыка тыңдау, музыкалық 
аспаптарда ойнау, би қимылдары, берілген тапсырмаларды импровизациялау.

«Музыка» пәні бағдарламасының мақсаты – музыкалық білімнің негізін қалыптастыру және 
қарапайым орындаушылық дағдыларын дамыту, шығармашылық тұлғаның өзін-өзі көрсету тәсілі ретінде 
білім алушылардың музыкалық мәдениетін дамыту. [8].

Берілген бағдарламаның ерекшелігі үштілділік (қазақ, орыс, ағылшын) саясаты болып табылады. 
«Музыка» пәні бойынша әзірленген оқу бағдарламасындағы тіл саясатын жүзеге асыру пәнді оқыту 
әдістемесі мен білім алушылардың коммуникативтік дағдыларын дамытуға арналған тарауларында көрініс 
табады. [8, 6 б.]. 

Білім беру жүйесін модернизациялау жолында, білім алушыларға музыка саласында лайықты білім 
беру үшін оқыту бағдарламасында мектептерді материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету 
де ескерілді. Сонымен қатар авторлар «Музыка» пәні сабағына арнайы оқыту кабинеттерін жабдықтауды 
ұсынады, яғни, музыкалық аспаптармен қамтамасыз ету (ұлттық және балаларға арналған аспаптармен), 
электронды музыкалық аспаптармен, интерактивті тақтамен және т.б. Білім алушылардың білімдерін 
бағалауға келетін болсақ, берілген оқыту бағдарламасы білім алушылардың оқу жетістіктерін критериалды 
бағалау жүйесін ұсынып отыр.
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Қорытындылай келе, тәуелсіздік алған күннен бастап еліміздегі шыңдалып келген білім беру 
реформалары болашақ ұрпақтың дүниетанымын, руханилығын, заманауи көзқарасын қалыптастыруға 
бағытталғанын айтуға болады. Заман талабына сай құрастырылған жалпы орта мектептерге арналған 
жаңартылған оқу бағдарламалары  балалардың үштілділік мәдениетін дамыта отыра, олардың өзге 
ұлттардың өнері мен мәдениетін сыйлауға баулитынын көруге болады. Жоғарыда айтылып кеткен 
сараптамаға сүйене келе, республикамызда жалпы орта мектептерге арналған бағдарламалардың соңғы 
жылдары жүйеленуін, әлемнің үздік мемлекеттерінің білім беру жүйесінің үлгісіне негізделуін байқауға 
болады. Бұл, әрине, жас мемлекетіміздің болашақ саналы ұрпақ тәрбиелеуіндегі орасан қадамдардарының 
бірі болып табылады.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Кульманова Ш.Б.1 д.п.н., профессор,
Тауекел С.А.2  магистрант

1.2КазНацЖенПУ, Алматы, Казахстан

В период приобретения независимости и до настоящего времени, в соответствии с государственной политикой, 
в Республике Казахстан последовательно проводилась образовательная реформа. Реформа затронула также и систему 
музыкального образования начальной школы.  В начальный период, с целью воспитания у молодого поколения 
национального самосознания были разработаны ряд альтернативных, а также типовых программ по музыке, которые 
успешно апробировались в школах республики вплоть до 2015 года. Начиная с этого года, разработанная на базе 
Центра образовательных программ при НИШ типовая учебная программа по музыке стала успешно внедряться в 
учебный процесс начальных школ республики.

Ключевые слова: типовая учебная программа, обучающиеся, учебно-методический комплекс, содержание, 
музыка, музыкальное воспитание, музыкальная деятельность.

TRANSPARENCY OF CONSCIOUSNESS AND PERSONAL CHARACTER BY KAMAL SMAILOV
Kamatаi G., master, T.K. Zhurgenov KNAA, Almaty, Kazakhstan

Kamal Seitzhanovich Smailov’s contribution to the national culture is truly huge, possessing multifaceted talents and 
active citizenship, he actively participated in the state and public life of society as a journalist, writer, publicist, critic, film 
critic, Director of the Kazakhfilm Studio, state official, Minister – Chairman of the Committee of cinematography and radio 
broadcasting. And in almost every sphere of art, culture, he left his indelible mark. 

Keywords: culture, arts, film production, television, society, national ideology, citizenship, personality.

КАМАЛ СМАЙЫЛОВТЫҢ БОЙЫНДАҒЫ САНА АШЫҚТЫҒЫ  ЖӘНЕ  ТҰЛҒАЛЫҚ СИПАТЫ
Қаматай Ғ.1 магистрант, Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚҰӨА магистранты

Алматы, Қазақстан

Камал Сейтжанович Смаиловтың ұлттық мәдениетке қосқан  үлесінде шек жоқ. Өз басындағы жан – жақты 
талантымен әрі белсенді адамгершілік ұстанымымен жүріп ол журналист, жазушы – публицист, сыншы, кинотанушы, 
«Қазақфильм» киностудиясының директоры, мемлекетшіл ұйымдастырушы, кинематография мен радиотаралым 
комитеттері министр–төрағалары қызметтерін атқарды. Өнердің, мәдениеттің қай саласында болмасын, ол өзінің 
өшпейтін іздері мен құрметке лайық қолтаңбаларын қалдырды.

Тірек сөздер: мәдениет, өнер, киноөндірісі, телевидение, қоғам, ұлттық идеология, азаматтылық, тұлға.

Өнегелі ұрпақ шығуы үшін ізгілікке тізе бүктірер рухани қазықтың бірі – өнер. Тәуелсіздігіміздің 
тірегі болып табылар білімді ұрпақ тәрбиелеп, санасына сәуле құюға үлесі мол осы өнер құбыласын сәнді 
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де мәнді, маңызды да мағыналы, ұлттық идеологияның темірқазығы болар тамаша  көркем фильмдер 
мен жақсы бағдарламалар арқылы толтыру экран өнерінің бүгінгі міндеті. Көрерменнің жүрегінен орын 
алып, парасатты жас елдің ертеңгі тұтқасын бекем ұстайтындығына экран өнер салаларынан берілген 
ақпараттар мен түрлі ой салар көріністердің пайдасы мол. Олай болса қазақ  киносы мен телевизия 
өнерінің имандылық, инабаттылық тәрізді қасиеттерді көрерменіне арнай беруі тиіс. 

Бүгінгі таңда экран өнері қай жағынан қармасаңыз да өтпелі кезеңді басынан кешіріп отыр. Бұл 
негізінен еліміздегі демократиялық жаңарулар мен нарықтық экономика үдерістерінің қарқынына ғана 
байланысты емес, бұқаралық ақпарат құралдарының кең тынысты өзгерістеріне орай туындап отырған 
дәуір сабақтастығы. Сол себепті Камал Смайыловтың қолтаңбасы бар көрерменнің көркемдік эстетикалық, 
рухани талап-талғамын айқындай алатын бағдарламалар мен кейбір кино туындыларын талдап, таныту 
бүгінгі ұрпақ тәрбиесіне лайықты үлесм қосады депр ойлаймыз.  Ең бастысы, кинематографтың, 
телевизияның  көркемдік ерекшеліктері туралы қазақ кинотану мен өнертану ғылымында осы уақытқа 
дейін арнайы жұмыс жазылуы өз деңгейіне жетпей тұр. Ал, телевизия өнерінің қарқынды қадамы ғылыми 
тұрғыда мүлдем  қарастырылмағаны ойлпантады. Бүгінгі күннің ең басты мәселесі ретінде қолға алынып 
отырған Елбасының «Ұлы Даланың жеті қыры» атты мақаласы бойынша қабылданған мемлекеттік 
бағдарламаға сай кинематограф пен телевизия өнерінің рөлінің артып отырғанын көрсету. Сондықтан 
да, қазіргі таңда туындап жатқан шығармалар легі көрерменнің мәдениетіне үлес қосып әрі талғамын 
қалыптастыруға қаншалықты ықпал ететінін ашып көрсету көздерін іздестірген жөн. Қазақ кино өнері 
мен телевизиясы бағыты мен болашағы туралы тың ойларды қамтуға мүмкіндік мол шақта еріксіз ойға 
қаламыз. 

Қай кезеңде де ұлттың сөзін сөйлеп, ұлт жанашыры бола білген қайраткерлер болған. Солардың бірі 
–Камал Сейтжанұлы Смайылов. Кеңестік тоқырау жылдарының өзінде қыспаққа түскен заман ағымының 
тұсында ұлттық бостандықты ту еткен шығармаларды тудыруға мұрындық болып қана қоймай, кино 
мен телеөнерінде өлшеусіз із қалдырған. Осы күнге дейін көп жағдайда Камал Смайылов туралы тек 
көрнекті публицист, журналист ретінде танып келеміз. Оның жарқын болмысы, әрине басты қыры–
шығармашылығында екенінде дау жоқ. Ал оған қоса Камал Смайыловтың журналистік, әдебиетшілік, 
аудармашылық, өнертанушылық, киногерлік, болжағыштық, экономикалық –техникалық сауаттылығы 
сынды алуан өлшемдер бар екенін тарата жазамыз. Сонымен қатар, Камал Смайылов –өз заманының 
белгілі мемлекет және қоғам қайраткері.

Қазақ телевизиясының (1958) алпыс жылдан аса уақыт кезеңінде тарих қойнауынан сыр іздеген, 
мұхит тереңінен маржан іздеген жандар аз болған жоқ. Дегенмен, солардың бәрі бірдей іздегенін 
тапқан не көрерменінің көңілінен шығып, ыстық ілтипатына бөленген жоқ. Көпшілігі уақыт талабының 
сүрлеуінен, алдыңғылар салған сара жолдан шыға ауытқымай күй кешті. Сонымен бірге телевизия өнеріне 
басшылық жасап, халық ойынан шығатын шығармашылық туындыларын көрсету үрдісін қалыптастырған 
қайраткерлердің бірі Камал Сейтжанұлы Смайылов болатын. Негізі қазақ телевизиясы бағдарламалар 
ауқымы өткен ХХ-шы ғасырдың алпысыншы – тоқсаныншы жылдары шығармашылық шарықтау кезеңін 
басынан өткізді десек, артық айтқандық емес. Дәл сол тұста халық назарын көк жәшікке телміртетін рухани 
азық бола білген бірнеше айтулы телебағдарламалар көрсетіле бастады. «Қымызхана», «Алтыбақан», 
«Тамаша», «Алматы достарын шақырады», «Азия дауысы», «Айтыс»,  «Терме» сынды ұлттық рухты паш 
ететін шынайы дүниелер халық  көзайымына айналып, рухани азық болатын. 

Аудиторияны кейде ырқына қоя беріп, енді бірде ойлы сұрақтарымен ойлантып, үнемі қақпақылай 
берсең, көрермен көңіліне де, студия қонақтарына да жақпай қалуың мүмкін. Сондықтан, олардың ой 
елегіндегі өзекті жақтарын ақтара сөйлеуіне көңіл бөле отырып алайда бұра тартып кетпеуіне де мән 
берген абзал. Шеберлік сан алуан, сан қырлы. Оның құпиялы қалтарысында әлі де бүгулі, аршылмаған 
қабаттары мол. Оны көруге көреген көз, сезуге сезімтал жүрек керек. Бұл орайда көрнекті публицист Камал 
Смайыловтың пікірін еске салуға болады:«Әдетте әр хабар өзінің авторына тартып тұрады. Өйткені жақсы 
журналист қана жақсы хабарлар жасайды. Апталық бағдарламаларды оқығанда, күнделік хабарларды 
көргенде осы ой әрдайым есімде тұрады» [ 1., 23.6]. 

Тұлға болу үшін елінің керегіне жарап, халқына қызмет ету міндет. Өйткені, тұлғасыз қоғам 
болмайтыны баршамызға аян. Кинода болсын, телевизия бағдарламасында болсын қазіргі қоғамдағы 
адамдардың тұлғалық қасиеттерін аша отырып, олардың жүріп өткен жолын өсіп келе жатқан болашақ 
ізбасарларына көрсетіп, мерейін асыру қажеттікке айналып отыр. Мұндайда келешекте тұлға боларлық 
ұл-қыздарға жөн сілтеп, әлі де көзі тірі, қоғамда белгілі бір орны бар қайраткерлермен еркін пікір алмасуға 
мол мүмкіндік жасалуы ықтимал.

Камал Сейтжанұлы Смайылов-белгілі мемлекет қайраткері, қарымды публицист, жампоз журналист, 
парасатты көреген ой иесі.Камал Смайылов 1949-шы жылы орта мектепті өте жақсы бітіріп шығады. 
Арманы – сол кездегі астанамыз Алматыға барып, Қазақ Университетінің студенті атану болады. Сол 
мақсатпен келіп, Университеттің филиология фаультетінің журналистика бөліміне оқуға түседі. Үздік 
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студент ретінде Сталиндік шәкіртақымен оқиды. Ол еңбек жолын Қазақ Университетін бітірісімен, 1954-ші 
жылы «Лениншіл жас» («Жас алаш») газетінің Қарағанды облысы бойынша тілшісі болып бастайды. Одан 
кейін өзі мұрындық болып ашқан «Білім және еңбек» («Зерде»), «Мәдениет және тұрмыс» («Парасат») 
және «Қазақстан коммунисі» («Ақиқат») журналдарында бас редакторлық қызметтерін атқарады.  Соңғы 
үш журналды Егемендік алған жылдары басқарып, затына сай аттарын да ауыстырған да өзі болатын. [ 2]

Камал Смайыловтың мемлекет қайраткері ретінде таңылған қырлары жан – жақты деуге болады. 
Ол 1976-1986-ші жылдары Үкімет құрамындағы Мемлекеттік Кинематография, Телевизия мен радио 
хабарларын тарату жөніндегі комитеттерді басқарды. Қазақстан Компартиясы Орталық Комитеті мен 
Қазақ ССР Министрлер Кеңесінде  мәдениет бөлімдерінің меңгерушісі, Қазақстан Комсомол комитетінің 
хатшысы ретінде жауапты қызметтер атқарды.  Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 10-12-ші 
шақырылымдары бойынша үш мәрте Жоғары Кеңес депутаты, Егемен Қазақстанның Парламентінің 
алғашқы шақырылымдарының депутаттарының бірі болып болып сайланды.

Т. Қ.Жүргенов қазақ ұлттық өнер академиясы профессоры ретінде шеберхана жетекшісі болйып 
бірнеше мәрте кино және телевизия мамандарын даярлап шығарды. 1991-ші жылдан бастап 2003-ші жылға 
дейін Қазақстан Журналистер Одағының төрағасы болды. КСРО Кинематографистер, Журналистер және 
Қазақстан Жазушылар Одақтарының мүшесі болды. 

Адами көзқарасының пайда болып, ең алдымен публицист ретінде қалыптасуы журналистік 
майданы 1954 – ші жылы «Лениншіл жастың» Ақмола мен Қарағанды облыстары бойынша меншікті 
тілшісі қызметінен басталған. Тың жерлерді игерушілер өмірі мен еңбегі, агробиологиялық табыстар 
мен ауыл шаруашылық озаттарының бай тәжірибелері, Қарағанды металлургия комбинатының жеткен 
жетістіктері жөнінде жазылған мақалалар топтамасы кезеңі болатын. Дәл сол тұста ауыл еңбеккерлерінің 
сұрауы бойынша екі беттік газеттер төрт беттік басылымдарға көшіріліп, тың игерілетін жерлерде 
пайда болған ұжымшар-кеншарларда жақсы таралған. Сол тұстағы маман тапшылығын жойып, ауыл 
шаруашылығы техникалары мен құрылыс материалдарының жаңаша түрде қамтамасыз ету мәселелерін 
көтерген мақалалар жарық көріп отырған. Өркендеу кезеңнің қоғамдық – саяси өмірінің бел ортасында 
балаң да байыпты Камал да бар еді. Қарағанды өңірінде жүріп, қызу жұмысқа айналысуы Смайылов үшін 
өмір мектебінің табалдырығынан сүрінбей аттауға мүмкіндік берді. Ол арадағы өнеркәсіп пен халық 
шаруашылығы ел экономикасының негізін қалап, қарыштап қадам басып келе жатқанына куә болған 
Смайыловтай ойы ұшқыр, бойы ерік пен жігерге толы жалынды жас жігіттің жұмысына кең өріс ашты. 
Сол кезең әрине, бүкіл өміріне, болашағына, шығармашылығына адалдық, азаматтық ұстанымды серік 
етуіне жол көрсетті. Смайыловтың қаламынан техникалық прогресс, экономика мен экология мәселелері 
жайында публицистикалық сарындағы мақалалар түйдек – түйдек шығып жатты. Жазбаларының формасы 
жаңғырып, көркемдік ізденіс, дәстүр сабақтастығы сақталды. Күнделікті жадағай сөздер аясынан шығып, 
Азаматтық және Адамзаттық ақыл – ой парасатына қарай ойысты. Журналистің алғашқы күннен бастап 
поэтикалық әрі сараптамалық ойлау жүйесі салмақты да салихалы көрініс тауып, қатарластарынан 
даралана түсті. 

  Сол Камал Сейтжанұлы салып кеткен үлгі бойынша тұлға мен қоғамның рухани, өзіндік санасының 
дамуы үшін қазақстандық кинематографтың маңыздылығы қазақ халқының ұлттық құндылықтарын сақтау 
және жеткізу жолында XXI ғасырдағы қазақстандық кинематографтың аянбай жұмыс жүргізгенімен 
айқындалады. Қазақстандық кинематографтың феномені қазақстандық қоғамның рухани дамуында алатын 
рөлі мен орнымен қорытындыланады. Қазақстандық кинематографтың орнығу және қалыптасу жолы бойы 
«Абай әндері», «Атаманның ақыры», «Транссібір эксперсі», «Қан мен тер», «Анаға апарар жол» сияқты 
мықты кинокартиналары өзіндік сананың дамуындағы ұлттық идеяның сіңуі мен қазақстандық қоғамның 
рухани дамуына енуімен сипатталады. Көптеген зерттеушілер пікіріне сүйенсек, бүгінгі қазақстандық 
кинематограф қазақ халқының мәдени дәстүрлерін тікелей көшіруден бас тартып, бүгінгі заман талабына 
сай жаңаша оймен жеткізуді көздейді.

Әрбір ұлттың өзіне тән мінез сипат ерекшеліктері сол ұлт өкілдерінің ұлттық болмыс – бітіміне, 
мінез – құлқына, іс – әрекетіне із бедерін түсіретіні хақ. Ұлттық дәстүрлердің ұлттық психологиядан 
көрініс тапқанымен кейбір психикалық әлпеттің жалпы адам баласына, барша ұлтқа келе беретін ортақ 
қасиет екеніне көз жеткізуге болады. Мысалы, қонақжайлылық, үлкенді сыйлау, балажандылық сияқты 
болмыс көбіне қазақ менталитетіне тәлім. И.Кох кезінде: «Ұлттық характерді анықтауда әр ұлтқа тән 
этностық мінез – құлықты шартты түрде алып қарастыру керек»,- деп жазған өзінің «Ұлттық характер 
ерекшелік проблемасы» еңбегінде.[3]. Бір халықтың болмысында ерекше басым көрініс мінез – құлық 
сипаты сол халықтың психикалық ерекшелігі болып саналады.  Сол айтқандай, сан қырлы қайраткерлік 
шығармашылық өнері әлемдік деңгейде түрленімге еніп жүйелену жолында келеді.

Кезінде ақпарат көздері жоқ тұстарда, өткен ғасырларда  ойын – сауық алаңдары кісіні таныту, адамды 
тәрбиелеу, өнерді ұштау орталығы болғаны аян. Ойын тек көңіл көтеру немесе жиналып әңгіме құру емес, 
ол ел еңсесін көтеру, жақсы сөз жеткізу, халықты жұмылдыру әрі ел тану мақсатында жүргізілген. Қыз 
алысып, қыз беріскен, өріс кеңіткен қазақ сахарасында ұлттық ойындардың алатын орны ерекше. Осының 
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бәрін ауылда өскен Камал өз көзімен көріп, ой елегінен өткізіп, бойына сіңіргені анық. Өйткені, ол бар 
болмысымен қазақ болған адам. Оған куә тағы да Смайылов жетекшілігмен ашылған «Терме», «Айтыс» 
бағдарламалары десе болады. Біздің  дәстүр -салттарымыз туралы кезінде әйгілі ғалымдар Радлов та, 
Потанин де жазып қалдырған. Сонымен бірге ұлттық ойын халықтың ішкі байланысы ғана емес, өзге 
елмен ұлтаралық қатынастар көпірі бола білген. Ойынға жиналатын орын халықтың сан алуан өнерінің 
де сарапқа түсетін жері болған. Сөйтіп, ол ғасырлар бойы қоғамдық тәрбиенің баға жетпес қазынасы 
саналған.

Кез – келген шығармашылық адамының, оның ішінде қайраткердің қалыптасуына зор үлес қосатын 
дүниелер – халықтың ауыз әдебиеті мен жаңылтпаштары, мақал – мәтелдері, нақыл сөздері. Осыларды 
сіміріп, бойына сіңдіріп өскен Камал Смайыловтың қаламының жүйріктілігі, сөзінің өткірлігі тарихта 
тайға таңба басқандай болып қалды. ХХ  - шы ғасыр ортасынан ХХІ – ші ғасыр басында өмір сүрген 
Камал Сейтжанұлы қаламынан «ХХІ-ші ғасырға саяхат» (1978) еңбегінің заңды жалғасы ретінде «Өмірдің 
өзімен өлшесек»(1983), одан соң «Ғасыр қырқасында»( 1986), кейін «Оянған ойлар» (1991) сынды 
бір – бірін сабақтастырған бірнеше кітаптары жарық көрді. Автордың осы айтылған кітаптарындағы 
публицистикалық очерктері мен жазбаларында  ой салатын цифрлар мен қызықты деректерді сөйлете 
отырып, бүгінгіні кешегі кезеңмен, ертеңгіні арғы болашақпен салыстыра әңгімелейді. Жалпы адамзат 
алдында тұрған маңызды мәселелер мен шешімін жедел қарастыратын күрделі ұсынымдар беріледі. Камал 
Смайылов қазақ, орыс және неміс тілдерінде сөйлеп, жазған адам.

Зерттеушілер мәдениетті кісінің бойындағы қасиетті саралағанда, оның аксиологиялық, 
фуктурологиялық, герменевтикалық сияқты бірнеше болмыс түрлерін атайды. Соның ішінде мәдениет 
– негізінен алғанда, адамды адам етіп қалыптастыру, жалғастық, мұрагерлік, танымдық, реттеулік, 
ақпараттық, қарым – қатынастық қызметтерін атқарады. Осы замандағы мәдениетті адамды қалыптастыру 
қызметіне келсек, әрине, ең алдымен өнердің атқарар ісі зор. Бұл үрдіс – мәдениеттің қоғамдағы басқа 
қызметтерін бойына жинақтаған әрі негізгі мазмұнына сай елмен тығыз байланыстағы дүние. Егер біз 
адамды табиғат немесе еңбек адам етті деген пікірталастардан сәл көтерілсек, адам мәдениетті, ал, 
мәдениет адамды қалыптастырғанына көз жеткіземіз. Мысалы, Маугли – көркем бейне. Жануарлар 
арасында кездейсоқ өскен адам мәдениеттілік қасиеттерден жұрдай, тағы болып кететіні белгілі емес пе?!

Адамға ең қиыны – адам болу. Ал, оның негізгі шарттарының бірі ретінде ізгілік пен зұлымдық, 
ақиқат пен жалғандық, әділеттілік пен өктемдік, бодандық пен азаттық, сұлулық пен ұсқынсыздық 
арасындағы адамның таңдауын аламыз. Камал Смайылов бір сұхбатында: «Мен адамдарға жамандық 
жасамадым. Тіпті ол маған кесірін тигізіп жатса да оған жақсылық жасауға тырыстым», - деген. Шынымен 
де қай лауазымды қызметте жүрмесін, адамдармен тіл табысып, ой ұштастырып, мақсат жолында бірге 
жүруге ұмтылған басшы.  Камал Сейтжанұлы, бір ғажабы, қандай лауазымда болмасын «бастықтың рөлін» 
ойнамаған кісі. Жоғары мәдениетімен ұжымды жұмылдырып, іске бастаған жан. 

Талантты қаламгер, әлеуметшіл азамат, қажырлы қайраткер Камал Смайылов мәдени дамудың 
қандай қауырт та қиын шаруасынан да қалыс қалмай, өз үлесін ауқымдап қосқан жан. Өткен ғасырдың 
жетпісінші – сексенінші жылдары кеңестік тоқырау әрине Қазақстанды айналып өтпегені белгілі. Дегенмен 
де ол жылдардың ұлттық руханиятымыз үшін жан – жақты түлеу жылдары болғанын ешкім жоққа шығара 
алмайды. Еліміздегі театр мен концерт ұжымдарының, әдеби – мәдени басылымдар мен баспалардың, 
ақпарат жүйесінің өсу қарқыны қалған кеңестік республикаларға қарағанда көш ілгері болатын. Мұражайлар 
мен тарихи ескерткіштер қорғау жүйесі айтарлықтай жолға қойылды. Әдебиетіміз бен өнеріміздің озық 
туындылары бүкілодақтық аядан шығып, әлемдік халықаралық дәрежеде насихатталды. Бұл әрине 
идеологиялық бас штабқа онша жаға қоймады. Шығармашы адамдарымыздың тарихи тақырыпқа баса 
көңіл бөлгендері орталықтың шамына тиді десе болады. «Қазақ жазушыларының шығармаларында бір 
ғана ұлттың өкілі неге кейіпкер болады? Басқа ұлт өкілдерінің бейнелері қайда?»-деген байбалам біршама 
уақыт дәурен құрді. Алматыда мәдениет үйлері мен ошақтарының, сәнді ғимараттардың  көбейе түскені 
біреулердің қыжылын тудырды. Ұлттық мүдде мен ресми саясат қабыспайтын кереғар тұста мәдениет 
майданына басшылық еткен жандардың айдарларынан жел есе қоймағаны бізге мәлім. Соған қарамастан 
ұлттық руханиятқа қалтқысыз қызмет еткен азаматтар ол кезде аз болмады. Өздерінің басын тігіп, екі 
оттың ортасында жүріп, қарлығаштың қанатымен су сепкендей болып, өз халқына пайдасын тигізді. Бұл 
оңай да шаруа емес еді. Біз сондай жанкешті еңбек иегері қатарына Камал Сейтжанұлы Смайыловты 
жатқызар едік. Ол кісіге оңай болмағанын талай естелік әңгімелер мен көзкөргендер лебізінен біліп 
жатырмыз. Мысалы,«Қыз Жібек» фильмін орталыққа тапсыруға апарғанда ең жанды жеріне пышақ 
тие жаздапты. Екі батыр егесіп, ел екі жарылып кеткелі тұрғанда Қыз Жібектің жекпе – жекке шыққан 
екеуінің арасына орамалын ала жүгіріп еніп кетіп, басын бәске тігетіні бар. Жоғары инстанция: «Бұл 
барып тұрған –фатализм. Алып тастаңдар!» - деп қасарысады. Сол арада екі сағат дауласып, Шекспирден 
бастап барлық атақты драматургтер шығарма- ларындағы осы тектес коллизияларды алға тартып, әзер 
арашалап, ілгі эпизодты аман алып қалады. «Отқа оранған Орал», «Ақ аруана», «Құлагер» фильмдері де 
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дәл сондай әлімжеттілік көренаумен экранға жіберілмегенде кино ұжымы басшылары шығармашылық 
топ мүшелерінен кем қиналған жоқ. Ресми билікпен арадағы шытырмандар әлгіндей болғанда, өнер адам- 
дарының өз ішінде де шырғалаңдары кездесіп, басшыға оңай тимейтін. Бойкүйездердің таланттарды 
көре алмай жасап бағатын айла – шарғыларын былай қойғанда, әр таудың арқары болып көрінген атақты 
кісілердің де көрсеткен тауқіметі аз болмаған. Жер бетіне өздері сыйса да, өздеріне біткен қарағайдай 
мүйіздері сыймай, қаралай қақтығысып, шатақ іздеп отыратын. Ондай ортада ұйымдастыруша ғана емес, 
ұйытқы болып ортақ істі алға бастыру, ұжымды басқару – қиынның қиыны еді. Бір қызығы, бүгін байқасақ, 
Камал Смайылов сол уақыттағы келеңсіз жаңдайлардан ләззат алмаса да, азапты жыл санамапты. Өзінің 
әріқарай да тұлға болып қалыптасуына үлес қосқан жылдар ретінде қанағаттаныпты.

