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ӘЛ-ФАРАБИДІҢ ЖӘНЕ ОРТА АЗИЯДАҒЫ АҒАРТУШЫЛЫҚ 

ДӘСТҮРІ 

 
Аңдатпа: Мақала шығармашылығына бірі көрнекті әлемдік ойшылдар Әбу Насыр 

Әл-Фараби атындағы кімнің есімімен байланысты ғана емес, белгілі бір саны ғылыми 

жаңалықтардың ортағасырлық, бірақ және дамыту, ағартушылық, әлеуметтік-

философиялық ой-Таяу Шығыс. Мақалада ойшыл, философ Әл-Фараби тұлғасының 

қалыптасуының тарихи және әлеуметтік-мәдени алғышарттары, оның тарихи-мәдени 

бэкграунд (Фон) қарастырылады. Сөз туралы әр түрлі ағымдар, ислам діні IX-XII ғғ. 

Жекелеген топтары мен зияткерлік топтары белсенділік өнімділігі дамуындағы ғылым 

мен мәдениет, тұтастай алғанда.. Гуманизм ежелгі грек идеяларының мұсылман 

ойшылдарының дүниетанымына енуінің және философиялық мәселелерді түсіндірудің 

ұтымды әдістерінің пайда болуының арқасында өзекті мәселе болып отыр. Бұл мұсылман 

философиясының әртүрлі рационалистік мектептерінде гуманизмнің жаңа түрін дамытуға 

мүмкіндік берді. 

Кілт сөздер: Әл-Фараби, Шығыс, Батыс, Мұсылман ренессансы, ойшыл, Байтул-

хикма, Ислам, Суфизм, Ұлы Жібек жолы, ұлттық код, Орталық Азия. 

 

Әл-Фараби философиясы — Шығыс пен Батыстың идеяларының 

синтезі. Оның идеяларын терең зерделеу және өзектендіру Шығыс пен Батыс 

арасындағы диалогты толыққанды және толық ұғынуға мүмкіндік береді.  

Оның идеялары осы күндері өз өміршеңдігінен айырылмай отыр әрі уақыт 

өте келе өз өзектілігін күшейтуде.  Оның ойлары жаһандануды бастан 

кешіріп отырған әлем мәдениетінің сұранысына ие болып отыр. Атап 

айтқанда, қоғам мен тұлға, мемлекет пен қоғам арасындағы қарым-қатынас 

жайлы сұрақтардың жауабын бүгін Әл-Фараби беріп отыр. 

Оның мемлекет және оны дұрыс басқару туралы идеялары, мемлекеттік 

құрылымда адамзат және қоғамдық болмыстың жоғары мәні мен 

құндылықтары ретінде әлем құрылысында онтологиялық қалыптасқан 

қағидаттарды жүзеге асыруға қабілетті билеушінің жоғары миссиясы 

Қазақстанның қазіргі тарихында өзектілендіріледі. Әл-Фараби жоғары 

идеалдарды іске асыратын қоғамның қандай болуы керектігін көрсетті. Атап 

айтқанда, Қазақстан қоғамы «Рухани жаңғыру», «Ұлы даланың жеті қыры» 

атты мемлекеттік бағдарламалар аясында білім мен ғылым культін 

mailto:tarichkz@mail.ru
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қалыптастыруда Әл-Фараби тұлғасы мен шығармашылығының 

маңыздылығы ашыла түседі. 

Бүгін Әл-Фараби есімі ұлттық брендке айналып, ғылым мен 

гуманитарлық білім мен тәрбиенің символы ретінде көпшілікпен 

мойындалады. Биыл Әл-Фарабидің мерейтойына байланысты елімізде 

көптеген конференциялар мен дөңгелек үстелдер ұйымдастырылып, есімі 

тиісті дәреже мен деңгейде аталуда. Осы аталмыш іс-шаралар мен ғылыми 

мақалаларда Әл-Фарабидің пәлсафалық еңбектері, оның ішінде «Қайырымды 

қала», және оның Платонның мемлекет туралы идеясын одан әрі 

жалғастырып дамытқаны жайлы ойлар қайталанып аталатыны да жасырын 

емес. Көпшілік қауымның назарынан көлеңкеде тыс қалатыны – ойшылдың 

ортасы, ол өмір сүрген заман, дәуір, тарихи оқиғалар. Былайша айтсақ 

өмірбаяндық бэкграунд. 