Орыс ойшылы Н.Бердяев болса былай тұжырымдайды: «Адамның рухы үнемі транцензус жасап 
отыру керек. Өзінен жоғары, қол жетпейтін нәрсеге ұмтылуы керек. Тек сонда ғана адам жоғалмайды, 
ғайып болмайды. Өз ойын жүзеге асыра алады» [4. 160]. Шығармашылық адамы экранда көрерменнің 
талғам - танымын өрістетуді мақсат тұта отырып, өнерде құбылыс ретінде бағаланған философиялық 
толғаныстарын өмірдегі нақты жайларды талдауға, баға беруге негіздейді. Өз ойының жетістігі көтерілген 
мәселелердің тұтас күйінде, бір арнаға бағыттай отырып, елдік, ұлттық сананы алдыңғы орынға қою арқылы 
да көрсете алады. Өнер – өзінің ұлттық сипатымен көркем де әсем бейнеленіп, халық даналығын бойына 
сіңіруімен де тартымды шығады. Өз халқының қазынасынан жеткілікті нәр алмаған шығармашылық 
адамы, оның ішінде қайраткер де ешқашан өнердің биік тұғырына көтеріле алмайды. Сол себепті де Камал 
Сейтжанұлы Смаиловтың қазақ өркениетіне қосқан үлесі орасан. Бүгінгі таңда да әрбір қазақпын деген ұл 
мен қызға бағдаршам екені даусыз.
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ПРОЗРАЧНОСТЬ СОЗНАНИЯ И ЛИЧНОСТНЫЙ ХАРАКТЕР ПО КАМАЛУ СМАИЛОВУ
Каматай Г.1 , магистр КазНАИ имени Т.К. Жургенова. Алматы, Казахстан

Вклад Камала Сейтжановича Смаилова в национальную культуру поистине огромен, обладая многогранными 
талантами и активной гражданской позицией, он активно участововал в государственной и общественной жизни 
общества как журналист, писатель – публицист, критик, киновед, директор киностудии «Казахфильм», госчиновник, 
министр –председатель Комитета кинематографии и радиотелевещания. И практически в каждой сфере искусства, 
культуры он оставил свой неизгладимый след.

Ключевые слова: культура, искусства, кинопроизводство, телевидение, общество, национальная идеология, 
гражданственность, личность.

SCIENTIFIC BASES OF DEVELOPMENT OF SPIRITUAL VALUES OF STUDENTS WITHIN THE PROGRAM 
OF SPIRITUAL REVIVAL THROUGH STUDYING “ THE MODERN HISTORY OF KAZAKHSTAN»

Ramazanov. S. J. 1 doctorate in ZhSU named after I.Zhansugurov, Taldykorgan, Kazakhstan 
Manahova. M. N. 2 Teacher Koksu Polytechnic College, Taldykorgan

Janatova. А.J.3 master, teacher of Taldykorgan CIIandNT, Taldykorgan.

To date, due to the complexity of the problem raised, we can not say that the research work is completely solved. In 
our article explores the scientific bases of renewal of spiritual values of modern education. We demonstrate the basics 
of pedagogical conditions in the formation of spiritual values of students through the study of the modern history of 
Kazakhstan. Formation of spiritual values of students by teaching them through full education about the historical stages. Use 
in the pedagogical process of education of national and universal values for the spiritual values of students. The article deals 
with the parameters, indicators of values through the renewal of spiritual values in the modern sphere of education and the 
study of the history of the country. 

Key words: Spiritual value, human qualities, spiritual morality, education, patience, mercy, charity. 

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАН ТАРИХЫН» ОҚЫТУ АРҚЫЛЫ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 
БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА СТУДЕНТТЕРДІҢ РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ДАМЫТУДАҒЫ 
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Бүгінгі таңда көтеріліп отырған мәселенің күрделігіне орай, зерттеу жұмысы толығымен шешім тапты 
дей алмаймыз. Қазіргі білім берудегі рухани құндылықтардың жаңаруының ғылыми негіздері зерттеліп отыр. 
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Қазақстанның қазіргі заман тарихын оқыту арқылы студенттердің рухани құндылықтарын қалыптастыруда 
педагогикалық шарттардың негіздерін көрсетудеміз. Тарихи кезеңдер туралы шынайы,толық білім беру арқылы 
білім алушылардың назарын аударта отырып, рухани құндылықтарын қалыптастыру болып табылады. Сонымен 
бірге,білім берудегі педагогикалық үдерісінде ұлттық және жалпы адамзаттық игіліктерді, студент жастардың рухани 
танымын қалыптастыруда пайдалану мәселелері, рухани құндылықтардың қазіргі білім саласында жаңаруы және 
елдің тарихын оқыту арқылы құндылықтардың өлшемдері, көрсеткіштері қарастырылған.

Тірек сөздер: Рухани құндылық, жауапкершілік, азаматтық, отансүйгіштік, тұлға, қайырымдылық, 
мейірімділік. 

Бүгінгі уақытта жаһандану жүріп жатқан кезде материалдық құндылықтар рухани-адамгершілік 
құндылықтармен бәсекеге түсіп, адамның өмірге деген көзқарасы оны түсінуіне және жалаңаш 
жапырақ сияқты жұқаруына әкеп соғуда десек артық айтпаспыз. Осы жағдайды уақытысында түсінген 
тұңғышПрезидентіміз Н.Ә. Назарбаев “Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту” мақаласында 
қоғамдық сананы жаңғырту басты шарттарының бірі өзінің ұлттық мәдени-генетикалық кодын сақтау 
жәнеіргелі негіз – тарихы мен адамның рухани құндылығы болып табылатындығын көрсетті.Құндылықтар 
мен адамгершілік бағдарлар және қазақ тарихы өзара байланыса отырып, ұлттық идеяны қалыптастырады.
ТұңғышПрезиденттің «Рухани жаңғыру» идеясын студент жастарға жеткізу және студенттердің бойына 
имандылық, адамгершілік, руханилық, рухани құндылық,моральдарынарттыру мақсатында“Қазақстанның 
қазіргі заман тарихын”оқыту арқылы рухани құндылықтарын қалыптастырудың мәселелерін 
өззерттеуіміздіңарқауы етіп алып отырмыз. 

Тарих, рухани құндылық деген термин барлық ұлтқа байланысты айтылатын ұғым. Біздің зерттеуімізде 
тарихи фактілер, ұлы ғұламалардың зерттеулері және халықтың тәлім-тәрбие негіздеріне сүйеніп,рухани 
құндылықтарын қалыптастыру негіздерін арқау еттік. Студент жастардың бойында тарихты оқыта 
отырып,рухани құндылықтардың заңдылық қасиеттерін қалыптасуы қоғамның рухани жаңғыру үшін қажет 
деп білеміз. Сондықтан біз студенттердің бойында ұлттық сана сезімдерін,елжандылыққа, адамгершілік 
басқада қасиеттерін қандайденгейдеқалыптасатынына немқұрайлы қарай алмаймыз. Өйткені,болашақ 
жоғары білікті мамандардың биік рухани санасының болуы үшін «Рухани жаңғыру»идяясыніске асырып, 
рухани сананы елдің“Қазіргі заман тарихын оқыту”арқылы жаңғыртуды талап етеміз. Жалпы рухани 
жетілген тұлғаның күрделі құрылымдық білімі оқыту мен тәрбиенің әсеріненқалыптасыпдамиды.

Қазіргі таңда жастардың бойында материалдық жағдайы бірінші орында және ол заңдылық,өйткені 
капиталистік қатынас, әлеуметтік жағдай деп итере саламыз неге? Ал Абай айтпақшы, жан дүниесі қайда? 
Жаратушының сөзінде көрсетілген арамызда тату-тәтті қарым-қатынас орнығып, бейбіт, тыныш өмір 
орнауы ең басты қажеттілік екені. Сондықтан Қазақстанның“Қазіргі заман тарихын оқыту”студенттердің 
бойынаруханилылықты, адамгершілікті имандылық, қайырымдылық, көпшілікті ойлау, әділділік, адами 
қасиеттерін ояту бірден бір төте жолы деп білеміз. Педагогика саласының ғылым докторлары өздерінің 
мақалаларында төмендегідей көріністерге анықтама береді:балалар мен жастардың адамгершілік-рухани 
тәрбиесініңәдіснамалықнегіздерін құрайтын педагогика менэтнопедагогиканыңнегізгі тұжырымдары мен 
ұстанымдары және халықтын рухани мәдениетінің дәстүрлерінен деп келіп былай дейді.

-мәдени-тарихи (Отан тарихы мен мәдениет тарихынан алынған мысалдар негізінде)
-адамгершілік-этикалық (адам туралы адамгершілік-рухани ілімдер аясында қалыптасқан адам 

өмірі мен адам және адамдардың өзара қарым-қатынастарының мәні)
-этномәдени( қазақ халқының ұлттық дәстүрлері негізінде).
Ғалымдар адамгершілік-рухани құндылықтарды және халқымыздың тарихы мен ана тілі 

философиясы мен әдебиеті, дәстүрі мен психологиясы әлемін ескере отырып,байланыстарын мынандай 
тұрғыдан көрсетеді: 

-адамгершілік сезімдерінің (ұят, парық, қарыз, сенім, жауапкершілік, азаматық, отансүйгіштік);
-адамгершілік келбетінің (төзімділік, сабырлық, қайырымдылық, мейірімділік);
-адамгершілік ұстанымның (жақсы мен жаманды айыра білу қабілетінің, жанкештілік, өмірлік 

сынақтардан абыроймен өтуге даярлығы);
-адамгершілік қылықтарының, іс-әрекеттерінің (Отанына, халқына қызмет етуге дайындығы, 

рухани парасаттылық таныта білуі, еріктілігі, елгезектігі) қалыптасуына себеп болған ықпалдар мен өзара 
байланыстарды айтамыз [1,21-б.]. 

«Рухани жаңғыру» идеясы негізінде рухани құндылық рухани жаңғыруға септігін тигізеді. Қазақ 
елінде тұрақты тұратын, онда қызмет ететін әрбір азамат өзінің туған жерінің тарихын, онда мекендейтін 
халықтың салт-дәстүрін, әдеп ғұрпымен мәдениетін тұлғаларын жақсы білуге тиіс. Біздің ойымызша,ұлт 
тарихындағы осындай алмасулар материалдық және рухани құндылықтардың да мәнінің өзгеріп, алмасып 
отыруына әсер етеді. Заман талабы, дәуір шындығы адамзаттың ұғымы мен түсінігінде әрдайым жаңа леп 
туғызып отырады. Жаңа бағыттағы ізденістердің негізінде жас ұрпаққа берілетін білімнің құндылықтық 
бағдарын күшейту мәселесінің алынуы заңды. Рухани құндылықтарды білім беру жүйесінде қалай 
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қолдануға болады? СондықтанҚазақстаннныңқазіргі заман тарихы тек түсінгеніннемесе тесткеұқсап 
жаттап айту сияқты және дәріс ретіндеоқытылмаукерек. Сонымен қатар,бұл әдіске Ұлттық бірыңғай 
тестке кездестіндеймәтіндерді бірге алып ауқымды әдістермен жүру керек. Мысалы,мәтінде қай екі 
батыр туралы сипатталғанынанықтаңыз? «Бұл екі батыр да Арал теңізінің төңірегіндегі орасан кеңістікке 
көшіп-қонып жүретін үлкен ру-шектіден шыққан. Бұл екі батыр Кенесары Қасымұлы қайтыс болып, 
тарих сахнасынан кете салысымен-ақ шекті руын өздерінің ықпалын көрші руларға да күшейтуге, кеңінен 
таратуға тырысты. Орынбор басшылығының жиырма жыл бойы осындай беделді адамдармен санасуына 
тура келеді[2,61-б.]. Бұл жерде Ж.Нұрмұхамедұлы мен Е. Көтібарұлының ерліктерінен рухани ұлттық 
патриоттық тәрбиені беруге болады. Сондықтан тарих сабақтарында студенттердің рухани құндылықтарын 
дамытудағы негізгі міндеттері ғалым Г.Кайргалиева мен мұғалім ұстаз О.Н. Каленованың мақалаларында 
былай көрісетілген:

-тұлғаның патриоттық сана-сезімін қалыптастыру, патриоттық сипат беру;
-Ұлттың өткен тарихына, оның бүгінгісі мен болашағына деген қатынасын айқындау;
-ана тілін жете меңгерген және үш тұғырлы тіл негізінде орыс, ағылшын тілдерін де меңгерген 

төл мәдениетінің ерекшеліктерін білетін, ұлт мүддесі мен құндылық бағдарын ұғынған жастар 
тәрбиелеу[3, 216-б.].Осы зерттеуімізде студенттердің рухани құндылықтарын дамытудың бір жолы 
тұлғалар негізінде дамыту. Студенттердің рухани танымы өздері ұқсағысы келетін тұлғаның ықпалымен 
қалыптасады.Мысалы, ХХ ғасыр басындағы қазақ зиялылары, алаш қайраткерлері және 1930-1980 
жылдары қазақ халқының басынан өткен тарихи процестердегі тарихи оқиғалар арқылы қалыптасып 
дамуы мүмкін. Сол уақытта қалыптасып туындаған рухани құндылық қазіргі уақытта басқа түрде көрінуі 
мүмкін. 

Біріншіден, Проблемалық тапсырма (ой-толғау)
«Суретпен жұмыс»1. Бес арыс. Студенттер осы кезде 

зиялылардыңұлтжолындағы жолдарын талдай отырып дамытуға 
тырысамыз.Екіншіден,пәнаралық байланыстар негізіндеМ. 
Дулатов«Оян,қазақ!»жәнеА. Байтұрсыновтың«Маса»өлең жолдары 
қай тарихи оқиғамен байланысты екені туралы сыни ойлау әдістерімен 

құндылықтарын дамыту[4,98-б.].Үшіншіден,мысал бұл жердеІ.Жансүгіроватындағы ЖМУ-нің 
гуманитарлық факультетің тарих емес мамандықтарына арналғансиллабусындаҚазақстан тәуелсіздікке 
барар жолда: даму фазалары мен ұлттық құрылыс идеялары атты 1модуль, және 2 модуль ХХ ғасырдың 
екінші жартысындағы кеңестік реформалардың Қазақстандағы қайшылықты салдарлары.3 модуль 
Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік стратегиясы және әлеуметтік-эканомикалықдамуы. 4модульТәуелсіз 
Қазақстандағы демократиялық және рухани жаңарулар сияқты тақырыптық модульдерге талдау жасау 
да білім алушылар бойында руханилық сезімдерін дамыту болып табылады.Құндылықтарын төмендегі 
тарихи концептермен дамытамыз 1.Дәлел айғақ ерешеліктері, көзқарас, бағалау, талдау деректерін 
жүргізеді.2.Өзгеріс пен сабақтастық яғни өткен менбүгінгінің байланысын жасау, дамыту болып 
табылады.Бұлүшін зерттеуде өз сабақтарымда«Аманат»фильмінен үзінді көрсетіп ой бөлістік. Білім 
алушылар сол кезеңдегі қоғамдағы жалпы көңіл-күйжәнеЕрмұханБекмұхановтықудалау процесі қалай 
қарқын алғаныңшындықтынбар екені туралы фактілер бойынша пікірлермен алмасады. Осы тұрғыда 
ғалым педагогтардыңтәжірбиелерінесүйеніп,студенттерге қызықты болу үшін фильмнің маңызды жерінен 
дыбысын басып,өзойларыншадыбыстау әдістерін жасатамыз. Нәтижесінде тарихи тұлғалардың басынан 
өткенінэмоцианалдытүрде сезінеді.Сол себептен «Мәңгілік Ел» идеясының маңызды құрамдас бөліктері 
болып табылатын азаматтық және жалпыұлттық идея қазақстандықтардың бойында патриоттық сезімі, 
ұлттық сана-сезімі, ұлттық рухы, азаматтылығы мен әлеуметтік белсенділігі жоғары деңгейлі зияткер 
әрі бәсекеге қабілетті тұлғаға тән қасиет-сапаларды жетілдіруге бағытталған.«Мәңгілік Ел» ұлттық 
идеясының негіздемесі жеті негізгі мемлекет құраушы жалпыұлттық құндылықтар болып табылады. Осы 
құндылықтар арқылы болашақ мамандарымыздың бойында адами қасиет, патриоттық, кісілік, ерік пен 
мінезді қалыптастыруымыз қажет.

Қазақстандық қоғамның барша қазақстандықтарды біріктіретін, қоғамдық келісімнің негізін 
қалайтын басты құндылықтары, Қазақстанның оқу орындарының басты қазіргі жолы десек те қателеспейтін 
шығармыз.Айтылыпотырған құндылықтарға тоқталсақ:

1) Қазақстанның Тәуелсіздігі және Астана. Астана – тәуелсіздіктің алғашқы сәтті жетістіктерінің 
бірі, барлық қазақстандықтардың патриоттық мақтанышы. Халық жұмылып тұрғызған Астана барлық 
өңір үшін дамуға күшті түрткі болды, қазақстандық экономиканың локомотивіне айналды.

2) Қоғамымыздағы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім. Қазақстандық қоғамдағы этносаралық 
келісім, Ата заңда және басқа да Заңдарда берік бекітілген. 1995 жылы Қазақстан халықтарының 
Ассамблеясы – азаматтық бейбітшілік пен келісімнің бірегей институты, жалпы қазақстандық бірлік негізі 
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құрылды. Халқымыздың қоғамдық келісімі мен жалпы ұлттық бірлік, барлық азаматтардың этникалық, 
діни, нәсілдік тиістіліктеріне және өзге де өзгешелектеріне қарамастан тең құқықтығы – әркімнің және 
барлығының табысы мен лайықты өмірін білдіретін тұрақты шоғырландырылған фактор. Қазақстан 
Республикасының әр азаматының патриоттық борышы – Қазақстанның халықтарының достық пен келісім 
дәстүрін сақтап, ұлғайтып, ұрпақтан ұрпаққа беру.

3) Зайырлы қоғам және жоғары руханият. Біздің еліміз әлемдік қауымдастықта рухани әлем 
мен келісімнің оң үлгісі ретінде қабылданады. Мемлекеттік және қоғамдық өмірдің зайырлы сипаты 
экономикадағы өрлеудің, білім беру, денсаулық сақтау және мәдениеттің ұлттық жүйесін табысты 
дамытудың ең маңызды шарты.

4) Индустрияландыру мен инновацияларға негізделген экономикалық өсу. Экономикалық өсу – 
бұл біздің ең маңызды міндетіміз, Қазақстанның өңірлік және жаһандық бәсекеге қабілеттілігі осыған 
тікелей байланысты. Біздің басты міндетіміз – өндірісті, білім мен ғылымды біріктіру, инновациялық 
индустриялық кластерлерді дамыту. Сондықтан елімізде ғылым саласының шешуші реформалары, білім 
беру жүйесін жаңғырту жүргізілуде, техникалық және кәсіби мамандарды даярлаудың жаңа тиімді жүйесі 
жасалды.

5) Жалпыға бірдей еңбек қоғамы. Жалпыға бірдей еңбек қоғамы – қазақстандықтарды әлеуметтік 
жұмыспен қамтудың ең маңызды шарттарының, қазақстандық отбасылар табысының тұрақты өсуінің, 
өмір сапасын тұрақты жақсарту, барлық қазақстандық еңбекшілердің шығармашылық және өмірлік 
әлеуеттерін толықтай ашу кешені. Еңбек өнімділігін арттыру – өнеркәсіпте, ауыл шаруашылығында, 
энергетикада, инфрақұрылымдық қызмет салалары мен секторларында, мемлекеттік және корпоративтік 
басқару жұмыс атқаратын барлық патриоттардың үлкен еңбегі.

6) Тарихтың, мәдениет пен тілдің біртұтастығы. Туған жеріміздің тарихында бірнеше мыңжылдықтар 
бар, оның беттерінде ата-бабаларымыздың ұлы істері сақталған. Қазақ халқының тарихы – бұл бірігу 
тарихы. Тек бірлікті сақтай отырып қана, қазақтар бірегей мәдени-өркениеттік кодқа, ортақ тілге 
және 1-күн, 1-сабақ 3-үлестірме материал дәстүрге ие халық ретінде сақталып қалды. XXI ғасырдағы 
мемлекеттік тілдің мақсаты, міндеті және тағдыры – Қазақстан халықтарының ортақ тілі болу. Әрбір 
нағыз патриоттың парызы – мемлекеттік тілді білу және отандастарымызға оны меңгеруге көмектесу. 
Сонымен қатар,Қазақстандағы барлық ұлттың тілдерін дамыту үшін жағдай жасау, үштілділік қағидатын 
енгізу де маңызды.

7) Ұлттық қауіпсіздік және еліміздің бүкіл әлемдік, өңірлік мәселелерді шешуге жаһандық тұрғыдан 
қатысуы — мемлекетіміздің белсенді, теңдестірілген, сындарлы және жауапты ішкі саясатының басты 
мәні[5].Болашақ маман студенттердің рухани құндылықтарының қаншалықты жоғары болғанынсұрақ 
зерттеу мәліметтерінен байқауға болады. Экспериментжұмыстыңнәтижесі –кестелердеберілген.

Сурет 1. Сіз үшін қандай құндылықтар маңызды? 
Көптеген студенттер арасында рухани құндылықтар мен материалдық құндылықтарды ажырату 

басымырақ (кейбіреулер түсінбейді). Өзгелердің мәдениетіне және көзқарастарына құрметпен қарау 
қаншалықты деңгейде екендерін көрсете білді. Бұл жерде сауалнаманы жүргізу орташа, жоғары, бір 
қалыпты белгілерімен алынды. 

 
Сурет 2. Рухани құндылықтар мен материалдық құндылықтарды ажырата аласыз ба? 
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Сурет 3. Г.Ф Өзгелердің мәдениетіне және көзқарастарына құрметпен қарау қаншалықты деңгейде? 

 
Сурет 4. Рухани құндылықтарды күнделікті отбасында іске асыруға көзқарасыңыз қандай? 

Осыған байланысты ұлттық сананың жағдайы мен одан әрі дамуы тәуелді факторларды зерттеу 
және мониторингілеу, жаңғырту процестері арқылы кедергі келтіретін салдарды анықтау қажеттігі өзекті 
болып отыр. Осы орайда «Рухани жаңғыру бағдарламасы» негізінде дамыту және жаңғыртудың негізгі 
бағыттары зерттеуімізде тұлғаның (студенттер) қасиеттері ретінде қарастырылған. Осы жүргізілген 
сауалнамалар гуманитарлық және педагогикалық факультеттер және колледж студенттері арасындағы 
құндылықтарды қаншалықты түсінетін айырмашылықтарын көрсетуде. 

Қазіргі таңда бүкіл әлем жалпы адами құндылықтарды дамытатын жаңа бағдарлама көзін іздеуде. 
Адамгершілік дегеніміз- адамның жас кезінен бастап жетекшілік ететін ішкі рухани қасиеттер мен 
этикалық нормалары. Жаңа мыңжылдық талаптары мен міндеттеріне жауап бере алатын рухани-бай 
тұлғаны қалыптастыру деп аталатын жалпыадамзаттық мәселе тәуелсіз Қазақстан үшін ерекше өзекті 
сипатқа ие болып отыр[6, 185-б.]. 

Осы біздің зерттеп қарастырып жүрген мәселеміз тәрбиемен де байланысты десек қателеспесбіз және 
тәрбие адамды бақытты жасаймын десе, ең алдымен соны еңбекке үйретуі тиіс дейді К.Д. Ушинский. Ол 
адамгершілікті еңбекпен және ақыл ой  тәрбиесінің жетілу негізінде қарастырады [7, 245-б.].  

Қорыта келе,  біз білім алушыларымызды Қазақстанның қазіргі заман тарихын оқыту арқылы 
табандылық, тұрақтылық, сүйіспеншілік жолдары негізінде тұлғаның рухани дамуына негіз бола аламыз 
деген ойдамыз. Және білім адамның ішінен шығатын нәрсе емес, сырттан келетін нәрсе. 
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ »ЧЕРЕЗ ИЗУЧЕНИЕ  «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА» 

Рамазанов. С.Ж. 1 докторант  ЖГУ им. Жансугурова, Талдыкорган 
Манахова. М. Н. 2преподаватель Коксуского политех. колледжа, Талдыкорған

Жанатова. А.Ж.3 магистр, преподаватель ТКПИиИНТ, Талдыкорган

На сегодняшний день из-за сложности поднимаемой проблемы, мы не можем сказать, что исследовательская 
работа полностью решена. В нашей статье исследуются научные основы обновления духовных ценностей современного 
образования. Мы демонстрируем основы педагогических условий в формировании духовных ценностей студентов 
через изучение новейшей истории Казахстана. Формирование духовных ценностей студентовобучив их через полное 
образование об исторических этапах. Использование в педагогическом процессе образования национальных и 
общечеловеческих ценностей для духовного ценностей студенческой молодежи. 

В статье рассматриваются параметры, показатели ценностей через обновление духовных ценностей в 
современной сфере образования и изучение истории страны. 

Ключевые слова:  Духовная ценность, человеческие качества, духовная нравственность, воспитание, 
терпение, милосердие, благотворительность. 
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Educating schoolchildren on the basis of folk pedagogy in artistic work class, the ways to learn the traditions and 
customs of the national spirit, the feeling of respect and pride for the native people.
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celebration, craft, new technology, research

ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ҚОЛ ӨНЕРІНІҢ ТӘРБИЕЛІК МҮМКІНДІКТЕРІ
А.А. Курманбаев.1  п.ғ.к., доцент

М.А.Абдильдаев.2 магистрант
 1,2І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, Талдыкорган, Қазақстан

Мектеп оқушыларын көркем еңбек сабағында халықтық педагогика негізінде тәрбиелеу,туған халқына деген 
құрмет пен мақтаныш сезімін ұялатып, ұлттық рухты сіңіру, салт-дәстүрін меңгерту жолдарықарастырылады. 

Тірек сөздер: ұлттық тәрбие ,тіл, дәстүр, мәдениет, ұлттық бұйым,тұрмыстық бұйым, қастерлеу, дәріптеу, 
қолөнер, жаңа технология, зерттеу.

Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қазіргі даму кезеңіндегі қоғамның түрлі сфераларының құрылуы 
мен тұлғаның белсенділігінің жоғарлауы арасында байланыс айқындала түсуде. Осыған байланысты 
оқушыларды оқыту мен тәрбиелеу, оны тиімді басқару және дамыту, әдістемелік ұйымдастырушылық 
және моральдік – психологиялық тұрғыдан қамтамасыз ету күрделі педагогикалық мәселе ғана емес, 
маңызды әлеуметтік міндет болып табылады өйткені оқу, тәрбие жүйесіндегі әртүрлі бағыттар кейде бір-
бірімен қайшы келіп қалып жүр. Соның ішінде ұлттық ерекшелік ескеріле бермейтіні анықталды.

Тарихқа зер салып қарасақ, ағарту ісінің түрлі даму кезеңдерінде педагогикалық ой-пікір үнемі 
халықтық педагогикаға жүгініп отырғанын байқаймыз. Қазіргі оқу тәрбиедегі дағдарыстан шығу жолында 
біз осы халықтық педагогикадан іздегеніміз абзал.

Еліміздің егемендікке ие болып, Қазақстан өз алдына мемлекет мәртебесіне жетіп бүгін әлемге, 
жер жүзіне өзінің елдігін, саясатын танытатын шаққа жетіп отыр. Елімізді танытып, оны жетілдіріп, 
дамытатын жас ұрпақ. Сондықтан да, егеменді еліміздің болашағы жас жеткіншектен білім дәрежесінің 
тереңдігімен өлшенеді. Халық педагогикасы бұл – ұлттық қазына кең өріс. Қазақтың ұлттық қолданбалы 
қолөнеріндегі мәдени мұралардың тәрбиелік көз, оқушыларды шығармашылыққа тәрбиелеудің 
қажеттілігін қалыптастырады. 

Біздің жалпы білім беретін мектептеріміздің үлттық тәрбие берудегі негізгі міндеттерінің бірі - 
оқушылардың санасына туған халқына деген құрмет пен мақтаныш сезімін ұялатып, ұлттық рухты сіңіру, 
сондай-ақ тілі мен әдебиетін, тарихы мен өнерін қастерлеп, салт-дәстүрін меңгерту болып табылады.

Мектепте көркем еңбек сабақтарында оқушыларды  еңбекке үйретуді ұлттық қолөнер негізінде 
жетілдіруде О.С.Сатқановтың ғылыми еңбегін ерекше атап өтуге болады

К.К.Болатбаев кандидаттық зерттеуінде бейнелеу өнері сабақтарында сәндік-қолданбалы өнерді 
пайдалану әдістемесін ұсынады.Сәндік-қолданбалы өнердің оқушылар тәрбиесінде алатын орны зор. 

Көрнекті ғалым С.А.Ұзақбаева сәндік-қолданбалы өнердің балалар мен жастарға эстетикалық 
тәрбие берудегі мүмкіндіктерін көрсете отырып, оларды қазіргі мектептердегі эстетикалық тәрбие ісінде 
пайдаланудың ұйымдастыру-әдістемелік шартты формаларын береді [1,14 -б.].



594

Біздің зерттеу саламызға қатысы бар С.А.Жолдасбекованың «Оқушылардысәндік-қолданбалы 
өнер арқылы эстетикалық қызығушылығын қалыптастыру» атты зерттеуінде оқушыларғаэстетикалық 
қызығушылығын қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық мәні, балалардың эстетикалық 
қызығушылығын қалыптастырудағы қазақ халқының сәндік-қолданбалы өнерінің ерекшеліктері мен оның 
педагогикалық мүмкіндіктері қарастырылып, ұлттық сәндік-қолданбалы өнерге үйрету бағдарламасының 
мазмұны берілді[2,27 -б.].

Көркем еңбек пәні- қазіргі нарықтық экономика жағдайында ең күрделі, маңызды сабақтардың 
бірі болғандықтан, оқушыларды еңбекке, оның ішінде ата кәсіп іскерлігіне баулуға, белсенділікке, 
шығармашылық қасиеттерін арттыруға, жан-жақты тәрбиелеу болып табылады. 

Көркем еңбек пәні бойынша іскерлік білім беру мазмұныәдіс-тәсілдері, әдістемесіне және оқу-
тәрбие процесін жетілдіру мәселелері К.Дүйсенбаев, Н. Адамкулов, М.Қозыбақов, Қ. Ералин, Е.С. 
Асылханов, Ү.Ш.Ибрагимов жәнет.б. зерттеушілердің еңбектерінде қарастырылды. Қазақ халқының сәндік 
- қолданбалы өнері арқылы тәлім-тәрбие беру де зерттеушілердің назарынан тыс қалған жоқ. Еңбекке 
баулу О.С.Сатқанов, эстетикалық тәрбие беру А.О.Қамақов, Ж.Балкенов; эстетикалық қызығушылығын 
С.Жолдасбекова, іскерлік талғамын, іскерлік қабылдауын қалыптастыру Ф.Ы.Жұмабекова, Қ.О.Жеделов, 
танымдық белсенділігін дамыту Т.М.Қоқымбаева..

Қазақтың ұлттық қол өнерінің тәрбиелік мүмкіндіктері Қ.Әмірғазин, Б.Әлмұқамбетов, Н.Адамқұлов, 
Ж.Балкенов, Ә.Қамақов, О.Сатқанов,  С.Жолдасбекова, т.б. оларды педагогикалық университеттердің 
кәсіптік оқыту студенттерін кәсіптік шеберлікке баулуда пайдалану мәселелері Е. Асылханов, К. Болатбаев, 
Қ.Ералин, К.Ижанов, Ү.Ибрагимов, т.б. педагогика ғылымы саласындағы зерттеу еңбектерінде де орын 
алған[3,54 -б.].

Ұ.М.Әбдіғапбарованың «Оқушыларды тәрбиелеуде қазақ ұлттық ою-өрнек өнерін пайдалануға 
студенттерді даярлау» атты кандидаттық зерттеуіне ою-өрнек түрлерінің оқушылар тәрбиесіндегі 
педагогикалық мүмкіндіктеріне мазмұнды сипаттама беріледі, оларды мектептің оқу-тәрбие ісінде 
пайдалану бойынша болашақ ұстаздарға ұсыныстар жасалады.

Сонымен жоғарыда келтірілген деректердің бәрі қазақ этнопедагогикасы, оның ішінде сәндік-
қолданбалы өнер материалдарын оқу тәрбие ісінде пайдалану мәселесі бойынша ауқымды, қомақты 
ғылыми зерттеулердің жүргізілгендігі, қазақ халық педагогикасы дәстүрлерінің республика мектептерінде 
оқу-тәрбие процестері арқылы жүзеге аса бастағанын көрсетеді. Сол арқылы ұлттық сана-сезім қайта 
жаңғырып, жаңаша рухани көтерілу процесі басталды, білім беру мен тәрбие мәселелерінде жаңа идеялар 
дүниеге келді. Осыған байланысты өркениетті елдердің білім беру, тәрбие ісімен бірге ұлттық тәрбиені 
ұштастыра отырып, адамгершілік қасиеттері мол саналы азаматты тәрбиелеу күн тәртібіне қойылады 
[4,62 -б.].

Қазіргі кезеңде оқушыларды халқымыздың ұлттық өнеріне тәрбиелеуге қойылатын үлкен талаптар 
- ең алдымен, олардың баланың жас шамасына, білім мен ой-өрісіне сай болуы, оның жанжүрегіне әсер 
ету арқылы халық мұрасына, жалпы өнер дүниесіне деген көзқарасына ықпал ету заманның, қоғамның 
дамуына ерекше үлес қосу.

Мектептегі оқу процесінде сәндік-қолданбалы өнерді пайдаланудың тәрбиелік те,білімділік те үлесі 
ұлан ғайыр.

Өнердің барлық түрі өзіне тән бейнелі тілі, тәсілдері мен әсемдік әлемін ашып көрсете отырып, адам 
сезіміне әсер ететіні мәлім.

Қолданбалы өнерге тән ерекшеліктер - айналадағы ортамен, өмірмен, еңбекпен тығыз байланысты. 
Әдетте халқымыз «өнер - сарқылмас қазына» дегенді жиі айтады. Оған дау жоқ.Сонымен бірге ол жанды 
құбылыс. Ол халықпен бірге дамып, елдің күнделікті қарым-қатынас ісінде қызметтік қажеттілігіне орай 
жаңа сапаға иеленіп, толығып, байып отырады [5,33 -б.].

Қолданбалы өнердің әлеуметтік-тәрбиелік рөлі тек оның туындыларының өзіндік 
көркемдік,эстетикалық құндылығымен ғана бағаланбайды, сонымен қатар адамдардың өз заманына сай 
талғамын білдіруден, өткендегі мәдениетпен, ұлттық дәстүрлермен сабақтастығынан көрінеді.

Зерттеудің көкейкестілігі,негізгі көтеретін мәселелердің бірі көркем еңбек  саласы бойынша, 
ұйымдастыру барысында  өнер инженерлерін мол даярлап, оқушыларды мектеп қабырғасында жоғарыда 
айтылған қолөнеріне үйрету тиімді екені мәлім. Оқушылар қолөнер жолымен дамуына бағыт беру, көркем 
творчествоның түрлерімен жұмыс істеу техникасын меңгеру үшін мүмкіндігінше жан-жақты материал 
бере отырып, оның өнерге, еңбекке деген құштарлығын арттыру. Онша мәлім бола қоймаған жайттарды 
әңгімелеп беру, еңбекке баулу  жөніндегі мектеп бағдарламасынан тысқары қаншама қызықты нәрселер 
жатқанын көрсету.

Зерттеудің мақсаты ,қолөнер бұйымдарын жасаудың әдістемелік-теориялық негіздері мен  тәсілдері 
жалпы білім беретін мектептерде, көркем еңбек сабақтарында игеріліп кетеді деген ойдамыз.Осыған 
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байланысты қазақ ұлттық қолөнерінің мазмұнын, ерекшеліктерін, тәлім-тәрбиелік мүмкіндіктерін 
айқындау мен оларды оқушылардың жасаған бұйымдарында  даярлаудың педагогикалық шарттарын 
анықтау және сол бойынша ғылыми-әдістемелік нұсқаулар әзірлеу.

Зерттеудің  міндеттері:
-Көркем еңбек сабағында қолданбалы қолөнердің маңызын меңгере отырып оқушылардың 

біліктілігін қалыптастыру.
- Көркем еңбек пәні барысында қазақ халқының қолөнер саласына оқушыларды баулу.
- Болашақ  көркем еңбек пәні мұғалімдерінің сабақ беру барысында жаңа технологияны  пайдалана 

отырып, шығармашылық жобаларды орындау жүйесін қарастыру. 
Қазақтың дәстүрлі қолөнері негізінде оқушылардың практикалық шығармашылық іс-әрекеттерде, 

ғылыми тұрғыда  жетілдіру   қажеттілігімен   және дәстүрлі өнердің негізінде оқушылардың іскерлік 
талғамын қалыптастыру процесінің  тиімділігін   қамтамасыздандыратын педагогикалық шарттарды 
жасаумен айқындалады.

Қазақтың дәстүрлі қолөнерінегізіндеоқушылардыңіскерлікталғамын қалыптастыружүйесінің тиімді 
жүзеге асыру,кешенді түрде пайдаланупедагогикалық шарттармен қамтамасыздандырылады:

- дәстүрлі өнерді оқып меңгеру барысында оқушылардың рухани жетілуіндегі ұмтылысы, іскерлік 
талғам қалыптасуында ішкі қажеттілікке түрткі болу көзқарасын  көкейкестілендіру мәселелері жол алды.

- жоғары көркемталғампаздықпен оқушының шығармашылық ойлау қабілетін жетілдіру және 
дәстүрлі өнер туындыларына өзіндік қатынас орната білуге бағыттау;

- дәстүрлі өнерге байланысты оқу материалдарын меңгеру, шығармашылық ойлау   қабілеттерініс-
әрекеттер барысында жетілдіріп, іскерлік талғамдарын қалыптастыру болып табылды.

Мектептерде ұлттық қолөнерге баулу ерекшеліктері және көркем еңбек сабағын жүргізу негізінде 
әдістемелік  ретінде жазылған келесі мәселелер шешімін тапты:

-оқушылардың шеберлігін қалыптастырудағы қолөнеркөркем еңбек сабағының маңызы;  
-қолөнер арқылы көркем еңбек  сабағында оқушылардың іскерлігін қалыптастыру;    
-сабақта қолөнер бұйымдарын дайындау барысындағы дәстүрлі мәдениетті       пайдалану арқылы 

оқыту мен тәрбиелеудің біртұтастығы;
-көркем еңбек   сабағында білім мен шеберлікті  қалыптастыру;
Осылардың барлығын  түйіндей отырып келесі мәнді мәселені жария етуге болады.
Қазіргі кезде заман талабына сай, мектептің, ұстаздардың алдына қойған мақсаты - мектеп 

қабырғасында тәрбиеленіп келе жатқан жас ұрпақты ұлтымыздың көнеден келе жатқан салт-дәстүрімен 
таныстыру, еңбекке деген шеберлігі мен икемділігін, өнерге деген сүйіспеншілігін арттыру. Бұл тек 
ұстаздардың ғана емес, сонымен қатар қазақтың көне салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, тұрмыс-тірліктерін, 
қолөнерін жадымызда ұстау, келешек ұрпаққа үйрету, жөн сілтеу, ата-бабаларымыздың дәстүрін ұмыт 
қалдырмаубаршамыздың парызымыз[6,17 -б.].

Бүгінгі таңда қолөнерді оқыту үрдісінде көшіріп салу, дайын жобалық нобайлармен жұмыс жасау 
орын алып келеді. Әрбір оқушының қоршаған ортадан алған әсері, көркем дүниені қабылдауы, жүрегімен 
сезінуі, түсінуі әр алуан. Сондықтан оқушының жеке дара қабілетін ескеріп, өз бетімен ізденуге жағдай 
туғызу керек және өз ойын еркін жеткізіп бейнелеуге, шығармашылық жұмыс жасауға жұмылдырубіздің 
басты парызымыз[7,11 -б.].

Осыған орай, қазақ қолданбалы қолөнеріндегі кеңінен тараған қолөнер түрлерін оқушыларға 
көркем еңбек сабағында таныстыру, осы бағытта баули отырып, эстетикалық тәрбие беру, жастарды халық 
қолөнерінің көп ғасырлық үрдісіне негіздеу қалыптастырылады.

Ұлттық мектептің мәні өз шәкірттеріне халқының мәдениетін терең, жан-жақты үйрету, олардың 
санасына, ұлтына деген көзқарасын, құрмет пен мақтаныш сезімін сіңіре білуде, басқа ұлттардың 
мәдениетін қадірлей білуге ұштастыру болып табылады.

Егеменді қазақ мемлекетінің болашақ ұрпақтарының сана-сезімін, ұлттық психологиясын, оның 
сонау ерте замандағы ата-бабалар салт-дәстүрімен, мәдениетімен сабақтастыра отырып, халықтық 
қолөнерін сақтап қалуға тәрбиелеу - ұлтжанды ұлағатты ұстаздардың абыройлы ісі. Қазақ қолөнерінің 
тарихы мен теориялық маңызын жете түсінуіміз керек [8,28 -б.].

Халықтың қолөнер бұйымдарын дайындау барысында дәстүрлі мәдениетті пайдалану арқылы 
оқыту мен тәрбиелеудің біртұтастығы кең түрде жарияланды. Қазақ отбасындағы  бала, халықтық 
педагогика арқылы тәрбиелеудің мүмкіндіктері айқындалған.Балалардыэстетикалық жағынан тәрбиелеп, 
имандылыққа баулудың тағы бір саласы оларды жастайынан болашаққа яғни ана болуға дайындау. 
А.Хрипков пен Д.Колесовтардың зерттеулерінде айтылғандай, «дәуір қандай болса да, әйел жасына: 
әйелдік қасиетке тән нәрсе-сезімталдық,психологиялық нәзіктік... қай заман болса да, әйел затына тән 
қасиеттердің ішіндегі ең қадірлісі аналық қасиет». Бұдан туындайтын пікір қыз баланы тәрбиелеудегі 
ең басты нысана, ол болашақта ұрпақ бастауы, отбасы ұйытқысы болатындай ардақты ана, сүйікті жар 
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қалыптастыру.
Мемлекеттік «Білім» бағдарламасында балалар мен жастарды тәрбиелеуде ең көкейкесті мәселелері 

ретінде білім мекемелерінде оқушылардыңэтно-мәдени ерекшеліктерін ескере отырып бұйымдарды 
жасау және  тәрбиелеу мәселелері  айтылған. Сондықтан көркем еңбек  сабағын қазіргі таңда халық 
педагогикасымен ұштастыру өте қажет.

Талғампаз қазақ  бала тәрбиесіне, іскерлігіне  үлкен жауапкершілікпен қараған. Қол бастаған 
«қолбасшы» да, ел бастаған «елбасшы» да  бала тәрбиесіне және іскерлігіне үлкен  мән берген.

Қазақстанның сәндік қолөнері - біздің түрлі ұлттық мәдениетіміздің құрамды бөлігі. Оны дамыта 
отырып, жер - жерде халық шеберлерінің өнегелі істерін жас ұрпақтарға насихаттау, қолөнер бұйымдарының 
сапасын арттыра беру аса құрметті және игілікті іс болмақ.

Зерттеу жұмысының теориялық және практикалық  ұсынысы:
Көркем еңбек  сабақтарында оқушы тек мұғалімнің үйретуімен бұйым түрлерін жасаумен 

шектеліп қана қоймай, сонымен бірге оған талдау жасап, жасалу, өңделу еңбек сына өз ой-пікірлері мен 
ұсыныстарын айтуға дағдыланады. Осылайша балалар әр түрлі шығармаларды зерттей отырып, баға 
берумен өз бойларында келешек кәсіби ісіне қажетті эстетикалық ұлттық, этикалық бағалы қасиеттерді 
қалыптастырады.

Баланың білімін тереңдетуде, шығармашылығы, еңбекке қызығушылығы мен ой-өрісін кеңейтіп, 
талғам деңгейін жоғарылату барысында көркем еңбек  пәнінің орны ерекше. 

Баланың білімін тереңдетуде, шығармашылығы, еңбекке қызығушылығы мен ой-өрісін кеңейтіп, 
талғам деңгейін жоғарылату барысында көркем еңбек  пәнінің орны ерекше.  

Зерттеутақырыбының көтеретін проблемасыбалаларға дәстүрімізге тән қолөнер, мәдениет, дәстүрлі 
кәсіпке үйрету тәрізді тәрбиелік мәні бар қасиеттерге баулуға байланысты болып отыр. Келешек жастардың 
қолында деп, Елбасы бекер айтпаған,сондықтан жастарымызға, әсіресе балаларға тәрбие және іскерлік  
мәселесіне үлкен көңіл бөлуіміз қажет. «Ел болам десең бесігіңді түзе», - деп дана халқым  бекер айтпаған.

Әр мемлекеттің болашағы оның мектебінен, отбасынан шыңдалады. Ертең осы елге ие болып, 
тізгінін ұстар азаматтар бүгінгі мектеп оқушысы болғандықтан, қазақстандық барлық мектептерге үлгі 
болуға тиісті қазақ тілінде оқытатын мектептердің бүгінгі жайы, даму бағыттары, келешегінің көкжиектері 
бүкіл қоғамның, мемлекеттің назарында. Өйткені барлық қазақстандық мектептердің ішіндегі сан жағынан 
болсын алдыңғы орнында және мемлекеттік тілде білім беретін бұл мектептер еліміздің ұлттық білім беру 
жүйесінде айрықша орынға ие. Осы жерде біз алдымен, бүгінгі қазақ мектептерінде «Көркем еңбек « 
сабағындағы ұлттық қолөнер дәстүріне, жалпы этномәдениеттің даму жайына ерекше тоқталғымыз келеді. 

Мектепте жүргізілетін көптеген тәрбие жүмыстарының бір саласы өскелең жас ұрпақты халкымыздың 
ұлттық қолөнеріне баулуға бағытталады, өнерге бейімділіктің алғашқы қадамы баланың өскен ұясынан 
бастау алып, мектеп қабырғасында оқу-тәрбие жұмыстары барысында ілгері дамытылып, байытылады.

Бүгінгі таңда халқымыздың ежелден желісі үзілмей келіп жеткен көне де, ізгі дәстүрі жас ұрпақты 
ұлттық сәндік қолданбалы қолөнерінің тұнығынан сусындатып, халық шеберлерінің ғасырлар бойы 
жалғасып келе жатқан таңқаларлық тамаша шығармаларымен таныстыра отырып, өнерге қанат қаққан 
шәкірттерді шеберлік шыңына жетелеп дұрыс бағыт сілтеу, ұлттық қолөнерге баулу басты мақсатым.

Баланың білімін тереңдетуде, шығармашылығы, еңбекке қызығушылығы мен ой-өрісін кеңейтіп, 
талғам деңгейін жоғарылату барысында қолөнердің орны ерекше. 

Көркем еңбек  сабағында  іс тәжірибесіне көңіл аударар болсақ баланың шығармашылық кезеңдеріндегі 
танымдық мүддесінің дамуы бейнелеу өнері, дүниетану математика, жануартану, өсімдіктану,т.с.с. 
пәндерге тікелей байланысты болатындығы анғарылады. Бала оқу процесінде алған білімін, көркем еңбек 
сабағында іс жүзінде қолданып, қолөнер бұйымдарын дайындау кезеңдерінде пайдаланады. Сыныптан 
тыс сабақтарда оқушының сабақта алған білімін, әрі қарай жалғастырып, дамытудың негізгі жолы болып 
есептеледі.

Мұның өзі түптеп келгенде баладан шыдамдылық пен төзімділікті қажет етіп, алдына қойған 
мақсатына жетуге талпынуға, шеберлікке  тәрбиелейді.

Қазіргі көркем еңбек сабағында бала тек үйренуші ғана емес, үйренуші-шәкірттен белсенді үйретуші, 
өзіндік ой-пікірі бар жан-жақты дамыған дара тұлға дәрежесінде болуы керек. 

Баланың білімін тереңдетуде, шығармашылығы, еңбекке қызығушылығы мен ой-өрісін кеңейтіп, 
талғам деңгейін жоғарылату барысында қолөнердің орны ерекше.

Көркем еңбек  пәнінде қолөнер бұйымдары шынайы әсем екенін, оның өмірге қажеттілігін 
оқушыларға ұғындырумен бірге, олардың алға қойған мақсат-мұраттарына ықпал етіп, кәсіптік бағдар 
алуға бейімдеу керек. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КАЗАХСКОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА
Курманбаев А.А.1к.п.н., доцент
Абдильдаев М.А.2 магистрант

 1.2ЖГУ имени И.Жансугурова, Талдыкорган, Казахстан

Воспитание школьников на основе народной педагогики на уроках художественноготворчества, способов 
изучения традиций и обычаев народного духа, чувства уважения и гордостиза родного народа.

Ключевые слова: национальное образование, язык, традиции, культура, национальный продукт, бытовая 
техника, восхищение, торжество, ремесло, новые технологии, исследования.

DEVELOPMENT OF FUTURE SPECIALISTESTS’ CULTURE OF COMMUNICATION ON THE BASIS OF 
NATIONAL VALUES

Nurtay G.K.1  master student, ENU named after L.N.Gumilyov Nur-sultan, Kazakhstan
Makhmetova B.T.2 professor, Ph.D. KazNPU named after Abay

This article highlights the importance of forming future specialists’ culture  on the basis of national values, the 
development of our national culture, understanding the essence of our national values and cultural heritage, the study of 
history, and the importance of cultivating the spiritual culture in the personality.

Key words: culture, art, professionalism, national values, spiritual values, culture of Kazakh language, traditions

БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫҢ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС МӘДЕНИЕТІН ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР 
НЕГІЗІНДЕ ДАМЫТУ

Нұртай Г.Қ.1  магистрант, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-сұлтан, Қазақстан
Махметова Б.Т.2  профессоры, п.ғ.к. Абай атындағы ҚазҰПУ 

Бұл мақалада ұлттық құндылықтар негізінде болашақ мамандардың мәдениетін қалыптастырудың, ұлттық 
мәдениетімізді дамытудың, ұлттық құндылықтар мен мәдени мұрамызды түсінудің, тарихты зерделеудің, сондай-ақ 
жеке тұлғаның рухани мәдениетін өсірудің маңыздылығын түсінудің өзектілігі атап көрсетіледі.

Тірек сөздер:қарым-қатынас, мәдениет, маман, ұлттық құндылық, рухани құндылық, қазақ тілі, салт-дәстүр, 
қарым-қатынас мәдениеті.

Бүгінгі күнде егеменді елімізде жоғары білім мен ғылым, рухани мәдениет салаларында жүргізілген 
іс-шаралардың барлығы адамдарға жалпыадамзаттық және  ұлттық құндылықтар негізінде тәрбие мен білім 
берудің  жоғары деңгейде болуына  ықпал етуде.  Сонымен қатар, қоғамдық өмірді ізгілендіру жағдайында 
ұлттық ерекшеліті айқындау рухани, қарым-қатынас мәдениетті жетілдіру көкейкесті мәселеге айналып 
отыр. Себебі, ұлттық сананың қайта жаңғыруы, болашақ мамандардың қарым-қатынас мәдениетінің 
дамуына үлкен септігін тигізеді. Ал, болашақ мамандардың қарым – қатынас мәдениеті  экономикалық 
және рухани байланыстардан көрініс береді.  

Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан-2030: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 
халыққа жолдауында «Біз ел иесі ретінде биік бола білсек, өзгелерге сыйлы боламыз» дей келе: «Қазақ 
тілі - біздің рухани негізіміз. Біздің міндетіміз - оны барлық салада белсенді пайдалана отырып дамыту. Біз 
ұрпақтарымызға бабаларымыздың сандаған буынының тәжірибесінен өтіп, біздің де үйлесімді үлесімізбен 
толыға түсетін қазіргі тілді мұраға қалдыруға тиіспіз. Бұл - өзін қадірлейтін әрбір адам дербес шешуге тиіс 
міндет» делінген [1].

Демек, бірін-бірін құрметтеу,өз елінің тілін, әдет–ғұрыптарын және салт – дәстүрлерін сыйлау, 
өздерінің рухани өмірі мен мәдениетіндегі жетістіктерге оң баға беру,  сонымен қатар,бір-бірімен жақсы 
қарым – қатынаста болу – қарым–қатынас мәдениетінің басты шарттары болып есептеледі.

Олай болса, болашақ маманның ұлттық сана-сезімінің қалыптасуындағы негізгі кезеңдер: көпұлтты 
Қазақстанхалқының өзіндік тарихы мен ұлттық мәдениет ерекшеліктері туралы білім мен көзқарас-
пайымдарды игеру кезеңі; Отанға деген эмоционалдық көңіл-күй мен  патриоттық сезімінің қалыптасуы; 
қазақ халқының ұлттық мәдениет құндылықтарын, дәстүрлерін сақтауға бағытталған іс-әрекеттер кезеңі 
деп пайымдауға болады.

Алайда, ұлттық сана-сезімді қалыптастыру – бір сәтте жүзеге асатын әрекет емес. Бұл ұзақ үдерісті 
болашақ мамандардың игерген білімі мен дағдымашықтарын, іс-әрекет тәсілдерін, алынған білімнің 
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тәжірибе жүзінде пайдаға асуын мақсатты түрде ұлғайту мен жинақтаудың, сондай-ақ, тәжірибені 
эмоционалдық тұрғыда бағалай білу қатынасын қалыптастырудың өзіндік жүйесі ретінде қарастырған 
жөн.

Адамзат тарихында құндылықтар қалыптасуының негізгі ерте заманнан-ақ ойшылдар мен 
ғұламалардың назарында болды. Олардың тәрбиелік мәні бар тәжірибесінің мазмұны атадан балаға, 
ұрпақтан-ұрпаққа ізгі қасиеттер мен ұлттық сезім, ниеттер арқылы беріліп отырды. Ұлттық құндылық 
белгілі бір бағытты, мақсатты, жүйелі ұлттық көзқарасты, мінез-құлықтағы адами қасиеттер 
менқұзіреттіліктерді, мәдени іс әрекет дағдыларды қалыптастыратын жүйе. 

Сондай ақ, ұлттық құндылықтар, белгілі бір ұлтқа,  ұлт азаматына тән зат, адами қадір-қасиет, 
яғни ғасырлар бойы жинақтаған ұлттық рухани және материялдық құндылықтар.Рухани құндылықтар: 
меймандостық, кісілік, сыйластық, имандылық, кішіпейілділік, салауаттылық, қайырымдылық, ізгілік, 
еркіндік, өнерпаздық, сыпайылық, мәдениеттілік, шығармашылық, рухани байлық, махаббат сынды 
қасиеттер жатады.

Алайда, қарым-қатынас мәдениеті жөніндегі маңызды пікірлер қазақ ағартушылыры мен ғұлама 
ойшылдары: Әл-Фараби, Ж.Баласағұн,М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, М.Дулатов және т.б. еңбектерінде 
көрініс тапқан.Орта ғасырларлық ғұламалардың мұраларындағы бұл мәселе төңірегіндегі айтылған ой-
пікірлер ХІХ ғасырдың екінші жартысында Ыбырай, Абай, Шәкәрім мұраларында жалғасын тапты.

Мәселен, Әл-Фарабидің “Сөз ғылымдарының классификациясы туралы” деп аталатын трактаты 5 
тараудан тұрады. Олар: “Тіл туралы ғылым”, “Логика”, “Математика”, “Табиғат ғылымдары жөне тәңірілік 
ғылымдары”, “Азаматтық ғылым, заң ғылымдары және догматикалық діни ілім” және т.б. Тараулардың 
аттарынан-ақ белгілі болып отырғандай, Әл-Фараби бұл ғылым салаларынан түрлеріне ерекше мән береді. 
Әл-Фараби: “Бұл кітаптағының бәрі пайдалы, өйткені, егер адам осы ғылымдардың бірін қарастырып, 
зерттегісі келсе, онда ол неден бастаудың, атап айтқаңда, нені зерттеу керек екенін, зерттеу үшін ненің 
жарамсыз екенін және өзінің оған қай дәрежеде қолы жете алатындығын білетін болады. Сөйтіп, оның 
ғылымға баратын жолы қараңғылық пен надандыққа емес, білім мен парасатқа негізделетін болады”,- деп 
жазды[2]. 

Әр адамның қарым-қатынас мәдениеті оның жеке-даралық қасиеттеріменде тікелей байланысты.
Қарым-қатынастың жеке тұлға дамуында алатын орнына, рөліне және қарым-қатынастың даму 

ерекшелігін анықтауға арналған зерттеулердің ғылыми негізін А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, Л.И. 
Божович, Х.Т. Шерьязданова және т.б. зерттеуші ғалымдар  қалаған.

Мәселен, Б.Г.Ананьев пен А.А.Бодалевтің  концепциялары қарым-катынасты “субъект - субъект” 
жазықтығында карастыруды негіздейді, басқаша айтқанда оқу-тәрбие үрдісінде ұйымдастырылатын 
қарым-қатынас тең позициялы түрде жүргізуге болады. Осы тұрғыда қарым-қатынасты жетілдірудегі әр 
баланы коммуникативті қарым-қатынастың субъектісі ретінде қарау, тану, дамыту қажет болады.

Карым-катынас мәселесін талдауда оның кұрылымдық, компоненттерін анықтап алу қажет.Бұл 
туралы Г.М.Андреева, П.Яноушек зерттеулерінде қарым-қатынас мақсатты-бағдарлы, индивидтердің 
бір-бірін қабылдай алуы, түсіне алуы, өзара бірлесіп ic-әрекет жасауы және акпарат алмасу үдерісі деп 
карастырылады.

Адами қарым — қатынастағы игі әрекетердің бірі — тіл табысу және өзара түсінісу болып табылады. 
Қолдан келгенше кикілжіңді болдырмауға әрекеттенген дұрыс. Тіл табысудың басты кілті – кешірім болып 
табылады. Өмірде адамдардың ашулану, ызалану сезімін тудыратын жағдаяттар болып жатады. Сол 
жағдаяттар өзара қарым — қатынастың бұзылуына әкеліп соғады. Оларды мәдениетті  тұғыда  шешкен 
орынды.

Демек, қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруда тұлғааралық қатынастардың белгілі бір жүйесі 
қалыптасады.Тұлғааралық қатынастардың ең маңызды сипаттамасы сезімге берілгіштік. 

Мұндай сезімдер шексіз, бірақ соған қарамастан оларды үш топқа бөлуге болады. 
1.Адамдарды жақындастыратын, біріктіретін сезімдер. Нәтижесінде әрбір жақ келесі жақты өте 

жылы қабылдайды.
2.Адамдарды айырылыстыратын сезімдер. Нәтижесінде екі жақ та бір-бірін қаламайтындарын 

көрсетеді.
3.Бейтарап сезімдер. Тұлғааралық қатынастағы сезімнің анықталмағандығын көрсетеді. 
Осы орайда «әлеуметтік қатынастар» ұғымына мән берсек, ол әртүрлі қоғамдық топтар мүшелерінің 

арасындағы байланысты сипаттайтын ұғым екендігіне көз жеткіземіз. Себебі, әлеуметтік қатынастарды 
әртүрлі деңгейде қарастыруға болады:

- әлеуметтік қауымдастық деңгейде: кластық, ұлттық, топтық, отбасылық қатынастар;
- белгілі бір қызметпен шұғылданатын топтар деңгейінде: өндірістік, оқулық және т.б.
- өзара байланысты адамдар тобының деңгейінде: тұлғааралық. Әлеуметтік қатынастар құрылымына 
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экономикалық, идеологиялық, ұлттық, практикалық және т.б. қатынастар түрлері кіреді. Олардың 
артықшылығы индивидтер тек бір бірімен кездесіп қана қоймайды, олар әлеуметтік топтың субъектісі 
ретінде кездеседі, мысалы ұлттық қозғалыстың, партияның, белгілі бір мамандықтың  өкілі ретінде.

Бүгінгі таңда құндылықтардың барлық түрін дәріптейтін шаралар ұлттық тарих пен мәдениетті 
дамытуға және зерттеуге, қоғамдық сананы нығайтуға, мәдениеттердің өзара сабақтастығын, мемлекеттік 
тілдің әлеуметтік және коммуникативті түрлерін күшейтуге, әлемдік қоғамдастықтың интеграциялық 
құралы ретінде ағылшын тілін үйренуге, орыс тілін сақтауға, ана тілін дамытуға бағытталуы қажет.

Өйткені  қарым-қатынас қоғамның өмір сүруінің алғышарты. Қарым-қатынастыңәлеуметтік мәні 
мәдениет үлгілерінің және әлеуметтік тәжірибенің берілуі. Қарым-қатынас болуының арқасында адамдар 
өмір сүреді және шынайы байланыстарда, бір-бірімен қатынастарда іс-әрекет жасайды. Қарым-қатынас 
түбегейлі адамдық сұраныс бола отырып, дербес құндылық болады, себебі адам басқа адамды әрдайым 
қажетсінеді. Ол үшін маңызды дүние – бұл басқа адам, онымен қарым-қатынас процесінде және тек сол 
арқылы адамның мәні көрініс табады.   

Қарым-қатынас адамның құрылуының маңызды факторларының бірі болып, оның әлеуметтенуінің 
қажетті шарты болады. Қарым-қатынас қоғам мен адам өмірінің барлық жағын қамтиды. Адам басқа 
адамдармен қарым-қатынассыз өз өмірін елестете алмайды, себебі оның өмірі бүкіл адамзаттың сақталуына 
тікелей байланысты.  

Қарым-қатынас мәдениеті адамдардың қылығының сапалы бағалауы ретінде түсініледі. Сондықтан 
олар қарым-қатынасқа түсуді үйрену қажеттігін сезінеді (адами қатынастың мәдениетіне, әр түрлі 
жағдайларда мінез-құлық ережелерінің жиынтығына және т.б.). Қоғамда қабылданған қарым-қатынас 
адамдардың қылықтарын қадағалауды жүзеге асырады.  

Болашақ мамандарды ұлттық құндылықтар негізінде  қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру 
мәселесі ұлттық мәдениетімізді дамытуға, ұлттық құндылықтар мен мәдени мұраларымыздың мәнін 
түсіну, тарихты зерделей отырып, жан-жақты дамыған, рухани мәдениетті жеке тұлға тәрбиелеуде маңызы 
зор. Осы орайда ең негізгі талаптардың бірі – ұлттық қасиеттерімізді танып-білу, соның негізінде қарым-
қатынас мәдениетімізді қалыптастыру. 

Өзімізді-өзіміз танып, өзгелерге таныту, яғни ұлттық ерекшеліктеріміз бен құндылықтарымызды 
бүгінгі талаптарға сәйкес жүйелеп, байытып, дамытып, басқаларға тарату арқылы өзіміздің ұлттық 
деңгейлерімізді көтере білу. Осыған байланысты жоғары оқу орындарында болашақ мамандарды даярлау 
барысында ұлттық құндылықтар негізінде қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру кәсіби даярлықтың 
ажырамас бөлігі ретінде қарастыру керек. Қарым-қатынас – білім мен біліктілік, дағды және адамның 
ішкі құндылықтарына негізделген мәдени сауаттылығы [4].   

Ұлттық құндылықтарға негізделген қарым-қатынас мәдениеті болашақ мамандардың саналы 
көзқарасын, ізгілікті қарым-қатынас орнатуына, рухани-адамгершілік құндылықтарының қалыптасуына, 
жүйелі іс-әрекет жасауына мүмкіндік береді.

Қарым-қатынас өзінің бастапқы сыртқы түрінде де, бірлескен іс-әрекет түрінде немесе тілдік қарым-
қатынас немесе тіпті тек ойша түрінде де адамның қоғамда дамуының қажетті әрі спецификалық шарты 
болып табылады. Қазіргі таңда еліміздің өркендеп, экономикалық, әлеуметтік -мәдени байланыстарының 
дүние жүзіндегі елдермен қарым-қатынасының кеңеюіне байланысты ағылшын тілі біздің елімізге көптеп 
ене бастады.Қоғамның даму кезеңінің қазіргі сатысында ағылшын тілінен бас тартып,одан қашқақтауға 
ешбір мүмкіншілік жоқ.Осы үш тұғырлы тіл еліміздің дамуына,өсіп өркендеуіне бірдей қызмет етеді.
Қазақ тілі мемлекеттік тіл болса, орыс тілі бұрынғы одақ көлеміндегі байланыс тілі қызметін атқарады,ал 
ағылшын тілі әлемдік тіл деңгейінде қалыптасып отыр. Әлемнің кез келген елімен қарым-қатынас 
жасап,байланыс жүргізу үшін мүмкіншілігі мол. 

Әлемде қанша ұлт,нәсіл болса, соларды бір бірінен даралап тұратын басты бойтұмары – туған тілі. 
«Әр халықтың ана тілі-білімнің кілті», – деп Ахмет Жұбанов тілдің адамзат өміріндегі маңызын аша 
түсті. Ана тілінің құдіреті жайлы қаншама ойшыл, ақын жазушыларымыз, даналарымыз құнды пікірлер 
қалдырды. Осынау бабаларымыз сөйлеп, даналарымыз толғап, аналарымыз әлдилеп өскен қазақ тілі 
еліміздің болашағының көркеюіне зор ықпал етуде [5]

Тіл қай елде, ұлтта болсын қастерлі, қасиетті, құдыретті.
Тіл әрбір азаматқа ана сүтімен беріліп қалыптасады. Ана сүтімен бойға енген қасиеттер туған тілдің 

арқасында дамиды. Туған тілге деген құрмет пен сүйіспеншілік бала кезден басталуы керек. Айналада 
адамдарға, өзіңнің өскен ортаңа, Отанға деген ерекше сезім мен көзқарас та туған тіліңді білуден басталады. 
Тіл – халықтың рухани, мәдени байлығының дамуының құралы.

Қазақ тілі – халқымыздың рухани байлығы, атадан балаға, ұрпақтан –ұрпаққа мирас болып қалып 
отырған баға жетпес асыл мұра. Ана тілдің қасиеті туралы қанша айтсақ та таусылмайды. Азаматтың 
қолындағы барлық асыл заттары тозады, жоғалады, ал тіл тозбайтын ең қымбат мұралардың бірі. Қазақтың 
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біртуар ақыны М.Жұмабаев: “Ұлтқа тілінен қымбат нәрсе болмақ емес, бір ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, 
тарихы, тұрмыс тіршілігі, мінезі айқын көрініп тұрады” - деген. Тіл байлығы - әрбір ұлттың мақтанышы. 
Әр азамат өзінің ана тілін, көзінің қарашығындай қарауы және ана тілінің орынсыз шұбарлануына қарсы 
тұруға тиісті.

Амал не, туған тілімізді шұбарлап, аралас сөйлейтіндерді жиі кездестіреміз. Басқа халықты 
айтпағанда, өз ішіміздегі шала қазақтарды таза қазақ қылатын кез болды. Бүгінде де кейбіреулердің 
қазақ тілін білмеуі, білсе де сөйлемеуі – қазақ тілін жақсартып, биік белестерге көтермеуіміздің қатерлі 
дерті болып табылады. Туған тілден безінген азаматтарды көргенде Паустовскийдің “Туған тіліне жаны 
ашымаған адам жәндік” -деп ашына айтқаны ойға оралады. Елінің болашағын ойлаған әр азамат ана тілінің 
болашағын да қолынан келген көмегін    аямауы тиіс. Өкінішке орай, соңғы кезде көптеген қазақ жастары 
өз ана тілін бұрмалап сөйлеуді әдетке айналдырған. Ата-ананы қаділеу қалай керек болса, өз ана тілімізді 
қадірлеуді, қастерлеуді, аялауды қолға алайық. Төл тілінде сөйлеуден безу – ана сүтін беріп өсірген анаңды 
ұмытумен бірдей.

Қазақстан - әлемдегі ең мықты, бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына ену үшін қазақ тілін жоғары 
мәртебеде ұстауы керек.  

Ұлттық құндылықтар негізіндегі болашақ мамандардың қарым-қатынас мәдениеті дегеніміз – қазақ 
халқының рухани құндылықтарын түсінуі арқылы оларды қарым-қатынаста қолдана алуымен анықталатын, 
кәсіби сапалардың, тұлғалық қасиеттердің қалыптасуын құрайтын адамгершілік іс- әрекеттері[6].

Қорыта келгенде  қарым-қатынассыз жеке адамды түсіну, оның дамып жетілуін талдап, білу мүмкін 
емес. Қарым-қатынас адамдардың бір бірінен күрделі, көптеген түрлі жақындасу процестерін көрсетіп, 
олардың бірігіп жасайтын іс әрекеттерінің қажеттіліктерін орындау үшін қолданылады. Қарым-қатынас  
жасаудың адам өміріндегі  қоғамдық, әлеуметтік және психологиялық негізі, ең алдымен адамның 
күнделікті тіршілік қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатымен байланысты.

Болашақ мамандардың рухани-адамгершілік тәрбие берудің интеграцияланған жүйесін құру кезінде 
болашақ мамандарды  өнерді қолдана отырып ұлттық  құндылықтарына тәрбиелеу бағыттардың бірі 
болып табылады.

Ұрпақтар байланыстылығы, ата-бабаларымыздың мәдени мұралары  арқылы дамиды. Рухани-
адамгершілік тұлғаны қалыптастыру құралы ретінде көркемдік-эстетикалық тәрбие мәселесін нәтижелі 
шешу үшін білім беру ортасының біртұтас кеңістігін құру қажет. 

ӘДЕБИЕТ
1  Қазақстан жолы – 2030:Бір мақсат,бір мүдде,бір болашақ.
2  Әл-Фараби, Философиялық трактаттар, Алматы, 1973, 115-116 б
3  https://kk.wikipedia.org/wiki
4  Студенттердің қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудағы ұлттық ерекшеліктердің маңызы. Жас 

ғалымдардың 5-ші Республикалық ғылыми конференциясы. - Ақтөбе,2003.-Б. 79-81.
5  Жарықбаев Қ. Аталы сөз.– Алматы: Жалын, 1980. 
6  Жоғары оқу орындарында студенттердің қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру //XXIғасырдағы 

жоғары оқу орны: жаңа экономикалық жағдайда өркендеу. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Ақтөбе, 
2006. –Б. 258-261.( бірлестікте: А.Е.Ахметова, С.Т.Ильясов

РАЗВИТИЕ БУДУЩЕЙ КУЛЬТУРЫ ПО НОМИНАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Нуртай Г.К.магистрант, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева

Нур-Султан, Казахстан
Махметова Б.Т.2 профессор, доктор философии, КазНПУ им. Абая

В этой статье подчеркивается важность формирования культуры будущих специалистов на основе 
национальных ценностей, развития нашей национальной культуры, понимания сути наших национальных ценностей 
и культурного наследия, изучения истории, а также важности культивирования духовной культуры в личности.

Ключевые слова: общение, культура, специалист, национальные ценности, духовные ценности, казахский 
язык, традиции и культура общения.

RUHANI TRANSLATION AND NATIONAL СULTURE OF MY REGION
Kabyshova N.U. teacher in General educational school №142 

Almaty, Kazakhstan

The process of globalization represents the phenomenon of human relations, transformed into a society of life: 
economy, politics, social relations, culture, ideology and others. The key moment of the global phenomenon is the change of 
culture and the new form of reform.
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РУХАНИ МОДИФИКАЦИЯ ЖӘНЕ МЕНІҢ ОБЛЫСЫМНЫҢ ҰЛТТЫҚ МӘДЕНИЕТІ
Кабышова Н.У., № 142 жалпы білім беретін мектеп мұғалімі

Алматы, Қазақстан

Жаһандану процесі - қоғамның барлық негізгі өмірін қамтитын: экономика, саясат, әлеуметтік қатынас, 
мәдениет, идеология басқа да өзін қоршаған адамзат қатынасының аймағы. Жаһандық құбылысты көрсететін өзекті 
нүкте - әлемдік мәдениеттің өзгеруі және тәжірибені қайта қалыптастырудың жаңа формасы болып табылады.

Тірек сөздер: рухани жаңғыру, жаһандану,мәдениет, құндылық, экономикалық, саяси, әлеуметтік, идеология.

Рухани жаңғыру бағдарламаларын жүзеге асыру бағытында еліміздің белсенді жастарын біріктіретін 
Жаңғыру жолы атты республикалық жастар қозғалысы құрылды. 

Жаһандану әлемдік қауымдастықты құрайтын ұлттық мемлекеттер мен аймақатардың күн санап 
күшейіп келе жатқандығы – оның тәуелділігі, олардың экономикалық, саяси және мінез-құлқының 
барлығына бірдей болатын тәртібі мен нормалары болатын бір жүйеге қарай біртіндеп кіруі. Жаһандану 
процесі - қоғамның барлық негізгі өмірін қамтитын: экономика, саясат, әлеуметтік қатынас, мәдениет, 
идеология басқа да өзін қоршаған адамзат қатынасының аймағы. Жаһандық құбылысты көрсететін өзекті 
нүкте - әлемдік мәдениеттің өзгеруі және тәжірибені қайта қалыптастырудың жаңа формасы. Сонымен 
қатар жаһанданудың негізі халықаралық бірігу яғни әлеуметтік-экономикалық, мәдени-саяси үрдістердің 
байланысы. Көп жағдайда әртүрлі ұлт өкілдері бұл құбылысты ұлттық мәдени құндылықтарды жоғалту 
деп түсініп, ұлттық мәдениеттің жандануы үшін күреседі. Сонымен, жаһандану деп әлемдік дамудың 
жаңа кезеңі, барлық қоғамдық өмірдің барлық саласындағы ұлт айырмашылық немесе бар ұлтты көру 
қарқынының жылдамдануымен сипатталады: экономикалық, саяси, әлеуметтік, идеологиялық, рухани 
және мәдени. Жаһандану бұл жаңа жүз жылдықта бізден жауапты талап ету болып табылады. Адамзаттың 
қай жаққа қозғалып, жылжып баратынын анық түсіну үшін, өзінің өмір қызметіңді дұрыс құра білу қажет. 
Егер ол әлемді біріктіру жағына қарай қозғалса, біз бірыңғай әлемдік (лидер) көшбасшы жағына емес, 
тең құқықтық бағытына қарай, онда ғылыми тұрғыдан келу жағдайын жасау қажет немесе бұл қиын және 
қайшылықты үрдіс.

Қоғамдағы жаһандану процесінің қырлары мен сырлары, құпиялары көп. Бірін түсініп, бірін 
түсінбей өркендеудің әртүрлі салаларының қиындықтарына кез болып отырмыз. Біздің пайымдауымызша, 
жаһанданудың қиындықтары мыналар:Адам баласы бұрын басынан өткермеген дүние дамуының 
жаһандану атты жаңа үлгісі аласапыран алмасулар мен жойқын жалғасулардың арқасында Қазақ елі 
мен жеріне кіре бастауы.Қазақстанда жаһанданумен бірге өркениетке айқара есіктер ашылып, әртүрлі 
жаңалықтар келді. Әртүрлі, компьютерлік, интернеттік жүйелер дамыды. Еуропалық елдермен байланыстар 
жақсара бастады. Қазақ елі еркіндікке бет түзеді. Өмір сүру салтымыз бен мінез-құлқымыздан да әртүрлі 
өзгерістерді байқауға болады. Осы өзгерістердің барлығы жаһанданудың мәселелерін енгізіп отырған 
үрдістер. Біздің ел жаһандану басымдылығын пайдалануы қажет, өзінің негізгі құндылығы - мемлекеттік 
және ұлттық қауіпсіздікті нығайтып дамыту. Қазақстан жағдайында ұлттың мемлекеттің және жаһандану 
арасындағы диалектикалық қайшылықтарды шешу мемлекеттің аумақтық тұтастығын нығайтумен, елдің 
қаржы жүйесін ары қарай жетілдірумен, адамның техногендік кезеңімен байланысты. Жаңа кезең қатерді 
түсінуге, адамзаттың ақыры және гуманистік бағыттылығы талап етеді. Әрекетсіз жаһандану мәдени 
құрылыс адамзат үшін қауіп-қатер әкеледі. Қазақстан халқының жасаушы энергиясы мен ұйымдасқандығы, 
оның тұрақтылығын сақтауға ұмтылып, азаматтық және жалпыұлттық келісім, еліміздегі тыныштық 
пен бейбітшілікті қамтамасыз етеді. Қазақстанның әрі қарай гүлденуі мен өркендеуінің өзегі болып 
табылады. Бүкіл адамзат баласының болашақтағы дамуына маңызды түрде - соңғы уақытта жүріп жатқан 
маңызды үрдістердің бірі - жаһандану болып табылады. Бүгінгі жаһандық үрдістердің алатын орны мен 
қызметі жан-жақты қарастырылады. Н. Назарбаев жаһандандыру мәселесін жақсы түсініп және оның 
екі жүзділігін суреттейді; бір жағынан ол объективті көрінсе, қоғамдық экономиканы дамытуға ықпал 
жасайды, мәдениет сұхбатымен өркениетті мадақтайды, екінші жағынан бір полярді әлем және батыс 
мемлекетінің жаһандандыруды субъективтік жағынан түсіндіреді. Шығыстың ашықтығынан өз басына 
пайда іздеп, мәдениетті құртады. Халықтар бір бірімен алмасу арқылы олардың тәуелсіздігін, өзіндігін, 
мәдениетін құртып, қайыршылық нәтижесінде, теңсіздік, терроризмнің қаупі және қатері кесірткенің 
таратылуына жағдай жасалады деп көрсетеді.Қазақстанда қоғамдық-саяси тұрақтылық пен келіспеушілік 
басым екендігі бәрімізге белгілі. Мұны көптеген шартты дәлелдермен, түсініктермен түсіндіруге 
болады. Олардың арасында мәдени шарттардың алатын орны ерекше. Біздің пікіріміз бойынша, қазіргі 
Қазақстанда ішкі жағдайды анықтайтын маңызды және мәдени топқа жататын Еуразиялық менталитет 
өкілдерін айтуымызға болады. Қазақстанда Ресей ықпалы көп жылдар бойы үстемдік етті. Отаршылдық 
қазақ мәдениетіне ықпалын тигізбей қойған жоқ. Бірнеше ғасырлар бойы бірге өмі сүрудің нәтижесінде 
қазақ халқының мәдени құрылымында көптеген өзгерістерді кездестіруге болады. Бұл ықпал тілге де 
әсерлерін тигізді. Қазақтар арасында шешуші демографиялық шарт - тілдік ортаның тікелей ықпалымен 
өз ана тіліне оралу үрдісі жаңа ғана күш ала бастады. Демографиялық ахуалымыздың жақсаруы оған 
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тегеурінді ықпал көрсеткенімен, бұл үрдісті тағы да жылдамдату үшін өмірдің әр саласында оған 
пәрменді жылдам көрсету керек. Былайша айтқанда, белсенді тіл саясатын демографиялық шешу ісін 
өзімізге тиімді өзгерістермен ұшырастырғанда ғана ол жемісті болмақ, ананың тілін атаның күшімен 
құлпырта аламыз. Қазіргі дәуір дүниежүзілік қауымдастықтағы барлық мемлекеттердің жаһандық өзара 
тәуелділігімен және дәстүрлі емес сынақтар мен қатерлердің пайда болуымен сипатталады. Жаһандану әлі 
зерттеліп болмаған жағымды нәтижелердің де, жағымсыз салдардың да туындауына себеп болуда. Оның 
аса қауіпті салдарының бірі – халықаралық лаңкесшілдіктің ақпараттық және өзге де қазіргі заманғы 
технологияларға қол жеткізу есебінен әлемдік дүние тәртібіне ықпал ету қабілетінің арта түскендігі. 
Анығын айтқанда, қазіргі кезде дүниежүзі халықаралық лаңкесшілдіктің құпия күштері осы заманғы 
өркениеттің негіздеріне қарсы ұйымдастырып отырған жаңа соғысты бастан кешуде. Бұл текетірестің 
принципті жағы тараптардың ешқайсысында айқын басымдықтың жоқтығы болып табылады. Халықаралық 
лаңкесшілдіктің жойқын күші үдеп бара жатқаны алаңдатпай қоймайды, жазықсыз адамдар ғана емес, 
тіпті, бірқатар мемлекеттердің саяси жүйесі де оның шылауына айнала бастады. Бұл жаһандық зұлмат 
біздің еліміздің шекараларына жақын жерлерде өршіп бара жатқанын және оған қарсы тұру мақстаында 
бүкіл мемлекеттік жүйені жұмылдырудың қарымта шараларын қабылдау қажеттігін тағы да қайталауға 
тиіспіз.Отбасылық тәрбиенің мұсылмандық дәстүрлері сүйіспеншілікке негізделген биліктен; өзіндік 
тәртіп пен жауапкершілікті біртіндеп арттырудан; бала мүддесін ескеретін ата-ана басқаруынан; отбасы 
мүшелерінің әрқайсысының адамгершілік сезімін құрметтеуден; мақтау мен жазалауды әділ қолданудан 
тұрады. Мәңгілік Ел - бұл біздің Қазақстан халқы ұрпақтарының алдындағы жауапкершілік, әлемдегі 
бәсекеге қабілетті 30 мемлекеттің қатарына ену мәртебесі белгіленген және бұйырған лайықты және 
ұлы Қазақстанды дамытудағы біздің стратегиямыз. Біздің Мәңгілік Елді жасауымыздың басы тәрбиенің 
жаңа құндылықты моделі болып табылады, себебі білім беруде басқа саладағы сияқты барлық халықпен 
бірге ел тағдырын жасайтын балалар мен жастарды тәрбиелеу мен оқытуда еліктеуге лайық үлгі қажет. 
Зияткерлік тәрбие - әрбір білім алушыға оның зияткерлік мүмкіндіктерін дамыту мақсатында зияткерлік 
педагогикалық көмек көрсетуді қамтамасыз ететін оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру формасы. Тұлғаның 
зияткерлік әлеуетін дамыту мақсаты бәсекеге қабілетті ұлтты моральдық, мәдени және зияткерлік тұрғыдан 
қалыптастыруға бағытталады. Психологиялық-педагогикалық қолдау балаларды тәрбиелеуде білім беру 
ұйымдары педагог-тәрбиешілерінің педагогикалық жоо және колледждердің, ғылыми ұйымдардың 
профессорлық-оқытушылық құрамымен, ата-аналар қауымдастығымен және қоғамдық ұйымдармен 
серіктестік пен ынтымақтастықты білдіреді. Ол балалар мен жастардың әлеуметтік-педагогикалық 
қорғанысын қамтамасыз етуді, өзіндік құндылық және психологиялық жайлылық сезімін қалыптастыруды; 
дамудың психологиялық-педагогикалық кемшілігін түзетуді қажет ететін балалар мен жастардың түрлі 
категорияларымен жұмыс жүйесін жетілдіруді болжайды. Білген жанға тарихтың тағылымы мен үйретері 
шексіз мол қазына. Солардың ішіндегі ең бағалысы – әркімнің және бар шаның азаттығы мен еркіндігін 
қастерлеу. Ғасырларға созылған отарлық-тоталитарлық зорлық біздің санамызға ақтаңдақ пен қай шы-
лықтарды аяусыз орнықтырды. Рухани жаңғыруға серпін беретін кө шелі ғылым – тарих ғылымы. Ежелгі 
қазақ жерінде жарық дүниеге келгендіктен олар ұлттық тарихымыздың мақтанышына айналды. Ендеше 
туған жер мен киелі география жайлы ойтолғаныс қазақстандық тарихнаманың өркенді бағытына серпін 
беретінінен үміт зор.Тарихшылар үшін нағыз шығарма шылық еркіндік тәуелсіздікпен келді. Зерттеуге 
тыйым салынған тақырыптар мен құжаттар тар қапастан жарыққа шықты, жаңа мамандықтар ашылды, 
шетелдік әріптестермен кәсіби байланыс ұлғайды. Республикамыздың барлық аумақтарында ғалым 
тарихшылар мек тебі қалыптасты.
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МОДИФИКАЦИЯ РУХАНИ И НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА МОЕЙ ОБЛАСТИ
Н.У. Кабышова Н.У., учитель общеобразовательной школы №142 

Алматы, Казахстан

Процесс глобализации представляет собой зону человеческих отношений, в которую вовлечена вся жизнь 
общества: экономика, политика, социальные отношения, культура, идеология и другие. Ключевым моментом 
глобального феномена является изменение мировой культуры и новая форма реформации.

Ключевые слова: духовное обновление, глобализация, культура, ценность, экономическая, политическая, 
социальная, идеология.
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MODERNIZATION OF NATIONAL CONSCIOUSNESS OF COLLEGE STUDENTS THROUGH THE LEGAL 
CULTURAL EDUCATION
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Modernization of the national consciousness of college students through legal cultural education is one of the most 
important components of the overall professional competence structure, which is actually implemented in educational 
activities. Knowing that legal culture has existed in law and legal norms, responsible for their violation, it is important to 
form legal education for adolescents - reaching the level of knowledge, advocacy, and application of the law and its norms.

Key words: college students, law, legal culture, education, legal education, legal culture, national consciousness.
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ҰЛТТЫҚ САНАСЫН ЖАҢҒЫРТУ
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Колледж студенттерін құқықтық мәдениетке тәрбиелеу арқылы ұлттық санасын жаңғырту, оқу-тәрбие іс-
әрекетінде нақты жүзеге асырылатын жалпы кәсіби біліктілік құрылымының ең маңызды компоненттерінің бірі 
болып табылады. Құқықтық мәдениетті қалыптастыру заң және құқықтық нормалардың бар екенін және оларды 
бұзудың өзі алдында жауап беруге алып келетінін білу. Жасөспірімдерге құқықтық білім беруді қалыптастыру – 
олардан заң мен оның норма-ережелерін білуді, насихаттауды, қолдана алудың дәрежесіне жеткізу маңызды.  

Тірек сөздер: колледж студенттері, құқық, құқықтық мәдениет, тәрбие, құқықтық тәрбие, құқықтық 
мәдениетке тәрбелеу,ұлттық сана.  

Еліміздегі орта кәсіптік білім беру орындарының студенттері білімді, білікті және зияткерлік 
жағынан дамыған болашақмамандарды даярлауда олардың өз заманына сай парасатты, адамгершілігі мол 
және құқықтық мәдениетінің қалыптасуы үшін күш жігерін аямайды. 

Қазақстанның болашағы сол қоғамдағы тәртіп пен құқықтың нормаларды сақтамайтын өнегесң 
де жас буынға байланысты  болатынын Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев өзінің Қазақстан халқына жолдаған 
«Қазақстан – 2030» даму бағдарламасын да ерекше баяндап көрсетеді: «2030 – жыл біздің ұрпақтарымыз 
бұдан былай әлемдегі оқиғалардың қатарында қалып қоймайтын елде өмір сүретін болады» [1]. 

Бүгінгі таңда көптеген баспасөз құралдары арқылы көпшілік педагогтар, халықтың басқа да өкілдері 
қазіргі қоғамда адамгершілік мәселелерінің азайтып, адамдар топтары арасындағы, өзара қарым-қатынас 
жат көріністермен жауапкершілік болмай, ізгілік атаушының төмен кетуі мен жастар тәрбиесінің ойсырап 
бара жатқанын баяндауда.

Колледж студенттері  арасында құқықтық мәдениетті қалыптастырудың өзіндік орны да бар.
Құқықтық мәдениет – өз мемлекетінің құқықтық жүйесін, негізгі заң нормаларын білу, құқықтық 

нормаларын сақтауға мүддесі болу, заңға бағыну. Құқықтық мәдениеттің басты міндеті – құқықтық 
сауаттылықты қалыптастыру болып табылады. 

«Жеке адам өзі өмі сүріп отырған қоғамның туындысы, төл перзенті» пікірінде адам мәдениетті, ал 
мәдениет адамды қалыптастыратыны баяндалады [2]. 

Жастарды жан-жақты тәрбиелеу жүйесін құрайтын тәрбие бөлшегі – құқықтық тәрбие. Оны 
басқа тәрбие түрлерінен бөліп, қарауға болмайды, өйткені жасөспірімдердің өзінің жеке басымен, 
оқытушыларымен, т.б. жағдаймен байланысты қарастырылады. Диалектикалық жағынан алғанда 
құқықтық тәрбие – кең көлемдегі қоғамдық үдеріс. Оқытушы педагог жасөспірімнің бойында өз заманына 
сай келетін мінез – құлықтың қалыптасуына жауапты болады. Педагог пен колледж жасөспірімінде де өзіне 
деген сенім, абырой бедел қағидалары міндетті түрде болуы тиіс. Өзгені тыңдай білу, оны құрметтеуді де 
жас буын өз мұғалімдерінен үйренеді. Педагогтың жасөспірімдерге деген шынайылық табиғилық және 
әдептілік қарым – қатынасы құқықтық тәрбие элементтерінің  қалыптасуына алып келеді. 

А.В.Мацкевич: «мақсатты  түрде бағытталған идеологиялық тәрбие үдерісі жеке адамды 
қалыптастырудың негізгі өзегі...  Тәрбие мақсатқа көзделіп бағытталған іс-әрекет, қоғамның адамдар 
санасына, олардың мүддесіне, әдет-ғұрпына, мінез-құлқына, сауаттылығына, т.б. тәрбиеге бағыттау болып 
табылады,» - деген пікір айтады [3].

Тәрбие – құқықтық мәдениетті қалыптастырудың басты факторларының бірі. КСРО тарқаған соң 
Ресей ғалымдары тәрбиенің  мазмұнын қайта қарау мәселесін көтеріп, тәрбиелеу дегенді – өсіп келе 
жатқан жастардың бойында мәдениетті қалыптастыру деген пікірді жаңа замаға сай келуін қосады.

Құқықтық мәдениетті қалыптастыру заң және құқықтық нормалардың бар екенін және оларды 
бұзудың өзі алдында жауап беруге алып келетінін білу. Мұнда жалпы заң нормаларымен бірге кәсіптік заң 
нормаларын меңгеру және оларды сақтауға мүдделі болуға мән беру маңызды болад. 
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Оқу – тәрбие үдерісінде колледж студенттерінің құқықтық мәдениетін қалыптастырудың ғылыми 
– педагогикалық шарттарына  байланысты мәселе қазіргі кезде жеткілікті деңгейде көтерілген, өзінің 
шешімін таппай келе жатқаны жасырын емес. 

Өз кезегінде, жасөспірімнің жақсысы да, жаманы, қаталы және мейірімдісі де бар. Оған қоршаған 
орта, нарық заманы туғызған қиыншылықтар, қәзіргі тәрбие жүйесіне кері әсерін тигізуді, педого өзінің 
жасөспіріммен қарым – қатынасында жақсылықты насихаттауы, жамандықтың алдын-алып, оларды жат 
әрекеттер жаауға жеткізбеуге, келесі жағдайларды «жағымсыз салдар» қажетті деп түсіндіріп, оларды 
оған жол бермеуге дәлелдермен көз жеткізуі тиіс. Педагогикалық қарым – қатынас құқықтық тәрбиені 
қалыптастырудың бірден- бір тиімді жолы екендігі келіп шығады.

Мұнда С.Л.Рубинштейн: «Менің басқа адамға қарым-қатынасым-оны жаман әдеттерден аулақтататын 
жаман қылықтардың түп тамырын шабу», деп атап көрсетеді [4].

Құқықтық білім беру жалпы орта мектептен бастап,оқытылады және ондағы тәрбие жұмытары 
барысында ескерледі.Колледж студенттері құқық нормалары туралы біліммен дағдыны отбасында,мектепте 
меңгеріп, жалпы құқық нормаларының құқықтық негіздерін меңгеруі тиіс.Өйткені,бүгінгі таңдағы өмірлік 
күн кқріс жағдайлары адамдарды құқық бұзұшылыққа итермелеп тұрады.Әр қоғамды баюға ұмтылу,ақша 
табу,заңсыз жолмен байлық жинау,өзін қайсы бір жолмен болса да,экономикалық жағынан қамтамасыз 
етуді көздеу сияқты келеңсіз жайларда көптеп кездеседі.

Педагогтар құқықтық тәрбиені жстардың бойында құқықтық сананы қалыптастырудан бастау керек 
деп есептеді. Онің құрамды бөлігі – өмір сүріп отырған заңды, ел мәдениетін, демократия қағидаларына 
құрметпен қарау, оған деген жауапкершілік пен белсенділіктің болуы. Құқық қоғамдық өмірде бірқатар 
аса маңызды қызметті атқарады. Құқықтық нормалар мен құқықтық актілер заңдық негізде түзіледі. 
(еңбек, азаматтық, меншік, басқарушы билік, отбасы, қлмыстық, және т.б заңдар). Бұлар арқылы қоғамдық 
қатынастар мен мәмілелер құқықтық деңгейде реттелінеді.

Жастардың бойында құқықтық мәденитті қалыптастыру мақсатында жүргізілетін іс-шаралардың, 
жасөспірімдердің басқа да іс-әрекеті өмірдің барлық жақтарымен тығыз байланысты екенін есте ұстау 
керек. 

Қазіргі көптеген пдагогтар мен ересек жасөспірімдермен қарым-қатынас жасауда өзін-өзі нашар 
дәрежеде ұстайды, жеке басының іс-әрекетіне талдау жасамайды, жасөспірімдерге жағымды әрекет етудің 
қажетті тәсілдерін қарастырмайды, сәтсіз жағдайларға оларды кінәлауға бейім тұрады. 

Мұнда «Әрбір қылмыс үшін жазаны бөлек тағайындау – рақымшылық актісін қолдануға да қолайлы 
мүмкіндік туғызады», деген А.Н. Ағыбаевтың айтқан пікірі зор маңызға ие [5].

Құқытық мәдениет қалыптастыруды көздейтін әр түрлі іс-шаралардың жасөспірімдердің басқа 
да әрекеттері олардың өзін басқара алу шараларына араласуы, саяси-құқықтық іс-шараларға қатысуы 
(сайлау, өндірістік еңбекке қатысу,т.б) кезінде олардың құқықтық қарым-қатынас нормаларын меңгеруге 
көмектесуі тиіс.

Құқықтық мәдениетті қалыптастырудың мінез-құлықтың жетекшісі – қоғамдық ортада қабылданған 
нормалармен ұстанымдар болып саналады. 

Қазіргі қоғамтанушы ғалымдардың зерттеулері бойынша, атап айтқанда, әлеуметтік психология, 
құқықтық тәрбие үдерісі кезінде қайшылықсыз өтпейді. Бұл үдеріске өз өмірі барысында барлық адамдар 
қатысады, өйткені тәрбиеленушілер мен тәриелеушілер өзара тәуелді рол атқарады.

Құқықтық мәдениеттің мінез-құлықтық жетекші мазмұны – мемлекет құраушы ұлт пен өмір сүріп 
отырған басқа да халықтардың ұрпақтан-ұрпаққа мирас ететін мінез-құлықы, жүріс-тұрысы, іс-әрекеттің 
құны үлгілері болуы керек. Сондықтанда мінез-құлық нормалары саясатқа кері әсер тигізіп, ол өз кезегінде 
мәдени, әлеуметтік, саяси және тұрмыстық өмірде көрініс беруде. Мұның бәрі әлеуметтік шенеуніктер 
арқылы реттеледі.

Тәуелсіздік алғаннан бері уақытша елімізде жастардың өміріне тірек болатын құқықтық жүйе 
қалыптастырылды. Қоғам алға қойған мақсат – елде құықтық мемлекет, демократиялық қоғам құру, 
азаматтық, татулық пен ұлтаралық келісімді баянды ету, адал құқықтарымен бостандықтарына шынайы 
кепілдіктер беру. Осы мақсатқа жетуге құқықтық мәдениетті, әдептілікті, құқықтық сана-сезімді 
қалыптастыру қажет. Сондықтан да жасөспірімдерден бастап ересектерге дейін елде қабылданып жатқан 
құқық жүйесінің қағидаларымен, заңдарымен, халықаралық құқықтық құжыттырмен таныстырып, оларды 
жеке адамдардың ой-санасымен іс-әрекетіне бағдар етудің орны маңызды болып табылады. 

Бұл мәселені іске асыруды жасөспірімдерге заң білімін насихаттап, оларды құқықтық тұрғыда 
тәрбиелеудің маңызы зор. Тәртіп бұзу психологиясын зерттейтін педагог-ғалымдар іс-жүзінде 
жасөспірімнің заңды белден басып атап өтуіне әкелетін бірден-бір оқиға болмайтындығын көрсетеді. 
Оның ұсақ-жүйектен, өзін аздап босаңсытудан келіп туындайтынын тұжыымдайды. Мысалы, алғашқы 
әрекеттері зат алмасу мен сату, пайда табу арқылы біртіндеп алдауға дейін жететіні аян. 

М.Шоқай: «Ұлттық мәдениеттен жұрдай рухта тәрбиеленген ұрпақтан халқымыздың қажеті мен 
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мүддесін жақтайтын пайдалы азамат шықпайды» - деді [6]. 
  Колледж студенттерінің құқықтық мәдениетін қалыптастыруға мыналарды кіргізуге болады: - 

адамды жоғары құндылық деп санау оның кемшіліктеріне төзіммен қарау, адамгершілік мұраттарына сену, 
мақсатының адамгершілік құндылықтарымен ұштасуы, өзіне талап қою, қоғам талаптарына бойсыну, 
талап қоюда төзімділік ережелерін ұстану, әдептілік көрсету, барлық іс-әрекетте өзін тежей білу және т.б.

Құқықтық мәдениет – мемлекеттің құқықтық жүйесіне қатысты білім мен негізгі заң нормаларын 
білу, оларды сақтауға ұмтылу, өз Отанының парасатты азаматтарының бірі болуға ұмтылыс [7].

Б.гінде бала мен ата-ананың құқытары мен міндеттері белгіленген Заңдар:
1. Бала құқығының Декларациясы;
2. ҚР бала құқытары туралы Заңы;
3. ҚР Конституциясы;
4. Білім туралы Заң;
5. Неке және отбасы туралы Заң;
6. Балалар құқығының Конвенциясы;
7. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі.
Жеке тұлғаның  құқытық мәдениетін қалыптастыру  күрделі мәселе, себебі  адамның санасы, мінез 

– құлық, жүріс – тұрысына байланысты көптеген сұрақтар туындайды. Дегенемен қоғам болашағын 
құқытық мемлекет тағдырымен байланыстыра қарап отырған шағымызда аға ұрпақ тәжірибесі мен қарым 
– қатынасынан негізге ала отырып, жас ұрпақтың құқықтық тәрбиесі  мәселесін педагогикалық ғылымы 
мазмұнда қарастырғанымыз жөн. Жастарға құқықтық тәрбие беру жөніндегі билер өнегесінің маңызы 
зор. Әсіресе бүгінгі таңда жастар арасында өріс алған қылмыс пен бұзаұылыққа тұсау болар құқықтық 
тәрбиені күшейту үшін, сан ғасырлық тарихы бар билер тәлім тәрбиесін оқу – тәрбие ісіне қолданудың 
нәтижесі зор болары сөзсіз [8].

  Коллед студенттері ең батысы мынадай үшбөлшектен тұратын құқықтық тәрбие бойынша білімді 
меңгеруі шарт:

1. Азаматтық және саяси құқықтар, оған және бас қауіпсіздігі мен бостандығы құқығы, саяси өмірге 
қатысу құқығы, сенім бостандығы құқығы, саси өмірге қатысу құқығы, сенім бостандығы және ой-пікір, 
сөз еркіндігі, ар-ождан мен діни сенімділік, жиналыс бостандығы және с.с кіреді.

2. Әлеуметтік-экономикалық құқықтарға еңбек ету құқығы, білім алу құқығы, өмір сүру, дем алу, 
тамақ, тұрғын-жай, дәрігерлік қызмет алу құқықтары және т.б. енеді.

3. Қоршаған ортаға қатысты болатын жеке адамның рухани-мәдени даму құқықтарына – қоршаған 
ортада өмір сүру құқығы, экономикалық және саяси, мәдени даму құқықтары және т.б. кіреді.

Бұл мәселеде педагогтар жасөпірімдерге адам құқықтарының мүддесі, үшін не істеу керектігі 
туралы түсінік бееруі тиіс (мысалы, адам құқықтарын қалай құрметтеу мен оны қорғауға үйрету). Ол 
үшін құқықтық тәрбие беру де мына мәселелерді орындау маңызды болады: олармен құқықтық тәрбиелік 
мәні бар әңгіме өткізу, мектеп аралары мен оны орындауға дағдыландыру, тәлімгерлік жиналыстарды 
жиі өткізіп тұру, жасөспірімдердің бірлесе жұмыс жасауына қолдау білдіру, олардың ата-аналары мен 
мұғалімдері орасан да қатнас, әлеуметтңк – тұрмыс жағдайларын ескеру және т.б.

Сонымен қатар, колледж студенттері ең алдымен құқықтық жөнінде өзі мен жалпы адами құқықтарға 
байланысты білімді игеріп өзін-өзі тәрбиелеу қажет. Атап айтқанда;

−	Қазақстан Республикасының Ата Заңдарына, оның азаматтық құқықтарының нормаларын 
сабақтастыру;

−	Студент өзін Қазақстан азаматы ретінде азаматтық құқықтың өзіне қатысты баптарын меңгеруі 
тиіс;

−	Құқықтық нормаларды жәе заң нормаларын меңгеруі;
−	Студент жастаарға қатысы бар, заң ережелерін тарқата отырып түсінуі;
−	Өз тараптарынан заң талаптары мен ережелерін орындамау нәтижелерін талдай алуы;
−	Жастарға қатысты заң талаптарын орындауды үнемі есте сақтау, оны болашақ іс-әрекетінде ескеріп 

отыру:
Педагог қазақ халқының жас ұрпақ тәрбиесіндегі іс-әрекетінің ұстанымы болған «сегіз қырлы, бір 

сырлы» түсінігіндегі жасөсірімнің моральдық және құқықтық нормаларды сақтауы қажеттігін айрықша 
ескертіп отыруы тиіс.

Жасөспірімдердегі құқықтық мәдениетті қалыптастыруда керекті міндеттерде педагогикалық 
шарттар былайша талданады:

- Тәрбиелеу барысында белсенді педагогикалық технологияны қолдану, мұнда студенттермен 
өткізілетін іс-шаралары мен сабақтың барысында осы интенсивті технология тиімділігін арттыру және 
жастардың сана сезіміне әсер ететін педагогикалық тәсілдерді, яғни, «жаңа технологиялар», «белсенді 
оқыту әдістері» сияқты әдіс-тәсілдерді тәрбие жұмыстарында баса қолдану.

-  Жасөспірімдерге құқықтық білім беруді қалыптастыру – олардан заң мен оның норма-ережелерін 
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білуді, насихаттауды, қолдана алудың дәрежесіне жеткізу.
- Колледж студенттерінің құқықтық тәрбиесін қалыптастыруда олардың құқықтық мәдениетін 

көтеру – олардың құқықтылық саласындағы білімін, тәрбиесін, біліктілігін,  зердесін саралауды көздейді. 
  Колледж студенттердің құқықтық мәдениетін қалыптастыруға, педагог мамандардың бәріне 

адамгершілік нормалары негізінде қолданып, пайдалана білуге, құқықтық білімді жүйелі түрде жүзеге 
асыра білуге зор жауапкершілік жүктеледі.

  Қазіргі күнде құқықтық тәрбие беру ісі аса маңызды орыналады, бұл педагогтардың игілікті еңбегі 
нәтижесінде құқықтық білімі бар азаматтардың өз бағыт-бағдарын ұстанып өркенитті елдер тарапынан 
мойындаған демократиялық-құқықтық мемлекет ретінде дамуына зор мүмкіндіктер ашады. Жастарды 
осы рухта тәрбиелеу ісі педагогтардың абыройлы да жауапты міндеттері болып табылады. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ  КОЛЛЕДЖА В ПРОЦЕССЕ 
ВОСПИТАНИЯ  ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Аширова Ж.1 докторант 
Жолдасбекова С.А.2 д.п.н., профессор 

1,2ЮКГУ им. М.Ауэзова,Шымкент, Казахстан

Модернизация национального самосознания студентов колледжей с помощью правовое образования являются 
одним из важнейших компонентов в структуре общей профессиональной компетентности, наглядно реализующихся 
в конкретной области профессиональной деятельности, в частности, в самостоятельной учебной деятельности.

В процессе изучение основ законодательства и правовых нормах у них воспититываюся правовая культура 
и осушествляется присвоение правовых ценностей. На основе этих знаний у них формируется правовая культура и 
ответственность за соблюдение правоых норм.  

Ключевые слова: студенты колледжа, право, правовая культура, образование, правовое воспитание, правовая 
культура, национальное самосознание.

HAPPINESS OF THE SCIENTIST
Imanbayeva S.T.1 d.p.s., professor, Academician of the IASP, KazNPU named after Abay

Janzakova Sh.I.2 d.p.s., professor, University after Kh. Dosmukhamedov
Mombek A.A.3 с.p.s., professor, Academician of the IASP , KazNPU named after Abay 

One of the major conditions of modernization of a new type is national pragmatic basis for successful modernization 
of modern traditions, successof which associates with historical changes in the process of globalization. A special place 
in this process takes doctor of pedagogical sciences, professor, academician of the International Academy of Sciences of 
pedagogical education Uzakbayeva S.A.

The article highlights her role in the development of pedagogical science and reveals key prerequisites of successful 
modernization of national traditions, that have passed the test of time and have an impact on the development of modern 
society, in the scientific works of the scientist.

Moreover, this article discusses creative contribution of Uzakbayeva S.A.to the formation and development of vocal-
instrumental ensemble “Aigul”.

Key words: pedagogical science, modernization, traditions, people’s pedagogics.

ҒЫЛЫММЕН ӨРНЕКТЕЛГЕН ҒҰМЫР
Иманбаева С.Т.1  п.ғ.д., профессор, ХПБҒА –ның академигі

Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы, Қазақстан
Джанзақова Ш.И.2  п.ғ.д., профессор, Х. Досмухамедов атындағы  Атырау МУ

Момбек Ә.А.3 п.ғ.д., қауымд.профессор, ХПБҒА корреспондент мүшесі
Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы, Қазақстан

Мақалада  профессор С.А.Ұзақбаеваның педагогика ғылымын дамытудағы орны айқындалып көрсетіледі.  
Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты  ұлттық кодыңды сақтай білу,  замана сынынан сүрінбей өткен 
озық  дәстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды алғышарттарына әлемдік жаһандану үдерісінде болып жатқан 
тарихи өзгерістермен байланысты сабақтастықта дамуды іске асыруда педагогика ғылымдарының докторы, 
профессор, Ресей халықаралық педагогика білімдері ғылымдары академиясының академигі Ұзақбаева Сақыпжамал 
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Асқарқызының ұлттық педагогика ғылымын дамытудағы орны ерекше екені қамтылған.
Қоғамның өзінің тамыры тарихының тереңінен бастау алатыны, замана сынынан сүрінбей өткен озық 

дәстүрлерді бүгінгі ұрпақ тәрбиесіне пайдалана білу Сақыпжамал Асқарқызының ғылыми еңбектері, әр еңбектің 
қоғамға тиер пайдасы зор екеніне тоқталады. 

Қазақ елін әлемге танытқан «Айгүл» вокалды  ансамбілін ұйымдастыру мен оны тарихи дамуына, 
танымалдауына және ансамбльдің жоғарыда аталған атақтарға ие болуына  қосқан үлесі қарастырылған. 

Тірек сөздер: педагогика ғылымы, жаңа тұрпатты жаңғыру, озық  дәстүрлер, халықтық педагогика.

Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың  «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты халыққа жолдауында «Күллі жер жүзі біздің көз алдымызда өзгеруде.  Әлемде бағыты әлі 
бұлыңғыр, жаңа тарихи кезең басталды. Күн санап өзгеріп жатқан дүбірлі дүниеде сана-сезіміміз бен 
дүниетанымымызға әбден сіңіп қалған таптаурын қағидалардан арыл масақ, көш басындағы елдермен 
тереземізді теңеп, иық түйістіру мүмкін емес. Өзгеру үшін өзімізді мықтап қолға алып, заман ағымына 
икемделу арқылы жаңа дәуірдің жағымды жақтарын бойға сіңіруіміз керек», - деп жаңғырған қоғамның 
өзінің тамыры тарихының тереңінен бас тау алатын рухани коды болатының, жаңа тұрпатты жаңғырудың 
ең басты шарты  ұлттық кодыңды сақтай білу,  замана сынынан сүрінбей өткен озық  дәстүрлерді 
табысты жаңғырудың маңызды алғышарттарына әлемдік жаһандану үдерісінде болып жатқан  тарихи 
өзгерістермен байланысты сабақтастықта дамуды көздейді [1].  

Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігі зияткерлік ұлттың қалыптасуымен, бәсекеге қабілетті адами 
капиталдың дамуымен тығыз байланысты ұсынылған «Интеллектуалды  ұлт-2020» ұлттық жобасының 
негізгі  идеясын және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ұсынған «Зиялы ұрпақ» 
жобасын жүзеге асыруға бағытталады. 

Адами капитал қазақстандық қоғамның инновациялық әлеуетін қалыптастырудың негізі, ұлттық 
байлық және құндылық болып табылады. Ұлттың зияткерлік әлеуетін қалыптастыруда жастар басты назарда 
болады.  Білімді жастарға үлкен сенім арта отырып, мемлекет Басшысы зияткерлік ұлт қалыптастырудың 
үш базалық аспектісін атап көрсетті:

- білім беру жүйесінің дамытудағы  ақпараттық революция;
- ғылымды дамыту және елдің ғылыми әлеуетін инновациялық  тұрғыда  дамыту;
- -өскелең ұрпақты рухани-адамгершілік тұрғыда тәрбиелеу [2].
 Жоғарыда көрсетілген  ұлттың зияткерлік әлеуетін, үш базалық аспектіні  дамуына үлес қосқан 

ғалым Сақыпжамал Асқарқызы Ұзақбаева. 
Сақыпжамал Асқарқызы және зияткер тұлғаны қалыптастыру.  Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең 

басты шарты  ұлттық кодыңды сақтай білу,  замана сынынан сүрінбей өткен озық  дәстүрлерді табысты 
жаңғырудың маңызды алғышарттарына әлемдік жаһандану үдерісінде болып жатқан  тарихи өзгерістермен 
байланысты сабақтастықта дамуды іске асыруда  педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Ресей 
халықаралық педагогика білімдері ғылымдары академиясының академигі Ұзақбаева Сақыпжамал 
Асқарқызының ұлттық педагогика ғылымын дамытудағы орны ерекше. 

Сақыпжамал Асқарқызы  және халықтық  педагогика.  Қоғамның өзінің тамыры тарихының 
тереңінен бастау алатыны, замана сынынан сүрінбей өткен озық  дәстүрлерді бүгінгі ұрпақ тәрбиесіне 
пайдалана білу Сақыпжамал Асқарқызының ғылыми еңбектеріде негізге орын алып отыр. 

 Замана сынынан сүрінбей өткен озық дәстүрлер  «Тамыры терең тәрбие»,  «Қазақ халық 
педагогикасы», «Қазақ этнопедагогикасы: тәлімдік тағылымдар», «Этнопедагогика»  ғылыми еңбектерінде 
жан - жақты қарастырылған [ 3;4;5;6]. 

«Тамыры терең тәрбие» атты оқу құралында тәрбиенің тереңнен басталатыны, ұлттық тәрбиенің 
бүгінгі ұрпақ тәрбиесіндегі  тарихи маңыздылығы,  тамыры тереңнен тартқан тәрбиенің мазмұны, әдіс - 
тәсілдері сараланып беріледі. 

Бүгінгі еліміздегі негізгі мәселелерінің  негізгісі суицид оқиғалары. Еліміз осы мәселе бойынша 
халықаралық сараптау бойынша алдынғы қатарда тұрғаны белгілі. «Жасөспірімдердің  суицидке баруын  
сақтандыру»  атты оқу құралы да бүгінгі қоғамда болып жатқан  ересектер мен жастар арасындағы көптеп 
кездесетін  тұлға бойындағы  тұрақсыздық мінез құлқының  жаман әрекетке қарай  алмасуына тежеу 
болатын құнды  танымдық еңбек деп бағалауға болады.  Ғалымның қолынан шыққан әр еңбектің қоғамға 
тиер пайдасы зор. 

Музыкалық білім мен ғылымның, өнердің  дамуына қосқан «Ұлт өнерін өрнектеген», «Theory and 
technology of future specialists creative abilities formation», «Theory and practice of professionally oriented 
training of future specialists», «Мектептегі музыка»,  «Қазақтың халықтық балалар ойыны», «Тәрбие өнері»  
және т.б. еңбектері де бүгінгі үздіксіз білім беру жүйесіне қосқан  іргелі үлесі деп бағалаймыз.

Ғалымның «Жас ізденушілерге» атты   көмекші оқу құралы да  болашақ жастардың ізденушілік 
жұмыстарын дайындауда көмегі зор. Ғылыми жұмыстардың ғылыми  апаратын құра білу,  болжамын 
айқындау, болжамға сай  теориялық және практикалық нәтижелерді айқындаулары сараланып 
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көрсетілген[7].
«Жоғары мектеп педагогикасы» атты    жоғары білім орнынан кейінгі білім беру жүйесінің оқу - 

тәрбие үдерісіне арналған  оқулығы  - бүгінгі  магистранттар мен докторанттарды  дайындауда үлкен 
сұранысқа ие еңбек болып табылады. 

Жоғарыда көрсетілген еңбектері, ізденісі  Сақыпжамал Асқарқызына «Жоғары оқу орнының үздік 
оқытушысы» мемлекеттік атқтың берілуі,  оның көп жылғы зерттеушілік, ғылыми, басшылық қызметінің, 
халыққа тынбай еңбек етуінің, шәкірттерінің сүйікті ұстазы болуының жоғары нәтижесі. 

Қазақ мемлекеттік ұлттық қыздар педагогика университетінің дамуына қосқан үлесі. 1968-1972 
жылдары Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының музыка-педагогика факультетінде 
«Жалпы білім беретін мектеп пен педагогикалық училищенің музыка пәні мұғалімі» мамандығы бойынша 
дәріс алып, оны үздік белгімен аяқтайды. Білім министрлігінің жолдамасымен өзі бітірген факультетте 
оқытушылық қызметте қалдырылған  дара тұлғамыз Сақыпжамал Асқарқызы  университеттің  оқу 
тәрбие жұмысын жандандырумен қатар,  «Айгүл» вокалды ансамбльдің негізін қалады. Қазақ елін әлемге 
танытқан «Айгүл» вокалды ансамблінің тарихи дамуына қосқан үлестерін ерекше атай келе, Сақыпжамал 
Асқарқызы  өзі аталған қыздар педагогикалық университетінен қандай  тәрбие, білім алса,   университетке 
өте сапалы  қызмет атқарған, қазіргі педагогика ғылымындағы кері байланысты көрсете білген мықты 
ғалым, ұлы тұлға. 1982-1986 жылдары музыка–педагогика факультетінің хорды дирижерлеу кафедрасының 
меңгерушісі болып жұмыс жасайды.  Еліміздің түкпір- түкпірінде профессордан білім алған шәкірттері  
сол кезде музыка өнерінің дамуына  іргелі  үлестерін қосқаны белгілі. 

Қазақ елін әлемге танытқан «Айгүл» ансамблі.  Қазақ елін әлемге танытқан «Айгүл» вокалды 
ансамбілін ұйымдастыру мен оны тарихи дамуына профессордың еңбегі шексіз. Кезінде  мемлекет және 
қоғам қайраткері Өзбеәлі Жәнібеков «Мынау өзі айдай жарқырап, гүлдей жайнайтын ұжым ғой, ендеше 
«Айгүл» деп атаңыздар», -  деген екен[8].  Ансамбль талай халықаралық, республикалық деңгейдегі 
лауреат, сыйлықтарға  ие болуы да ансамбль мүшелері  Г.Қарамолдаева, А.Исағұлова М.Жүнісова, М.Жек-
сембекова, А.Арты қова, З.Әлібекова, Г.Бех теолова, Ә.Дайыр бае ва, Қ.Нұртазина, т.б.  ерінбей атқарған 
еңбектері деп бағалауға болады.  Олардың   қазақ өнерін  жақын және алыс  шетелдерде (Польша, Венгрия, 
Германия, Франция, Югославия, Жапония, Қырғызстан, Ресей және т.б.) танымалдауына  және ансамбльдің 
жоғарыда аталған атақтарға ие болуына  қосқан үлесі мол[9]. 

Сақыпжамал Асқарқызы  алғашқы еңбек жолын Қазақ ұлттық қыздар педагогика университетінен 
бастау алып, еліміздегі алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындары Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінде профессор, Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында оқу және оқу-
әдістемелік ісі жөніндегі проректоры қызметтерін атқару арқылы  шәкірт құрметіне бөленген жан.  Қазіргі 
таңда Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің кафедра 
меңгерушісі қызметін атқару барысында өз білімі мен біліктерін бүгінгі «қазақ елі - мәңгілік ел» ұрпағының 
танымы мен білімін дамытуға іргелі үлес қосып отырған танымал ғалым, білгір басшы.

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Университетте  1976-1981 жылдары 
педагогика кафедрасында, алғашында стажер-зерттеуші болып, кейіннен аспирантураға түсіп ғылыми-
зерттеу жұмысымен айналысады.  

1986 жылдың қазан айынан Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының еліміздің 
педагогика саласы бойынша ғалымдары киелі санайтын Педагогика кафедрасында доцент, профессор 
қызметтерін жалғастырады. «Қазақ халық педагогикасындағы эстетикалық тәрбие» тақырыбына 
докторлық диссертация жазып, оны 1993 жылы ҚР Ұлттық ғылым академиясының академигі, Ресей 
және Грузия білім  академиясының академигі,  педагогика ғылымдарының докторы, профессор Күләш 
Құнантаеваның кеңесшілігінде жоғары деңгейде қорғап шығады. Сақыпжамал Асқарқызы  аталған 
қара шаңырақтың алдыңғы қатардағы жоғары оқу орны болып қалыптасуына да үлкен еңбек  сіңірген 
қайраткерлердің бірі.  Университетегі  диссертациялық қорғау кеңесінің төрайымы,  ғалым хатшысы, 
кеңесте мүше болып, ұлттық педагогика ғылымының дамуы мен қалыптасуына өз қолтаңбасын 
қалдырды.  Республиканың түкпір түкпірінде орналасқан жоғары оқу орындарын ғылым кандидаты, 
ғылым докторларымен қамтамасыз етуге өз үлесін қосты. Өзінің кеңесшілігі мен жетекшілігімен 17 
ғылым докторын және 54 ғылым кандидатын, 19 магистр  дайындап шығарды.  Оның кеңесшілігімен 
диссертация  қорғаған Қазына Аймағамбетқызы – ұлттық бастауыш білімнің дамуына іргелі үлес қосқан 
қайраткер тұлға, мықты ғалым,   Хадиша Қадырқызы -  Л.Н.Гумилев атындағы Ұлттық университеттін 
Педагогика кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылымдарының докторы, Гауһар Төремұратқызы - 
Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің ректоры,  Салтанат Қуатқызы -  Е.Бөкетов атындағы 
Қарағанды мемлекеттік университетінде  Педагогика кафедрасының меңгерушісі.  Бұл тізім өз жалғасын 
тауып ширектікке кете береді.  Өзінің ғылыми мектебін қалыптастырады.  Еліміздегі педагогика саласы 
бойынша  ғалымдарды дайындаған Сақыпжамал Асқарқызының  тұлғасы ғылымының биік төрінен өз 
орнын алды. Шәкірттерінің рахатын көрген,  еліміздегі ғалымдардың биік тұлғасы, сарапшысы. 
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Ғалымның көрегендігі мен талапшылдығын, білімділігін көре білген сол кездегі Т.Жүргенов 
атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының басшысы ғалымды  академияның  оқу және оқу-
әдістемелік ісі жөніндегі проректорлік қызметке шақырады. Тумасынан музыка өнеріне жақын, ұлы Абай 
мен Мұхтардың, Шәкерім, Әнет  бабамыз өмір сүрген топырақтан нәр алған Сақыпжамал Асқарқызы  
еңбегіне аталған академия ұжымы шабыт береді. Осы тұста ұлттық өнер, мәдениеттің дамуына елеулі 
үлес қоса отырып, академия халықаралық деңгейде үлкен жетістіктерге жетіп, профессор-  оқытушылар 
және студенттер ұжымы түрлі конкурстарда жеңіспен оралып отырды.  Өнер саласына қатысты  жаңадан 
мамандықтар ашылды, мемлекеттік стандарттар, төл оқулықтар дайындалды. Бұл көштің басында 
педагогика ғылымдарының докторы, профессор Сақыпжамал Асқарқызы тұрды. 

Сақыпжамал Асқарқызының өмір деректеріне тоқталған сайын  оның еліміздің білім беру ісінің 
дамуына қосқан табысты еңбегін көреміз. Қазақ ғызы деген атауды биік деңгейде  ұстай отырып,  
педагогика ғылымы саласы бойынша  Эвересттің биік  шыңына шыққан ғалымдардың бірі. Қазақстан 
Республикасы Министрлер кабинеті жанындағы жоғары аттестациялық комиссия құрамындағы педагогика 
және психология ғылымдары бойынша ұйымдастырылған сарапшылық Кеңестің ғылыми хатшысы, 
Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетіндегі педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми 
дәрежесін беру жөніндегі диссертациялық Кеңестің төрайымы, ғалым хатшысы, Абылай хан атындағы 
ҚазХҚжӘТУ-де жаңа бағытта ашылған «6D011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша 
философия докторы (PhD)  дәрежесін беретін диссертациялық Кеңестің мүшесі, Кеңес төрайымының 
орынбасары болып қызмет атқарды.

C.Асқарқызының ғылыми еңбектерін саралай келе, педагогика ғылымы саласы бойынша өз 
тұжырымдамасы, өз идеясы, ғылыми көсқарасы бар тұлға екенін айқындалды. «Педагогика» атты оқулықта 
ғалымның дүниетанымдық көзқарастары бойынша  “С.А.Ұзақбаеваның тәрбие тұжырымдамасында 
жеткіншек ұрпақты халықтық педагогика негізінде тәрбиелеу,  халықтық педагогика идеяларын, 
ұғымдарын, әдіс-тәсілдерін, тәрбие құралдарын жан-жақты зерттеп, оны эстетикалық тәрбие беру 
бағытында пайдалану жолдарын ашып береді. Халықтық педагогика тәрбие мен оқыту саласындағы халық 
бұқарасы білімдерінің, іскерліктерінің дағдыларының жиынтығы, солардың негізінде ұрпақтан-ұрпаққа 
халық шығармашылығы поэтикалық, музыкалық, сәнді-қолданбалы өнер арқылы беріліп отыратын әдет-
ғұрыптар мен дәстүрлер қалыптасқан  халықтық педагогиканың мақсатын ашып көрсетеді”[12, 172].

Еліне жасаған қызметі мемлекет тарапына марапатталды, еліміздің және өзі қалыптастырған  ғылыми 
мектебінің құрметіне, алғысына бөленген қайраткер. «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға 
сіңірген еңбегі үшін», «Ы.Алтынсарин» төс белгісімен, ҚР Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі 
тарапынан «Мәдениет қайраткері» құрмет белгісімен марапатталуы  профессордың алған асуын айқындай 
түседі. 

Жаңғырған қоғамның өзінің тамыры тарихының тереңінен бас тау алатын рухани құндылықтарын, 
замана сынынан сүрінбей өткен озық  дәстүрлердің бәсекеге қабілеттілігі, зияткерлік ұлттың 
қалыптасуымен байланыстыра білген ғалым  ұлттық байлық және құндылық тығыз байланысты табысты 
жаңғырудың маңызды алғышарттарының негізін сала білді. 
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Одним из главных условий модернизации нового типа является национальная прагматическая основа успешной 
модернизации современных традиций, успех которой связан с историческими изменениями в процессе глобализации. 
Особое место в этом процессе занимает доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии 
наук педагогического образования С.А.Узакбаева.

В статье освещена ее роль в развитии педагогической науки, раскрытыважнейшие предпосылки успешной 
модернизации национальных традиций, прошедших испытание временем и оказывающих влияние на развитие 
современного общества в научных трудах ученого.

А также в статье рассматривается творческий вклад С.А.Узакбаевой в становление и развитие вокально-
инструментального ансамбля «Айгуль».
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WAYS TO SOLVE SOCIAL WORK WITH UNEMPLOYED YOUTH
Aydarhanova B.K., c.ps.s., ass.professor, KazUIRandWL named after Ablai khan, Almaty

Labor socialization of youth occurs in conditions of conflicting and controversial structural changes in the political, 
economic, social and spiritual spheres. And since the youth contingent is extremely heterogeneous in age, educational and 
professional level, everyone needs a special approach to solving the problem of employment. Therefore, it is necessary to 
effectively promote the dynamic development of the youth labor market.
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ЖҰМЫССЫЗ ЖАСТАРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫҢ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ
Айдарханова Б.К., псх. ғ.к., доцент,  Абылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ, Алматы

Жұмыссыз жастармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстардың келесі бағыты – әлеуметтік-психологиялық 
көмек көрсету, ол да ТМД елдеріндегідей біздің елде де қалыптасу кезеңін бастан кешіріп отыр. Жас адамның 
жұмысынан айырылып қалуы жағдайындағы ерекшеліктерін оны басынан кешіруін, бұл процеске негіз болған 
факторлар мен ішкі детерминаттарды зерттеу жұмыссыздарға психологиялық көмек көрсетудің адекватты тәсілдерін 
қалыптастыруға көмектеседі, себебі тәжірибе көрсетіп отырғандай көпшілігі дәл осындай көмекке зәру болады.

Тірек сөздер: жұмыссыздық, әлеуметтік жұмыс, еңбек туралы заң, психологиялық қолдау.

Біздің елімізде жұмыссыздарға, соның ішінде жас жұмыссыздарға көмек көрсетудің жүйесі, 
технологиясының жасалуы қалыптасу кезеңінде жатыр. Соған қарамастан бұл жұмысқа байланысты 
жинақталған тәжірибе бір-бірімен өзара әрекеттесіп жататын екі бағытты бөліп қарауға мүмкіндік 
жасайды, олар: ұйымдастырушылық-экономикалық және әлеуметтік-психологиялық бағыттар.[1] 

Бірінші ұйымдастырушылық-экономикалық екі блоктан тұрады: оның бірі жас адамдардың еңбек 
нарығындағы нарықтық қатынастар жүйесіне барынша жеңіл түсулерінің проблемаларын шешумен 
байланысты болады да, мыналардан құралады: [6]

Нарықтық қатынастар мен еңбек нарығындағы сұраныстарды ескере отырып жалпы білім беретін 
мекемелерде мақсатты және жоспарлы жұмыс жасау;

Оқытуды белгілі бір мамандықты кәсіби жұмылдырудың негізінде қалыптастыру мен үйлестіру;
Қаржы-несие саясатын және жас адамдар ұйымдастырған кіші бизнесті дамыту және қолдауға 

бағыттау;
Жастардың технопаркі мен бизнес-инкубаторларды жас адамдардың дербес кәсіби еңбекке 

қамтылуының тренингі ретінде қолдану;[9]
Білім беру нарығында пайда болған жаңа мекемелермен мамандықтарға қолдау жасау, жастарды әрі 

қарай еңбеке тартуға кепілдік беретін шартқа отыру арқылы оқытудың формаларын көтермелеу.
Осы мақсаттарды жүзеге асыру үшін арнаулы қызметтер ұйымдастырылады. Оған мысал ретінде 

Ресей Федерациясының Томск облысында жинақталған тәжірибені алуға болады. Мұнда ақпараттық 
«Работа» орталығы құрылған. Әртүрлі мамандықты таңдау әрекетінің топтық және жеке нысандары мен 
әдістері арқылы Орталық жастарды қажетті мамандыққа дайындап жұмыс күшінің нарығында бәсекеге 
қабілетті мамандарды шығаруға ұмтылады. Орталықта 4 клуб бар: «Новый старт» (орта жіне кіші бизнес 
салалары үшін жас кәсіпкерлерді даярлау), «Сіз жұмыс істеп жүрсіз», «Выбор» (9-11 сынып оқушылыры 
үшін). «Карьера» (мектеп түлектері мен жоғары мынып оқушылары үшін). Орталыққа келген оқу 
орындарының түлектерімен жұмыс «Молодежная практика» бағдарламасы бойынша жүзеге асырылады, 
онда оларды кәсіпорындарға әрі қарайғы тұрақты жұмысқа қалу мақсатында сынақтан өтуге жібереді.[12]
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Ұйымдастырушылық-экономикалық бағыттың келесі блогы жас жұмыссыздарға көмек, қолдау 
көрсетуге бағытталған. Бұл блок мынадай мақсаттарды алдына қояды:

	Жұмысқа орналасуға көмек жасау;
	Жұмысқа тартылмаған жастарды кәсіптік оқыту және қайта оқыту;
	Жұмыс орындарын жастар үшін квоталау (лат.-бөлік, үлес); 
	Жас адамдар үшін еңбекке деген құлшыныстарын сақтау және олардың табыстарына қолдау 

жасау мақсатында қоғамдық жұмыстар ұйымдастыру;
	Кәмелетке толмағандарды еңбек әрекетіне бейімдейтін жасөспірімдерді уақытша жұмысқа тарту;
	Жұмыссыздығы бойынша жәрдем ақылар төлеп тұру. 
Осындағы кейбір меселелерді шешу мемелекеттік органдардың және жергілікті басқару 

органдарының құзырлығына қатысты (жұмыс орындарын квоталау, жәрдемақылар төлеу). Басқа 
мақсаттарды шешу қоғамдық, қайырымдылық және басқа да осы сияқты ұйымдардың әрекетінің объектісі 
болмақ.

Бұл блокты еңбекпен қамту, жұмыссыздық, еңбек қатынастарына қатысты мәселелерді реттейтін 
заң актілерінсіз қарауға болмайды. Біздің елімізде бұл ең алдымен 2005 жылы қаңтарда қабылданған 
«Халықты еңбекпен қамту туралы» Заң және 2000 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енген 
«Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы» Заңы, осылардағы бірнеше баптар жас жұмыссыздар мен 
еңбек жолын енді ғана бастаған жас адамдардың мүддесіне қатысты. 

«Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы» Заңы бойынша жеке еңбек келісім-шартын 
жасауға жасы 16-ға толған тұлғалар ғана бара алады. Ондай келісім-шартқа жасы 15-ке толған тұлға, 
егер орта білім алған болса, бомаса жалпы білім беретін оқу орнын тастап кеткен жағдайда, ата-анасы 
немесе қамқоршысы, қорғаушысы рұқсат бергенде отыра алады. Ата-анасының бірінің (қамқоршысы, 
қорғаушысы) келісімімен жасы 14-ке толған оқушы да осындай келісім-шартқа отыра алады, бірақ оның 
оқуына кедергі келтірмей, одан бос уақытында айналысса денсаулығына кедергі келтірмесе, оқу процесін 
бұзбаса ғана рұқсат етіледі. Осы заң бойынша жасы он сегізге жетпеген тұлғаларды ауыр жұмыстарға, 
зиянды және (немесе) қауіпті жағдайлардан тұратын жұмыстарға алуға тыйым салынады. Заң сондай-ақ, 
жұмысшылардың еңбек құқықтарын шектеуге немесе жасы мен жынына қарай жеңілдік жасауға тыйым 
салады. Заң әскери қызметке шақырылған, соған байланысты жұмысынан алынған жас адамдардың еңбек 
құқықтарын қорғайды: әскери қатарынан оралғаннан кейін ол өзі кетуге мәжбүр болған кәсіпорнына 
қатып келіп жұмысын жалғастыра алады.

Қазақстан Республикасының «Халықты еңбекпен қамту туралы» Заңына сәйкес еңбекпен қамту 
қызметтеріне (еңбекпен қамту мәселелерін шешуге өкілетті органдар) жұмыссыз ретінде жас адамның 
тіркеуге тұруы олармен құқықтық қатынасқа түсті дегенді білдіреді, бұл сол органдардың еңбекпен 
қамтуға байланысты заң жүзінде тіркелген жұмыссыздың құқықтарын қорғауға міндеттеме алатынын 
білдіреді, ол құқықтарға жұмысқа орналасуға көмектесу, мамандандырылған кеңес беру, мамандыққа 
даярлау немесе қайта даярлау, жұмыс орындары туралы ақпараттар алу, ал кейбір жағдайларда – қоғамдық 
жұмыстарға жұмылдыру және атаулы әлеуметтік көмек көрсету жатады. Заң бойынша 21жасқа дейінгі 
жастар мемлекен жұмыспен қамтуға шаралар қолданатын халықтың мақсатты топтарына жатады.[5]

Жас жұмыссыз үшін еңбекпен қамту қызметтерінің оған «сәйкес келетін» жұмысты тауып беруге 
туралы заң нормаларының жүзеге асуы да маңызды, қолайлы жұмыстарға: жұмысшының кәсіби 
жарамдылығына сай келетін, оның кәсіптік дайындығын, бұрынғы жұмысын, денсаулық жағдайын, 
жұмыс орнына көліктің ыңғайын есепке ала отырып ұсынылған жұмыстар жатады.

Алғаш рет жұмыс іздеп жүрген, мамандығы жоқ жас адам үшін сәйкес келетін жұмысқа алдын 
ала кәсіптік мамандыққа даярлаудан өтетін жұмыс жатады, егер ол мүмкін болмаса, жас жұмыссыздың 
жас және басқада ерекшелігін, еңбек туралы заңдықтардың талаптарын ескере отырып ұсынылған басқа 
ақылы жұмыс (уақытша боса да) жатады. 

Қазақстан Республикасының еңбек пен еңбекпен қамту салалрындағы қазіргі заңдылықтар, соның 
ішінде жас жұмысшылар мен жас жұмыссыздардың мүдделерін қорғайтын бірнеше нормалар бойынша 
сынға ұшырап отыр. Бұл сындардың негізі – әлеуметтік жеңілдіктен мен кепілдіктерге қатысты заң 
баптарының бұрынғы заң актілеріне қарағанда әлдеқайда қаталдығына байланысты. Заң шығарушылар 
мұны еліміздің экономикалық жағдайымен, қаржы-бюджеттік салалардағы жағдайдың қиындауымен 
түсіндіреді. 

Ұйымдастырушылық-экономикалық бағыттағы блоктар қарастырған жас жұмыссыздармен 
жүргізілетін әлеуметтік жұмыстарды жүзеге асыруға ең алдымен мемлекеттік арнаулы мекемелер 
– халықты еңбекпен қамту қызметтері, еңбекпен қамту орталықтары, еңбекпен қамту мәселелерін 
қарастыратын өкілетті органдар, жәрдемақы белгілейтін және т.б. қатысады. Қазақстанда кеңінен тараған 
осындай қызметтердің бір нысанына Жастардың еңбек биржасы (ЖЕБ) жатады. Жастардың еңбек биржасы 
халықты еңбекпен қамтудың мемлекеттік қызметтерінің ішінде қызмет ететін еңбек биржаларына өзіндік 
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ерекшеліктерге ие. Біріншіден, мамандандырылуы әлдеқайда аз – ол қызмет көрсететін контигентіне де 
(негізінен жастар), атқаратын қызметіне де (жәрдемақы төленбейді) байланысты. ЖЕБ мамандандырылуы 
қызмет көрсетудің сапалылығының алғы шарты болып табылады. Екіншіден, ЖЕБ көп жағдайда 
коммерциялық негізде жұмыс істейді (олай болмауы да мүмкін). Мемлекеттік биржаларға қарағанда 
олар бюджеттен дотациялар алады. Сондықтан, ЖЕБ әрекетінің негізіне өзін-өзі өтеу қағидасы жатады 
(жастарды жұмысқа орналастыру бойынша ақысыз қызмет көрсету кезеңінде).[11]

Осындай биржалар әрекетінің мысалы ретінед Қарағанды қаласында құрылған ЖЕБ-сын алуға 
болады. Ол жастардың республикалық «За будущее Казахстана» қозғалысы базасының әлеуметтік жобасы 
ретінде жұмыс істейді. Осы биржаға келген жас адам анкета толтырады, ұсынылған жұмыс орындарының 
тізімін қарап шығады, деректер бланкіне өзі туралы мәліметтерді тастап кетеді. Бұл жерде жұмыссыз деген 
мәртебе берілмейді және жәрдемақы төленбейді. Барлық қызметті жастар биржасы ақысыз көрсетеді.

Жұмыссыз жастарға көмек көрсету бойынша арнаулы қызметтер әрекетінің белгілі-бір тәжірибесі 
Ресейде жинақталған. Мұнда арнаулы жастар бағдарламалар: «Временная занятость подростков», 
«Молодежная практика», «Социальная адаптация безработных», «Общественные работы для молодежи» 
және т.б. бар.[4] Мысалы, «Молодежная практика» бағдарламасы 26 жасқа дейінгі түлектер еңбекпен 
қамту қызметтеріне жұмыссыз ретінде 3 айдан артық тұрса, оларды уақытша жұмысқа орналастырумен 
айналысады. «Временная занятость несовершеннолетних» бағдарламасы шеңберінде милиция да 
бөлімдерінде есепте тұрған жасөспірімдерге уақытша жұмыс тауып берумен айналысады.[10]

ТМД елдеріндегі жастарды еңбекпен қамту және жас жұмыссыздарға көмек көрсету бағдарламаларын 
жүзеге асырудың тәжірибесі олардың барлығының әлі де болса қалыптасу кезеңін бастан кешіріп 
отырғанын көрсетеді, олардың барлығында да қаржыландыру ғана емес, ұйымдастыру-әдістемелік 
базасының да жетіспеушілігі байқалады.[9] Әзірге осы барлық бағдарламалардың әрекеттерінің нәтижесі 
жастар жұмыссыздығының ауқымынан да асып кетеді. Жұмысқа орналасушы және жұмыссыз жастарды 
әлеуметтік қолдаудың ұйымдастырушылық-экономикалық бағыты жетілдіруді және дамытуды қажет 
етеді.[8]

Еңбекпен қамту қызметінің жас клиентін психологқа жіберетін белгілі-бір проблемалар шеңбері бар.
[7] Ол ең алдымен, жұмыссыздыққа мәртебесіне деген теріс көзқарас («Неге мен?»); аяушылық сезіміне, 
қолдауға қажеттілік; өзін-өзі теріс бағалау, өз күшіне деген сенімсіздік; ширығу мен өзін-өзі реттеуге 
деген сұраныс; қабылдау кезінде жанжал көтеру.[2] Олардан басқа психологиялық мамандықты бағдарлау 
сипатындағы психологиялық проблемалар туындайды: диплом маманының сұраныстағы мамандықпен 
сәйкес келмеуі; қайта оқыту профилін таңдау және т.б. Сондай-ақ, жұмыссыздықтың отбасы жағдайына 
байланысты да проблемалары туындайды. Бір сөзбен айтқанда, психологиялық қолдауды қажет ететін жас 
жұмыссыздың проблемалар шеңберінің ауқымы кең.
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ПУТИ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С БЕЗРАБОТНОЙ МОЛОДЕЖЬЮ
Айдарханова Б.К., к.пс, доцент, КазУМОиМЯ им. Абылай хана,  Алматы

Трудовая социализация молодежи происходит в условиях противоречивых и неоднозначных структурных 
изменений в политической, экономической, социальной и духовной сферах. А поскольку молодежный контингент 
крайне неоднороден по возрасту, образовательному и профессиональному уровню, каждый нуждается в особом 
подходе к решению проблемы занятости. Следовательно, необходимо эффективное содействие динамичному 
развитию молодежного рынка труда.

Ключевые слова: безработица, социальная работа, трудовое право, психологическая поддержка.
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ESSENCE AND CONTENT OF THE CONCEPT “TOLERANCE”
АkulenkoP.V., master, Кazakh Ablai khan UIRandWL

Аlmaty, Кazakhstan

The article considers the essence of the category “tolerance”, substantiates the features of tolerant and intolerant 
individuals, the history of the term, puts forward a definition of the concept of “tolerance as a student’s personal quality”, 
considers the components of tolerance.

Keywords: tolerance, intolerance, toleration, intolerance, age tolerance, educational tolerance, interethnic tolerance.

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ»
Акуленко П.В., магистрант, КазУМОиМЯ им. Абылай хана

Алматы, Казахстан

В статье рассматривается сущность категории «толерантность», обосновываются особенности толерантной 
и интолерантной личностей, история возникновения данного термина, выдвигается определение понятия 
«толерантность как личностное качество студента», рассматриваются компоненты толерантности.

Ключевые слова: толерантность, интолерантность, терпимость, нетерпимость, возрастная толерантность, 
образовательная толерантность, межнациональная толерантность.

В последние десятилетия тема толерантности стала одной из наиболее актуальных и широко 
востребованных во всём мире. Она обсуждается на различных уровнях, в разных аспектах, включает 
пласт разных проблем,  связанных с отношениями людей. Толерантность понимается как терпимость 
к инокультуре, инакомыслию, инаковерию, доверительность, соответствующее понимание, как 
сосуществование разного в рамках определённых отношений, в том числе и в процессах взаимодействия. 
Необходимо питать уважение к инаковости.

Понятие толерантности формировалось на протяжении многих веков, и этот процесс продолжается 
до сих пор.

Во многих культурах «толерантность» является своеобразным синонимом «терпимости»: лат. – 
tolerantia – терпение; англ. – tolerance, toleration, нем. – Toleranz, фран. – tolerance.

Этимология термина «толерантность» восходит к латинскому глаголу tolero – «нести», «держать», 
«терпеть». Глагол применялся в тех случаях, когда было необходимо «нести», «держать» в руках какую-
нибудь вещь. При этом подразумевалось: для того чтобы держать и переносить вещь, человек должен 
прилагать определённые усилия, страдать и терпеть. Однако своё широкое распространение термин 
«толерантность» получил в английской интерпретации – tolerance - где наряду с терпимостью он 
означает также «допускать». Сопоставление обоих значений показывает, что с помощью данного термина 
выражается идея меры, границы, до которой можно терпеть другого человека или явление, даже если они 
непонятны, вызывают недоумение, неприятие или сопротивление.

На сегодняшний день понимание толерантности неоднозначно и неустойчиво, различно его 
толкование разными народами в зависимости от их исторического опыта, культуры и традиций.

Так в английском языке толерантность означает «готовность и способность без протеста воспринимать 
личность или вещь», во французском языке этот термин понимается как «уважение свободы другого, его 
образа мысли, поведения, политических и религиозных взглядов».

В научной литературе толерантность рассматривается как признание и уважение равенства, отказ 
от доминирования и насилия, признание многомерности и многообразия человеческой культуры, норм, 
верований и отказ от сведения многообразия к единообразию или к преобладанию какой-то одной точки 
зрения и позиции.

С.И. Ожегов приводит следующие уточнения : «Терпимость – терпимое отношение к чему-нибудь. 
Терпимый – такой, что может терпеть  с которым можно мириться, умеющий без вражды, терпеливо 
относиться к чужому мнению, характеру» [1].

В социально-философскомаспектеследуетпонять«определённое социальное качество 
межчеловеческих отношений, а также отдельных индивидов, их конгрегаций и групп». Эти отношения 
характеризуются установкой на благожелательное восприятие другого, желанием не только понять, но 
и, насколько возможно, принять традиции, культуру, убеждения, верования, интересы, ценности этого 
другого.

В словаре по этике «терпимость» рассматривается как «моральное качество, характеризующее 
отношение к интересам, убеждениям, верованиям, привычкам, поведению других людей, выражается в 
стремлении достичь взаимного понимания и согласования разнородных интересов и точек зрения без 
применения давления, преимущественно методами разъяснения и убеждения» [2].

Гуманистическая психология в лице её родоначальника К. Роджерса терпимость понимает как 
«отсутствие надменности». 

В отечественной психологии терпимость не изучалась в должной степени. Объясняется это 
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господствующей тоталитарной идеологией, предполагающей нетерпимость как необходимый элемент 
классовой борьбы. Лишь в конце ХХ века в связи с изменением социально-политической жизни в стране 
наблюдается востребованность исследований по различным проблемам толерантности, терпимости (Г. 
Асмолов, Г.У. Солдатов, А.М.Кондаков и др.)

В понятиях«толерантность» и «терпимость», представленных в философских, этических, 
психологических и других науках, нет достаточно чёткого разделения границ между ними, более того, 
в некоторых определениях понятие «терпимость» рассматривается как составная часть толерантности, 
последняя в свою очередь считается более широким понятием.

Сложности и противоречивость термина толерантность зависит от смыслового оттенка, который 
авторы придают. Так, например, 

Одни авторы выделяют четыре понимания толерантности : 1) как безразличие; 2) как невозможность 
взаимопонимания; 3) как снисхождение к слабостям других, сочетающееся с некоторой долей презрения 
к ним; 4) как расширение собственного опыта и критический диалог. [3].

Другие рассматривают две концепции терпимости: христианскую и гражданскую, которые 
представляют собой два типа мировоззренческого сознания, способствующих достижению наиболее 
оптимальных механизмов взаимодействия человека и общества.

Несмотря на различие, общим в этих двух концепциях является то, что «терпимость» способствует 
воспитанию индивидуальной ответственности за своё индивидуальное предназначение и включает в себя 
взаимную солидарную ответственность за судьбу мирового сообщества в целом.

На уровне общества институтов и групп М.С. Мацковский выделяет следующие основные сферы 
толерантности: гендерная толерантность; возрастная толерантность; образовательная толерантность; 
межнациональная толерантность; расовая толерантность; религиозная толерантность; географическая 
толерантность; политическая толерантность; сексуально-ориентационная толерантность; маргинальная 
толерантность; социально-экономическая толерантность.

Безусловно, не все типы толерантности – интолерантности равнозначны с точки зрения их влияния 
на социальную напряжённость в обществе, на возникающие в нём конфликты. Особую опасность 
представляют собой межнациональная, межконфессиональная, политическая и социально-экономическая 
нетерпимость. Однако из этого всего не следует, что мыне должны рассматривать другие типы 
толерантности, особенно если речь идёт о формировании сознания обучаемого. 

Таким образом, понятие «толерантность» , хотя и отождествляется большинством источников 
с понятием «терпимость», подразумевает более существенную активную направленность человека, 
обладающего толерантностью как личностным качеством.

На основе анализа определений понятия «толерантность», предлагаемые авторами в научной 
литературе, мы даём своё определение: толерантность – качество, выражающееся в понимании, принятии 
и признании другого, это открытость для взаимодействия, желание и умение понимать других людей и 
соизмерять с ними свои позиции. В межличностных отношениях и общении носителей одной (родной) 
культуры толерантность проявляется как терпимость к инакомыслию, разным моделям коммуникативного 
поведения и характеризуется эмпатией, гибкостью и критичностью мышления, отсутствием напряжённости 
в поведении. 

Многозначность понятия «толерантность» делает его довольно абстрактным и общим, 
малодоступным для разработки педагогических методик по воспитанию толерантности студентов, 
поэтому было целесообразно определить соответствующие компоненты, критерии и показатели, которые 
позволяют более чётко фиксировать, анализировать и оценивать результаты процесса воспитания 
толерантности студентов.

Анализируя определения понятия «толерантность», данных в различных языках,  в психолого-
педагогических исследованиях можно сделать, вывод о том, что основными составляющими толерантности 
являются когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. 

Данные компоненты толерантности студентов соответствуют профессионально-личностным 
характеристикам будущего педагога. 

Адекватное современному состоянию поликультурного открытого общества понимание 
толерантности достигается через уяснение её противоположности – интолерантности, или нетерпимости. 
Нетерпимость основывается на убеждении,  что твоя референтная группа, твоя система взглядов, твой 
образ жизни стоят выше остальных. Это не просто отсутствие чувства солидарности, это неприятие 
другого за то, что он выглядит иначе, думает иначе, поступает иначе. 

Основными формами проявления нетерпимости учёные называют: - оскорбления, насмешки, 
выражение пренебрежения; - игнорирование (отказ в признании, беседе); - негативные стереотипы, 
предубеждения, предрассудки, основанные на отрицательных характеристиках; - эгоцентризм; - поиск 
врага (перенос вины за несчастья и проблемы на других); - запугивания, угрозы; - дискриминация по 
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различным признакам; - ксенофобия (неприязнь к представителям других групп и культур, убеждения в 
том, что «чужаки» вредны для общества) [4].

Трудность достижения толерантности как результат образования в том, что она одновременно и 
необходима (ведь жить нам вместе на одной планете и решать многочисленные общие проблемы), и 
как бы невозможна (приходится принимать во внимание взгляды, поступки, образы жизни глубоко 
чуждые, отталкивающие своей «непохожестью»). Толерантность нужна только в отношении того,  с чем 
невозможно мириться. В.С. Библер справедливо замечает, что понимание существует до тех пор, пока 
есть непонимание, но … совершенно насущное, необходимо для моего бытия, моего мышления. Согласие, 
консенсус необходимы там, где взаимодействуют люди с прямо противоположными интеллектуальными, 
нравственными, политическими, религиозными, культурными убеждениями, а альтернативы совместной 
работе и совместному проживанию нет. 

Воспитание толерантности и согласия должно стать одной из центральных тем современного 
образования. Толерантность формируется через содержание образования и воспитания, использование 
определённых методов обучения и воспитания, развивающих навыки толерантного поведения, через 
формирование самосознания человека, а также при соблюдении таких условий, как: знакомство 
студентов с традициями, культурой, историей своего народа; соответствующая педагогическая культура 
преподавателей, реализующих воспитательную функцию обучения; отсутствие давления со стороны 
международных, национальных, религиозных профессиональных сообществ.

Целенаправленная деятельность по воспитанию толерантности при соблюдении соответствующих 
условий приобретает глубокий смысл и обеспечивает реальную действенность в формировании 
высококультурных отношений.

Необходимость специальной работы по воспитанию толерантности студентов обусловлена тем, 
что толерантность как тип индивидуального и общественного отношения к социальным и культурным 
различиям, как терпимость к чужим мнениям, верованиям и формам поведения можно рассматривать в 
качестве одногоиз фундаментальных признаков цивилизованности, поэтому  воспитание толерантности 
следует рассматривать в качестве неотложной задачи, если мы хотим сохранить страну, человека и 
«человеческое в человеке». 

Знание критериев толерантности и интолерантности позволяет диагностировать уровень 
толерантности-интолерантности студентов, сформулировать цели и задачи, определить содержание и 
основные направления толерантности студентов в образовательном процессе вуза и процессе изучения 
иностранного языка, в частности.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ 
ПРОГРАММЫ НДО «САМОПОЗНАНИЕ» В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
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Важным условием устойчивого развития, социально-экономической и политической модернизации страны 
является духовно-нравственная консолидация общества на основе единых ценностей и общенациональной идеи. 
Национальная идея является ядром национальной идеологии - системы идеалов, ценностей, целей, интересов 
государства, признаваемых всеми гражданами. 

Ключевые слова: модернизация, общественное сознание, воспитание, школьная воспитательная система, 
воспитательная среда, программа нравственного и духовного воспитания, самопознание, ценность, ценностная 
ориентация, развитие

Современная социокультурная ситуация в Казахстане характеризуется качественными изменениями 
приоритетов и ценностей в общественном сознании. Новизна и стратегический характер задач 
модернизации общественного сознанияпредусматривают усиление ценностного потенциала общества в 
целом и системы образования в частности. 

Приоритетное значение на современном этапе развития казахстанского общества приобретают 
актуальные направления модернизации общественного сознания, обозначенные руководством страны 
через следующие ценности и качества: конкурентоспособность; прагматизм; сохранение национальной 
идентичности; культ знания; эволюционное, а не революционное развитие Казахстана; открытость 
сознания. [1-2]

В условиях реализации программы «Рухани жангыру» возрастает значимость создания в каждой 
школе эффективной воспитательной системы гармоничного развития и социализации школьников. При 
этом следует максимально актуализировать воспитательный потенциал педагогических систем, способных 
обеспечить полноценное нравственно-духовное развитие школьников, воспитание у них гражданско-
патриотических качеств.

Системное междисциплинарное исследование феномена воспитания было реализовано в рамках 
научной школы «Системный подход к воспитанию и социализации детей и молодежи» [3-5].На основе 
анализа педагогической теории и практики мы пришли к пониманию воспитательной системы как 
устойчивой социально – педагогической целостности, определяющей характер отношений педагогов, 
учащихся и родителей и объединяющей все виды их совместной деятельности (учебной, внеучебной, 
внеурочной и внешкольной) вокруг общих смыслов, ценностей, целей воспитания.

Программа нравственно-духовного образования «Самопознание» в силу своего комплексного 
характера позволяет создать в каждом учебно-воспитательном учреждении целостное образовательное 
пространство, в котором происходит развитие личности и которое включает в себяуправление 
учебно-воспитательным процессом, учебный процесс, внеучебную воспитывающую деятельность, 
дополнительное обра зование, взаимодействие с внешними социальными институтами (семья, другие 
социальные институты)посредством усиления ценностного потенциала всех этих областей.

Исходным основанием дифференциации и характеристики особенностей функционирования 
воспитательной системы школы на основе программы НДО «Самопознание» в контексте модернизации 
общественного сознания стало осмысление их сквозь призму основных компонентов школьной 
воспитательной системы[6].

Проектирование воспитательной системы школы предусматривает единство и органическую 
взаимосвязь ее компонентов:

	ценностно-целевого; 
	функционально-деятельностного; 
	 субьектно-отношенческого; 
	пространственно-средового; 
	оценочно-результативного. 
На уровне ценностно-целевого компонента воспитательной системы школы на основе программы 

НДО «Самопознание»становитсяважным уточнить и конкретизировать цели и задачи воспитания, обучения 
и развития школьников, заново переосмыслить ценности сообщества педагогов, детей и их родителей 
в контексте задач модернизации общественного сознания.Данный компонент является ценностно-
смысловым ядром или главным детерминирующим и интегрирующим фактором функционирования и 
развития воспитательной системы.

В этом ключе в качестве одной из особенностей функционирования школьной воспитательной 
системы мы рассматриваем ее направленность на воспитание и развитие у обучающихся стремления 
к самообразованию, национальной идентичности и патриотизма, конкурентоспособности, 
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жизнестойкости и толерантности.
Особенностью реализации функционально-деятельностного компонента воспитательной системы 

школы на основе программы НДО «Самопознание» выступает соответствие задачам модернизации 
общественного сознания системообразующего вида деятельности школы, конкретных форм и методов 
организации совместной деятельности и общения основных субъектов образовательного процесса 
(школьников, родителей, педагогов), содержания и стиля жизни всего школьного сообщества. На практике 
чаще всего именно благодаря ему выстраивается оригинальная воспитательная система, формируется 
неповторимая индивидуальность, лицо коллектива. 

Большое значение имеет создание воспитательной среды, воссоздающей конструктивные модели 
жизнедеятельности современного гражданского общества. При отборе ключевых видов деятельности 
школьников важно учитывать их мотивацию и предпочтения. Воспитание эффективно только тогда, когда 
оно дает широкий простор саморазвитию личности, позволяет соединять интересы отдельных детей с 
потребностями коллектива и общества в целом. 

Воспитательная система эффективна, если активно использует потенциал школьного самоуправления, 
предоставляет школьникам реальную возможность для смены социального статуса и ролей, широкие 
возможности для творческой самореализации. При этом большое значение имеет соуправление как 
совместная форма управления всех участников образовательного процесса.

Особенностью функционирования субъектно-отношенческого компонента воспитательной 
системы школы на основе программы НДО «Самопознание» является высокая активностьдетей и 
взрослых, участвующих в создании, управлении и развитии воспитательной системыв контексте задач 
модернизации общественного сознания. Важно сообща решать вопросы о том, какую воспитательную 
систему следует создавать, как ее моделировать и строить, каким образом она будет функционировать и 
т.д. Основное предназначение воспитательной системы заключается в содействии гармоничному развитию 
личности каждого члена школьного сообщества.

Школьное сообщество состоит из представителей разных социальных групп – педагогов и школьников, 
их родителей. Оно обладает значительным воспитательным потенциалом, так как предоставляет 
благоприятные возможности для тесного общения, взаимодействия и взаимообогащения людей разного 
возраста и социального опыта. Школьники в контексте задач модернизации общественного сознания 
должны стать полноправными субъектами своего развития, активно предопределять жизнедеятельность 
школьного сообщества, всей воспитательной системы. В хорошей воспитательной системе ни один 
школьник не должен остаться без внимания. 

Особенностью функционирования пространственно-средового компонента школьной 
воспитательной системы является освоенная в процессе развития воспитательной системы среда, а 
также связи и отношения школьного общества с другими общностями взрослых.

Каждая воспитательная система создает среду – свое жизненное пространство, в котором 
осуществляется совместная деятельность и общение всех членов школьного сообщества, развиваются 
межличностные и деловые отношения, формируются индивидуальные и групповые ценностные 
ориентации. Воспитательная система школы в современных условиях должна быть открытой. Только при 
этом условии она может эффективно действовать и развиваться. Освоенная школой среда характеризует 
открытость и масштаб школьной воспитательной системы. 

Эффективная воспитательная система тесно связана с микро- и макросредой, где в качестве первой 
выступает среда, освоенная школой (микрорайон, населенный пункт), а в качестве второй – общество в 
целом. 

В контексте задач модернизации общественного сознания члены школьного сообщества должны 
активно осваивать окружающее пространство. При этом основными источниками личностного опыта 
учащихся выступают как организуемый образовательным учреждением регламентированный, т.е.  
стандартизированный образовательный процесс, так и вариативнаяобразовательнаясреда учебного 
заведения как пространство жизненных обстоятельств, свободно реализуемых гуманитарных проектов, 
дающих богатейший «материал» для развития. 

В открытой воспитательной системе школы у детей развиваются способности жить и работать в 
социуме, осваивать и выполнять необходимые социальные роли, преобразовывать действительность на 
пользу себе, окружающим людям и обществу в целом, что позволяет расширить диапазон возможностей 
воспитательного воздействия на личность. Открываются неограниченные возможности для организации 
досуга школьников, удовлетворения их познавательных интересов и социальной активности, полноценной 
самореализации и творчества.

Среда при таком подходе становится эффективным средством развития социально-эмоциональных 
навыков современных школьников. Они осваивают широкий диапазон социальных ролей, жизненных и 
образовательных стратегий, позволяющих им полнее реализовать свой творческий потенциал, достичь 
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жизненного успеха.
Особенностью эффективного функционирования оценочно-результативного компонента школьной 

воспитательной системы выступает наличие методики исследования, включающей: критерии оценки 
воспитательной системы; методы и приемы изучения результативности воспитательной системы; формы 
и способы анализа, оценки и интерпретации полученных результатов. При отсутствии достоверной, 
подвергнутой тщательному анализу информации о развитии отдельного школьника и формировании 
коллектива трудно определить педагогическую целесообразность всей достаточно сложной и трудоемкой 
деятельности, проводимой по построению воспитательной системына основе программы НДО 
«Самопознание».

Процесс нравственно-духовного образования является многофакторным и комплексным, так 
как сложен как по многообразию задач, которые необходимо решать для формирования ценностных 
ориентаций личности, так и по количеству объективных и субъективных факторов и условий, ускоряющих 
или замедляющих его, разнообразию форм и методов воспитательного воздействия.

Для определения уровня сформированности воспитательной системы школы в массовой 
педагогической практике используются критерии факта, качества и времени, обоснованные В.А. 
Караковским. Критерии факта позволяют ответить на вопрос, есть ли в данной школе воспитательная 
система, критерии качества дают представление об уровне ее сформированности и эффективности[7].

Критерии факта характеризуется следующими показателями:
– упорядоченность жизнедеятельности школы (соответствие содержания, объема и характера 

учебно-воспитательной работы возможностям и условиям данной школы);
–   наличие сложившегося единого школьного коллектива;
– интеграция воспитательных воздействий и педагогических усилий.
Критерии качества складываются из следующих показателей:
– степень приближенности системы к поставленным целям, реализация концептуальных идей и 

принципов, лежащих в основе воспитательной системы;
– общий психологический климат школы, стиль отношений, самочувствие ученика, его социальная 

защищенность, внутренний комфорт;
– уровень воспитанности учащихся.
Критерий времени включает следующие показатели:
– устойчивость сформированных знаний, умений и навыков, мировоззрения и взглядов учащихся в 

воспитательной системе школы;
– использование возможностей выпускников в дальнейшей воспитательной работе. 
В эффективной воспитательной системе устанавливаются тесные взаимосвязи между целями, 

задачами и основными направлениями деятельности коллектива, так как инновационная практика 
становится предметом обсуждения и анализа на заседаниях педсовета и совещаниях. Изменяются 
содержательные и организационные аспекты педагогического анализа и контроля, которые наполняются 
научно-обоснованными элементами (критериями, показателями, диагностическими методиками) изучения 
эффективности воспитательной системы школы. Система мониторинга за развитием личности ребенка 
позволяет получать более объективную информацию о состоянии и результативности педагогического 
процесса.   

Анализ опыта лучших казахстанских школ свидетельствует, что воспитание учащихся эффективно 
осуществлять в условиях гуманистической воспитательной системы как среды жизнедеятельности, 
способствующей гармоничному развитию учащихся с учетом их разнообразных интересов и склонностей. 
Системное видение воспитательного процесса позволяет устанавливать связи между отдельными 
компонентами системы, понимать их роль и значение. 

Как видим, в режиме функционирования воспитательной системы школа получает широкий диапазон 
дополнительных возможностей для реализации идей самопознания и развития духовно-нравственных 
качеств учащихся, повышения воспитательного потенциала обучения и воспитания.Мы убеждены в том, 
что для успешной реализации задач модернизации общественного сознания важно поднять на качественно 
новый уровень организацию воспитательной работы в школах, чтобы каждая из них стала воспитательной 
системой, отвечающей вызовам времени. 
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ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ ЖЕТІЛДІРУ КОНТЕКСТІНДЕГІ «ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 
НЕГІЗІНДЕ МЕКТЕПТЕГІ ТӘРБИЕ ЖҮЙЕСІНІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ 

Кудышева Б.К.1 доцент, БҚИТУ, Орал, Қазақстан 
Дуанабаева Б.Ч. 2 № 2 АМГПК директоры, Алматы, Қазақстан 

Калиева Ғ.И. 3 Ғылыми хатшы, «Бөбек» ҰҒПББСО, Алматы, Қазақстан

Тұрақты дамудың, әлеуметтік-экономикалық және саяси жаңғырудың маңызды шарты - қоғамды жалпы 
құндылықтар мен ұлттық идея негізінде рухани-адамгершілік шоғырландыру. Ұлттық идея ұлттық идеологияның 
өзегі - мемлекеттің барлық азаматтары мойындайтын мұраттар, құндылықтар, мақсаттар, мүдделер жүйесі.

Тірек сөздер: модернизация, қоғамдық сана, білім, мектептің білім беру жүйесі, білім беру ортасы, 
адамгершілік-рухани тәрбие бағдарламасы, өзін-өзі тану, құндылық, құндылық бағдары, даму

РRAGMATISTS ARE PEOPLE WHO THINK RATIONALLY
Kurebayeva G. A., doctoral of ENU named after L. N. Gumilev, Nur-Sultan, Kazakhstan 

Pragmatists are people who think rationally. Pragmatists are people who do not recognize authority. They doubt 
all things around them, but their behavior is very effective and depends on the actions of others. Nor can they be said to 
act reflexively and without thinking. On the contrary, pragmatic action means rational, even selfish action, based on their 
personal interests or the interests of others.

Key words: Pragmatism, pragmatism, person, action, thinking, peculiarities of pragmatics behavior.

ПРАГМАТИКТЕР - ҰТЫМДЫ ОЙЛАЙТЫН АДАМДАР
Куребаева Г. А., докторант, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Прагматиктер – ұтымды ойлайтын адамдар. Прагматиктер - бұл беделді мойындамайтын адамдар. Олар 
қоршайтын барлық нәрселерге күмән келтіреді, бірақ олардың мінез-құлқы өте тиімді және басқа адамдардың іс-
әрекетіне байланысты. Сонымен қатар, олар рефлексивті және ойланбай әрекет етеді деп айтуға болмайды. Керісінше, 
прагматикалық әрекет ету олардың жеке мүдделерін немесе қоршаған адамдардың мүдделерін негізге ала отырып, 
ұтымды, тіпті өзімшіл әрекет етуді білдіреді. 

Тірек сөздер: прагматизм, прагматик адам, әрекет, ойлау, Прагматика мінез-құлқының ерекшеліктері.

Прагматизм – таныс сөз және адамдар бұл прагматизм, прагматик адам деген сөз тіркестерін жиі 
естиді. 

Прагматизм (pragma - грек тілінен алынған сөз. Рragmatos - іс, қызмет, әрекет деген мағыналарды 
береді) - адамның мәдени-әлеуметтік өмірдегі қызметі, практикалық іс-әрекеті тұрғысынан талданған, ХХ 
ғасырдың соңында АҚШ-та өріс алған философиялық бағыттың бірі. Бұл бағыт адамның өмірмәнділік 
қасиеттерін айқындайтын, оның орталық негізі болып табылатын әрекетті, мақсат қойылған қызметті 
қарастырып, оларды басымдылыққа шығаруды көздейді [1]. 

Негізгі өкілдері – «прагматизм» терминін жандандырушы: Ч.Пирс, У.Джемс, Дж.Дьюи т.б. Джемс 
Уильям прагматизмді тәжірибеге сүйенудің ең радикалды формасы, өткенге қатынасы тұрғысынан 
идеяларды, қоғамдық өмір белестерін барынша аз сынаушы ілім, прагматистер тым жалпылықтан, 
абстракциядан, тек сөз жүзіндегі, тәжірибеде тексерілмейтін негіздемелерден, алдамшы қағидалардан, 
тұйық жүйелерден, жалған абсолюттерден қашатын нақтылық деп түсіндіріп өтеді [1]. 

Прагматизм  дегеніміз не? Егер сен ақылмен емес, эмоцияға бағынсаң, өмір баспалдағыңды 
жоспарламай, орындалмас арман және үмітпен өмір сүрсең - жетістік болмайды. Елбасы Назарбаев бұл 
туралы өзінің мақаласында жақсы түсіндіреді. «Прагматизм - өзіңнің ұлттық және жеке байлығыңды 
нақты білу, оны үнемді пайдаланып, соған сәйкес болашағыңды жоспарлай алу, ысырапшылдық пен 
астамшылыққа, даңғойлық пен кердеңдікке жол бермеу деген сөз. Қазіргі қоғамда шынайы мәдениеттің 
белгісі - орынсыз сән-салтанат емес. Керісінше, ұстамдылық, қанағатшылдық пен қарапайымдылық, 
үнемшілдік пен орынды пайдалану көргенділікті көрсетеді», - деді Нұрсұлтан Назарбаев. Елбасының 
пікірінше, нақты мақсатқа жетуге, білім алуға, саламатты өмір салтын ұстануға, кәсіби тұрғыдан жетілуге 
басымдық бере отырып, осы жолда әр нәрсені ұтымды пайдалану - мінез-құлықтың прагматизмі [2]. 
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Демек, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың прагматистік ұстанымы: нақтылық, дәлдік, тиімділік, пайдалылық, 
нәтиже, кез келген күрделі ахуалдан тез шығудың жолы, сөзден іске көшу т.б. қағидаларды басшылыққа 
алады. 

Прагматик деген кім? Қазіргі тұрмыстық мағынада прагматикалық адам - күшті тұлға, оған тән:
- ақыл-ойдың логикалық және аналитикалық қоймасының басымдылығы;
- стратег;
- идеализмді жоққа шығарады;
- барлығы іс жүзінде тексереді («іс-әрекет адамы»);
- өз уақытын сауатты жоспарлай алады;
- мақсат пайда түрінде нақты нәтижеге ие болуы тиіс;
- өзі ғана жетеді;
- мүмкіндігінше өз өмірін басқарады.
Егер тұлғаның кез келген қасиетін қарайтын болсақ, барлығында өлшем маңызды. Тұлғаның оң 

тұлғалық қасиеті тым көп болса, ол  минус белгісіндегі сызыққа айналады, ол прагматизмге де тән. Өз  
мақсатына жетуге әдеттенген адам басқалардың сезімдерімен   санаспауы мүмкін.  Қоғамда мұндай 
тұлғалар жиі қызғаныш тудырады - адамдар қызметтің табысты нәтижесін көреді, бірақ прагматиканы 
жұмсауға тура келді және ол жай ғана жолы болғыш» деп ойлайды.

Прагматиктер - ұтымды ойлайтын адамдар. Прагматиктер - бұл беделді мойындамайтын адамдар. 
Олар қоршайтын барлық нәрселерге күмән келтіреді, бірақ олардың мінез-құлқы өте тиімді және басқа 
адамдардың іс-әрекетіне байланысты. Сонымен қатар, олар рефлексивті және ойланбай әрекет етеді 
деп айтуға болмайды. Керісінше, прагматикалық әрекет ету олардың жеке мүдделерін немесе қоршаған 
адамдардың мүдделерін негізге ала отырып, ұтымды, тіпті өзімшіл әрекет етуді білдіреді. 

Прагматиктер - бұл әлемде әр нәрсенің өз бағасы бар, бәрі сатып алынатынын және сатылғанын 
мойындайтындар. Олар үшін қарсыластарда қандай сенім немесе моральдық қасиеттер маңызды емес. 
Оның ұсынғаны немесе сатқаны, демек, мәміле жасаған кезде қандай пайда алуға болатыны маңызды. 
Бұл ретте мәміленің нысаны маңызды емес - бұл экономикалық алмасу операциялары, қаржылық немесе 
символдық, моральдық пайда алу. Ең бастысы, ұтылып қалмау. Сондықтан өз қылықтарынан нақты нәтиже 
алу өте маңызды. Егер нәтиже жоқ болса, онда әрекет прагматикалық емес деп бағаланады.  

Сонымен қатар, прагматиктер - бір жобаның адамдары. Жоқ, олар бір күнмен өмір сүрмейді. Іскерлік 
міндеттерді шешу кезінде салқын есептеу мен эмоционалдық болмауы оларды айналасындағыларға 
қамқорлық жасауға мәжбүр етеді және көп жағдайда сезімтал және ойластырылмаған шешімдерге бейім 
адамға қарағанда. Алайда, олар не үшін қажет екенін түсінбесе, ештеңе жасамайды. Мұнда моральдық 
бағалар жоқ - жақсы деген не, ал жаман деген не. Бұл өте пайдалы емес екенін түсіну ғана бар. Сондықтан 
жеке өмірде прагматиктердің артында тас қабырғасы ретінде – жайлы және қауіпсіз деп айтуға болады.

Прагматиктер күшті адамдар деп айтуға болады. Олар артық сұрақтар қоймайды, ақымақ жауап 
күтпейді. Олар өздері мен сүйікті адамдар үшін жұмыс істейді және бедел табады. Олар бөтен мәселелерді 
жасырмайды, ал барлық даулы жағдайларды өз бетінше шешеді. Қандай әдістермен - бұл мүлдем басқа 
мәселе. Әйтпесе, қойылған міндет шешілуі тиіс.

Қалай болғанда да, прагматик - ұтымды ойлайтын адам. Олар өз өмірін және қоршаған ортаны 
жеңілдетеді.  Артық  сөздері мен қимылдары жоқ. Олар өз ісін біледі және өз алдына қойған мақсаттарға 
әрқашан қол жеткізеді.

Прагматиктер қазір бар барлық мүмкіндіктерді пайдалана отырып, мақсатқа жетуге ұмтылады. Олар 
қосымша ақпаратты, құралдарды, ресурстарды іздеуге тырыспайды, өйткені бұл - ақталмаған күш пен 
уақытты жоғалту. Басты  мақсатқа алаңдамау үшін, мәселелер олардың пайда болуына қарай шешіледі [3].

Жаңа әдістерді, эксперименттерді және басқа да іс-әрекеттерді үнемі іздеу таңдалған курстан 
ауытқуды білдірмейді. Бұл жаңалыққа талпынудан емес, нәтижеге жылдам қол жеткізу ниетінен 
туындайды. Бұл үшін олар өзгенің пікірін тыңдауға, мақсатқа қысқа жолды табуға деген үмітпен дайын.

Прагматиктер үшін ең бастысы - бәрі сәтті қалыптасатын қолайлы сәтті жіберіп алмау. Олардың 
болжаусыздығы мен әлемнің басқарылмаушылығына деген сенімі «бүгін солай, ал одан әрі жағдайға 
байланысты»  стратегиясын ақтайды.

Прагматиктерге эмоциялар мен сезім көріністерімен әсер ету мүмкін емес, егер олар жолда объективті 
кедергі болса, бұл жағдайда көмектеседі. Маңызды мәселелерді талқылауға және ұжымдық шешімдерді 
әзірлеуге құлшыныспен қатыса отырып, ынтымақтастыққа оңай барады.

Пессимизм, теріс көзқарас осы адамдарға тән емес. Пайда болатын мәселелер оларды таңдалған 
жолдан бұра алмайды. Шешім қабылдауға олар оң көңіл-күймен қосылады, прагматик  -  оптимист, қиын 
жағдайларды өз пайдасына айналдыруға ұмтылады. Қалыптасқан дүниетаным пайда болған қиындықтарды 
аса драмалауға және тым байыпты қарауға мүмкіндік бермейді.

Мінез-құлық және ойлау икемді. Қарым-қатынас дағдылары жақсы дамыған, басқа адамның 
орнында өзін оңай елестете алады және өз іс-әрекетінің салдарын түсіне алады. 
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Прагматика мінез-құлқының ерекшеліктері. Саясатта, басқару қызметінде табыстарға прагматикалық 
адамдар жиі жетеді. Бұл олардың сипатына, өмірлік мақсаттарына, ойлау стиліне байланысты.

Олар үшін тән:
-  пайда алу үшін ең қысқа жолдарды іздеу;
-  жаңа жағдайларға жылдам бейімделу;
- жаңа әдістерге, инновацияларға қызығушылық;
- мақсатқа жету үшін кез келген құралдарды пайдалану;
-  шығармашылық көзқарас.
Олар интеллектуалды, алға қойылған мақсатқа жету үшін барлық мүмкіндіктерді қолдана отырып, 

тез жаңаға үйренеді.
Прагматиктер сәтсіздіктен ұзақ уақыт алаңдамайды. Олар ескі әдістер жұмыс істемесе, жаңа 

жолдарды іздейді. Жіберілген қателіктерден қорытынды жасап, алдағы уақытта оларды қайталамайды. 
Олар өз мақсатына жету үшін көп жұмыс істеу керектігін түсінеді. Бөтен қолдауға сенім артпайды, тек 
өзіне ғана сенім артуға үйренген. 

Олар үшін іс-әрекетсіздік мүмкін емес, прагматик - бұл өз оптимизмімен айналасындағыларды 
еңбек жағдайына итермелеуге қабілетті адам. Жақсы дамыған түйсігі көптеген нұсқалардан бірін, бірақ 
тиімді және тез қайтарымды таңдауға мүмкіндік береді.

Прагматиктің қоршаған ортамен қарым-қатынасы қандай деген сұраққа да жауап бере кетейік. 
Прагматик   адам қоршаған адамдармен қарым-қатынаста жағымды әсер етеді. Ол қарым-қатынас жасауға 
ашық, қалжыңды ұнатады, дауласпайды, кез келген адамдармен қарым-қатынас оңай табады. Әңгімеде 
жиі өмірден мысалдар, стереотипті фразаларды қолданады. 

Жиі қарапайым идеяларды ұсынады, оларды жеке практикада қолдануын қысқаша түсіндіреді. Пікір 
алмасуға тап болмайды, маңызды мәселелерді ұжымдық талқылайды. Маңызды дебаттар қызықсыз деп 
санайды. Теориялық және философиялық ұзақ пайымдаулардан нақты, іс жүзінде жүзеге асырылатын 
ұсыныстарды ұнатады [3]. 

Прагматизмді қалай дамыту жолдары.
Көптеген адамдар сынайтын қасиеттерді дамыту керек пе? Барлығы сыни емес, тұрақты нәтижелерге 

қол жеткізуде жақсы стратегияны пайдалануда қалыпты прагматизм. Прагматизмнің дамуы өз өмірінде 
бірқатар әдістерді қадағалауға және пайдалануға негізделген:

-  шағын міндеттер мен мақсаттардан бастап-оларды логикалық аяқтауға жеткізу;
- тиімді тайм-менеджмент: сағат бойынша барлық күндізгі қызмет жазылған күнделік жүргізу;
-  қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді мақсаттарды жоспарлау (орындау мерзімі, іске асыру құралдары, 

пайдалы болуы мүмкін адамдардың байланыстарының тізімі);
- қадамдық кезеңдерге үлкен міндеттерді бөлу;
- өзіндік тәртіп: алаңдатушы факторларды табу және белгіленген жоспарды ұстана отырып, оларды 

жою;
- эмоциялармен жұмыс істеу: тыныштық пен салқын қандылық сақтау;
- «сана-сезімді алдау» әдісі адамның өзіне «Мен біраз жұмыс жасаймын және фильмді қараймын, 

серуендеп жүремін» және т.б. айтады.
Қорытындыласақ, кез келген адам прагматизмнің ең жақсы қасиеттерін дамыта алады. Ол үшін нақты 

мақсаттар қойып, болашақты жоспарлап, басталған қиындықтарға қарамастан аяғына дейін жеткізу керек. 
Таза түрде прагматик деп атауға болатын адамдар көп емес. Көп жағдайда бір адамда әртүрлі қабілеттер, 
бейімділік және тілектер бар.

Заманауи жағдайлар адамдардан жоспарлай білуді, өмірдің қарқынды ырғағына бейімделуді, 
өзгермелі жағдайларға тез жауап беруді талап етеді. Практикалық тәсіл табысқа жетуге мүмкіндік береді, 
сондықтан прагматик деп - бұл мақсатты, ал сезімдер мен эмоциялар ол үшін ерекше маңызды емес адам 
айтуға болады.

Олардың  табандылығы мен қуаттарына қызыға қарап, оларды жиі ұнатпайды. Прагматиктер - бұл 
беделді мойындамайтын адамдар. Олар өздерін қоршаған барлық нәрселерге күмән келтіреді, сонымен 
қатар олардың мінез-құлқы өте тиімді және басқа адамдардың іс-әрекетімен байланысты. Бірақ, олар 
рефлексивті және ойланбай әрекет етеді деп айтуға болмайды. Керісінше, прагматикалық әрекет ету 
олардың жеке мүдделерін немесе қоршаған адамдардың мүдделерін негізге ала отырып, ұтымды, тіпті 
өзімшіл әрекет етуді білдіреді.
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ПРАГМАТИСТЫ - РАЦИОНАЛЬНО ДУМАЮЩИЕ ЛЮДИ 
Куребаева Г. А., докторант ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан

Прагматики - это люди, которые думают рационально. Прагматики - это люди, которые не признают авторитет. 
Они сомневаются во всем вокруг себя, но их поведение очень эффективно и зависит от действий других. Также 
нельзя сказать, что они действуют рефлексивно и не задумываясь. Напротив, прагматическое действие означает 
рациональное, даже эгоистичное действие, основанное на их личных интересах или интересах других.

Ключевые слова: прагматизм, прагматизм, личность, действие, мышление, особенности прагматического 
поведения.

CAPABILITIES OF MANAGING COLLECTIVE PERFORMANCE 
OF CONDUCTOR

Zhuniskhan N.B. , master, Kazakh SWTTU, Аlmaty, Kazakhstan

The essence of the conductor’s activities and the main requirements to the conductor were discussed in the article 
based on the works of the researchers. 

Key words:: choir, musical performance, conductor-choirmaster, the collective , executor.

ДИРИЖЕРДІҢ ҰЖЫМДЫҚ ОРЫНДАУШЫЛЫҚТЫ БАСҚАРУ МҮМКІНДІКТЕРІ
Жүнісхан Н.Б. ,магистрант, ҚазҰҚызПУ, Алматы, Қазақстан 

Мақалада дирижер қызметінің өзіндік ерекшеліктері мен дирижерға қойылатын басты талаптар ғалым-
зерттеушілердің еңбектеріне сүйене отырып қарастырылды.

Тірек сөздер: хор, музыкалық орындаушылық, дирижер-хормейстер, ұжым , орындаушы.

Музыкалық орындаушылықтың түрлері мен жанрларының арасында дирижерлау, әрине, ең күрделі 
және музыкалық өнердің жоғары санаттарының бірі болып табылады. Жеке орындаушылық өнердің 
кез-келген түрінің негізгі міндеті, ең алдымен, өз аспабының немесе ән айту дауысының құралдарымен, 
техникалық шеберліктің белгілі бір дәрежесімен музыкалық шығармада қойылған ойды, эмоцияларды, 
көңіл-күйді, оның сипаты мен стилін, формасын өз орындауымен беру болып табылады.

Дирижерлік өнер жеке орындаушылықтан өзгеше, сол жалпы музыкалық-көркемдік міндеттерді қоса 
алғанда, оларды дирижердің шығармашылық ойларын орындау ұжымына - хорға, оркестрге, ансамбльге 
немесе орындаушылардың басқа құрамына беру арқылы ғана орындай алады және орындауға тиіс.  
Дирижерлік қызметтің ерекшелігі - «дирижер өзінің емес, басқалардың орындауын басқарады және оған 
ықпал етіп отырады». Вейнгартнер «дирижерлік өнердің басты мақсаты - жетекшінің орындаушыларға өз 
түсінігін бере алуы», -  деп есептейді [1, 32б].    

Дирижерлік өнердің бұл ерекшелігі барлық өзге шарттардан басқа (музыкалық дарындылық, білім, 
бейімділік және т.б.) дирижерде белгілі бір қасиеттердің, ұйымдастыру-педагогикалық дағдылардың, 
шеберліктің, мәнерлі техниканың және ең бастысы ішкі ерік-жігерді түсіндіруге және есепке алуға, қиын 
болатын қандай да бір қасиеттердің, оркестр мен хорға ерік-жігер әсерінің болуын көздейді, дирижерда 
бар қол қозғалысы, корпус жағдайы, бет мимикасы, техника-психологиялық және музыкалық қасиеттер 
кешені арқылы орындаушы ұжымға және көрермен-тыңдаушыларға әсер етеді. 

Талантты дирижер партитура музыкасымен қатар жеке құралдардың, дауыстардың, топтардың, 
партиялардың, сондай-ақ жалпы атқарушы ұжымның ерекше ұйымдастырылуы мен технологиясын жетік 
білуі тиіс. Осы тұрғыдан алғанда, кез келген көріністі, жанрды және орындаушылар құрамын өзінің 
шығармашылық негізінде дирижерлау қағидатты түрде бірдей. Әрине, симфониялық оркестрдің, опера 
немесе балет спектаклінің музыкалық театрда және хор ұжымының дирижерлауы әр жағдайда ерекше 
қасиеттерге, өзінің кәсіби-техникалық тәсілдеріне ие. Бұл ерекшеліктер ұйымдастырушылық-техникалық 
білімге және орындаушылық ұжымның қандай да бір түрінің немесе жанрының көркемдік-шығармашылық 
табиғатына негізделеді.

Хор дирижеры кез-келген оркестрдің дирижерларынан артық хормейстерлік жұмыс дағдыларын 
жетік меңгеруі тиіс. Әр түрлі деңгейдегі дарындылықтағы, вокалдық және жалпы музыкалық 
дайындықтағы әншілермен жұмыс жасай отырып, дирижер-хормейстер тәрбие жұмысын үнемі жүргізіп, 
хор дыбысталуының негізгі элементтерін жетілдіруі тиіс. Егер дәлірек айтсақ, хор дирижері қандай да бір 
хор шығармасын орындағанға дейін, жаттықтыру процесінде немесе арнайы оқу жаттығулары арқылы 
оның аты хор болатын тірі орындау құралын өзі жасауы тиіс.

Музыканттардың арасында дирижерлық техника әрбір метроритмикалық өлшем үшін белгіленген 
дирижерлық схемаларда қол қимылдарын (саусақтар, білек, шынтақ, жіліншік және т.б.) еркін меңгерудің 
белгілі бір дәрежесі бар деген пікір бар. Әрине, әрбір дирижер физикалық аппаратқа ие болуы керек. Бұл 
тұрғыда дирижердің сыртқы физикалық іс-қимылдарын сахнада актердің мінез-құлқымен салыстыруға 
болады, ол бүкіл дененің қозғалыс техникасын еркін меңгеруі тиіс. Сонымен қатар, бұл тек сыртқы 
жағы және дирижерде оның шығармашылық-орындаушылық қызметіндегі таза физикалық, көмекші-
техникалық бөлігі болып табылады. Кез-келген адамның қарапайым музыкалық қабілеттері кезінде белгілі 
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бір дирижерлік кестелерде қолмен (және сонымен қатар еркін, әдемі) қимыл-қозғалыс жасауға үйретуге 
болады. Бұл әлі де дирижерлік қимыл, дирижерлік техника болып табылмайды [2, 3б].

Дирижерлық өнер орындаушылық өнердің басқа түрлері арасында шығармашылықтың өте күрделі 
және жалпылаушы түрі бола отырып, идеялық-көркемдік және техникалық элементтерін кең және жоғары 
түсінуде мамандық ретінде ең жас, дирижерлық өнердің тәжірибесі мен іс-тәжірибесі бойынша ғана емес, 
оның теориялық зерттелу дәрежесі бойынша әрбір дирижер алдында тұрған идеялық-шығармашылық 
міндеттерді сезіну дирижерлік технологияны дамыту және өзіндік, жауапты, күрделі және асыра 
түсіндірусіз орындаушылық өнердің жоғары түрін айтуға болады.

Дирижер-хормейстердің өзі басқаратын ұжыммен оқу-тәрбие және репетициялық жұмысы қандай 
болса да, сайып келгенде бұл адамдармен үлкен және қиын жұмыс. Хорды дирижерлау (басқару) концерт 
кезінде тек бір маңызды, басты және жалғыз мақсат үшін ғана қажет, бұл жағдайда хормен ән айту - 
музыка мен мәтін авторларының осы шығармадағы идеялық-көркемдік мазмұнын, бейнелерін, эмоциялық 
күйін, көңіл-күйін, сезімдерін және ой-пікірлерін тыңдаушыларға беру. Хор дирижері ұжымды хормен 
ән айту арқылы белгілі бір шығармашылық міндеттерді орындауға үйретеді. Ойды, орындалатын 
жұмыстың сипатын айқын, мәнерлі, дұрыс және әдемі ашу - дирижер өнеріндегі ең бастысы. Алайда бәрі 
оған байланысты емес. Дирижер өнері тыңдаушыға тікелей бағытталған емес. Ол белгілі бір жағдайды 
бейнелейді, бейнелерді, сезімдерді, ойларды, сол немесе басқа да жағдайларды және т.б. ашады. Дирижер 
қалай көрсетсе - хор да солай бастайды.  

Дирижер музыкалық фразаны қандай көңіл-күймен және түсіністікпен көрсетсе - хор да оны солай 
орындайды. Ол бұл шығарманы дайындықта қалай үйренсе, хор да оны концертте солай ойнайды. Дирижер-
хормейстер хор алдында белгілі бір техникалық, ең бастысы көркемдік-орындаушылық міндеттерді 
ұйымдастырады, үйретеді, қояды, ал хор оларды орындайды, музыканың мазмұнын тыңдаушыға 
жеткізеді. Дирижер мен хордың жалпы музыкалық мәдениеті жоғары болған сайын, әншілердің вокалдық-
хор технологиясы мен дирижер шеберлігі жоғары болған сайын, сол дирижер басқаратын орындаушылық 
мәдениеті, хордың көркемдік мәнерлілігі жоғары болады.

Егер дирижерға, өз өмірін дирижерлық өнерге арнайтын адамға қойылатын негізгі талаптарды және 
оның білімі мен дамуы тиіс негізгі жолдарды атап көрсетсе, онда оларды үш негізгі белгімен сипаттауға 
болады. Олардың тиісті дамуы, білімі мен дағдысын алу кезінде болуы дирижер-орындаушы тәрбиелеу 
мен білім берудің басты жағдайлары бола алады. Бұл шарттарды қысқаша келесі негізгі бағыттарда 
көрсетуге болады: бірінші - музыкалық дарындылық және жан-жақты музыкалық білім; екінші - белгілі бір 
философиялық-дүниетанымдық идеялық сенім және жалпы және музыкалық мәдениеттің жоғары деңгейі; 
үшінші - психологиялық ерік деректері, ұйымдастырушылық-педагогикалық қабілеті мен дағдылары және 
тиісті физикалық жарамдылығы [3,15б].

Осы үш жақтың негізгі мәні мен мазмұнын толығырақ ашайық:
1. Белгілі бір дарындылық дәрежесіндегі музыкалық білімнің болуы музыкалық естуге (дирижер-

хормейстерлер үшін сондай-ақ вокалдық естудің ерекшеліктерімен), жақсы есте сақтауға, таңдаған 
мамандыққа деген махаббатқа - бұл жағдайда хор өнеріне - әуендер, үндестік, ырғақ, қарқын және т.б. 
негізделуі тиіс. Дирижер-хормейстер үшін түсіну мен ән айту сезімі ерекше маңызға ие. «Әуезділік, 
әншілдік орындау мәнерлілігінің ең күшті құралы болып табылмайтын адам музыкамен айналыспауы 
тиіс... Болашақ дирижер әуезділік, әншілдік рухын түсінуі тиіс» [3, 16б]. Бұл қасиеттер, әсіресе, хор 
дирижеріне қажет. Бірақ бұл қасиеттер аз болып табылады. Оқу процесінде, сондай-ақ музыканың 
барлық салаларында білімді кеңейту және жаңарту бойынша тұрақты жұмыс істеу кезінде пайда болатын 
музыкалық-теориялық және тәжірибелік дағдылар мен білімнің болуы қажет: бұл бірінші кезекте жылдам 
музыкалық-есту реакциясы, еркін сольфеджиялау, үйлесімділікті, полифонияны білу, тек талдай білу ғана 
емес, сондай-ақ ең болмағанда тапсырма-жаттығу түрінде музыканы өзі жаза білу, партитураны көру, оқу 
және іштей есту, музыкалық аспаптардың бірін меңгеру (ең жақсысы фортепиано). Дирижер-хормейстердің 
партитураның музыкалық-технологиялық құрылысын игеруге мүмкіндік беретін қабілеттері, білімі мен 
дағдылары болуы тиіс.

2. Жалпы музыкалық мәдениеттің жоғары деңгейіне белгілі бір философиялық-эстетикалық идеялық-
дүниетанымдық білімдер, жалпы мәдениет тарихы саласындағы білімдарлықтар және музыкалық, 
атап айтқанда хор әдебиетін, әдебиет және аралас өнер саласындағы жалпы мәліметтер, музыкалық 
мәдениеттің даму тарихы, стильдер мен формалар, жеке дәуірлер, композиторлар және т.б. негізінде қол 
жеткізіледі. Жалпы мәдени және музыкалық білім белгілі бір композитордың шығармашылығын дұрыс 
және терең талдауға және түсінуге, осының негізінде көркемдік шығармашылық заңдарына сәйкес өзінің 
дирижерлық-орындаушылық экспозицияларын жасауға мүмкіндік береді. 

3. Физикалық дайындық, психологиялық ерікті деректер, ұйымдастырушылық-педагогикалық 
қабілеттер мен дағдылар - бұл дирижер орындаушылар ұжымына үнемі репетицияларда да, концертте 
дирижерлау процесінде де жүгінетін жалпы құралдар. Үшінші бөлімнің мәнін түсінуде ерік-жігердің 
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болуы бірінші дәрежелі мәнге ие. Эпиграфпен біз атақты кеңес дирижері А.Пазовский «дирижер үшін 
ерік-жігер және шығармашылық талпыныс сияқты қасиеттер аса маңызды», - деп ой бөліссе, Шарль 
Мюнштің пікірінше, егер дирижерда «музыканттармен қарым-қатынас жасауға арналған екі құрал - бет 
эмоциясы және қимыл болса, онда оларда дирижерлауда ең маңызды факторлардың бірі болып табылатын 
ерік-жігердің болуы шарт [4,121б]. Ерік серпілістердің дамуы, орындаушыларға ерік-жігер әсер ету - 
дирижердың ішкі жағдайын ашатын, жүйке жүйесінің жеке ерекшеліктерімен, эмоциялық-психологиялық 
және физиологиялық тәртіптермен байланысты тәрбиелеудің ең қиын жақтарының бірі. Педагогика, 
психология негіздерін білу және ұйымдастыру дағдыларының болуы дирижерға ең алдымен хор мен 
оркестрге қатысушы адамдармен қарым-қатынаста оның қатысушыларын орындаушылардың бірыңғай 
ұжымы ретінде ұйымдастыру және тәрбиелеу үшін қажет.

Демек, психофизиологиялық дайындық және техникалық икемділік бірінші кезекте қол қозғалысының 
белгілі бір жүйесіне, оның жекелеген бөліктерінің - саусақтардың, алақандардың, қолдың, шынтақтың, 
жіліншіктің, көздің және бүкіл дененің еркіндігіне, яғни «бет пен қимылдың көрінісі» - негізгі сыртқы 
факторлар ретінде болып табылады, олардың көмегімен дирижер орындаушылар ұжымына жүгінеді және 
оларға өзінің шығармашылық-орындаушылық ниеттерін береді.

Кез келген өнер туындысы белгілі бір идеяларды, бейнелерді, сипаттарды, объективті шындықтың 
қасиеттерін суретші субъективті қабылдау арқылы, осы шындықты жеке қайта ойлау призмасы арқылы, 
осы суретшіге тән шығармашылық жазбамен, жеке қайталанбастықпен, көркем мәнермен және әрбір 
осы суретшіге тән басқа да қасиеттермен берген эмоциялық әсер ету күші бар көркем құндылық болып 
табылады. Осы қасиеттер эмоционалдық әсер ету күшін, көркемдік құндылығын және өзінің қайталанбас 
және жеке даралығын және дирижер өнерінде музыкалық орындаушылық осы түрін жоғары түсінудегі 
шығармашылық процесс ретінде айқындауы тиіс және мүмкін.

Сонымен, өзіне және басшылық ұжымға қойылатын жоғары көркемдік-кәсіби талаптар, 
орындаушылар ұжымымен жұмыс істеу үшін қажетті жағдайлар жасауда ұйымдастырушылық-
педагогикалық ерік дирижердың орындаушы ретінде, дирижердің басқаруында орындалуы эстетикалық 
ләззат алатын тамаша хор шығармаларының түсіндірушісі ретіндегі жоғары өнерін сәнді және жарқын 
байламмен көркейте алатын, ал тыңдаушылардың алдында хор өнерінің құпияларын ашатын негізге 
қызмет етуі тиіс.
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