Тарихтан қоғамдық дамудың әрдайым тегіс болмайтыны белгілі, адамзат 

көптеген кедергілерден, дағдарыстардан, құлдыраудан бастан кешіргені 

белгілі. Адамзат қоғамы осынау аталмыш сын-тегеуріндерді жеңе отырып, 

материалдық және мәдени құндылықтарды қайта жаңғыртып, жаңа прогреске 

әрдайым ұмтылып отырады. Бұл ірі әрі терең саяси-әлеуметтік, мәдени 

жаңғыру, алға секіру тарихта «ренессанс» деп аталады. Батыс Еуропада 

мұндай ренессанс XV-XVIII ғасырларда, 700-жылдық «ортағасырлық 

дағдарыстан» кейін орын алғаны мәлім. Дегенмен, «Қайта өрлеу» құбылысы 

таза батыстық өркениет өнімі емес, мұндай ауыр әрі ауқымды өзгерістер 

Орталық Азияда IX-XII ғасырларда орын алды. Оның ауқымы, нәтижелері 

және әлемдік өркениетке әсері зор. Швейцариялық ғалым Адам Метц бұл 

аймақтағы терең өркениеттік бет-бұрысты «Мұсылман ренессансы» деп атап 

өткен болатын [1; 11].  

Орталық Азия дамыған елдер тұрғындарының көпшілігінің көз алдында 

әлемнің шетіндегі Құдаймен ұмытылған бірнеше кедей мемлекеттердің 

ареалы. Дәстүр бойынша, бұл жерде пайда болған көшпелі мемлекеттер 

ежелгі заман мен ортағасырлар дәуірінде өркениетті елдерді тонап, соғыспен 

күн көрген жабайы, өркениет сатысына көтеріле алмаған қоғамдар санатына 

жатқызылып келген болатын. Әрине, ХХІ ғасырда еуропоцентристтік 

көзқарастар, ғылым саласында өз позициясынан айырылып, қазіргі таңда 

мұндай жаңсақ пікірлер мен көзқарастар моветон ретінде саналады. 

Шетелдік ғалымдарда ескі көзқарастарды жоққа шығаруда. 

Осы ретте Орталық Азия аймағы бойынша танымал американдық маман 

Фредерик Старрдың «Жоғалған ағартушылық. Орталық Азияның алтын 

дәуірі» атты еңбегін ерекше атап өтуге болады. Оның жұмысының 

мақсатыОрталық Азияның артта қалуы мен маргиналдығы туралы мифті 

жою болып табылады. Ол оқырманды адамзат тарихында маңызды рөл 

атқарған ғылыми жаңалықтармен, мәдени жетістіктермен, жеңістермен және 

Орталық Азия  (қазіргі Түркіменстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан, 

Қазақстан және Ауғанстан) аумағында болған ағартушылық үдерістері және 
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оның нәтижесінде қоғамдық авансценаға шыққан Әл-Фараби, Ибн-Сина, 

Бируни сияқты ғалымдардың өмірімен таныстырады [2; 21]. 

Фредерик Стардың айтқанына қосыла отыра, біз де аймақтың 

мәденигенез үдерістерінің рөлін осы мақалада ашуға тырысамыз. Шынында 

да, Орталық Азия мәдениеті дүниежүзілік өркениет пен әлемдік мәдениет 

тарихында маңызды орын алады. Орталық Азия халықтары ежелгі уақыттан 

бері тату көршілік қарым-қатынаста өмір сүрді, экономикалық және мәдени 

байланыстарды қолдады. Көшпелі және отырықшы халықтың өмір сүру 

салты мен жағдайларындағы құнарлы алқаптардың, далалардың, тау 

бөктеріндегі аймақтардың айырмашылығы өзіндік мәдениеттердің 

қалыптасуына алып келді. Діни сенімдердің, әдет-ғұрыптар мен салттардың, 

фольклордың, адамгершілік нормалардың ортақтығы мен ұқсастығы мәдени 

ортақтықтың қалыптасуына алып келді. Орталық Азияның бірыңғай 

мәдениетін әртүрлі субмәдениеттер құрады: ежелгі мемлекеттердің 

субмәдениеті (Бактрия, Согд, Хорезм, Фергана, Маргиана), дала 

көшпенділерінің субмәдениеті (сақтар, массагеттер, да-көшпенділер), таулы 

облыстар мен тау етегіндегі жазықтар тайпаларының субмәдениеті, 

отырықшы халықтың субмәдениеті [2; 88]. 

Орталық Азия мәдениетінің тағы бір ерекшелігі ретінде аймақтың 

географиялық орналасуын атап өтуге болады. Ол Месопотамия, Үндістан 

және Қытай сияқты Шығыстың үш ұлы өркениетімен шектеседі, сонымен 

қатар Грекиямен және Риммен — ежелгі Батыс өркениеттерімен байланысты 

болды. Осы себептерге байланысты ол Батыс пен Шығыс арасындағы 

дәнекер рөлін, халықаралық сауда мен олардың арасындағы мәдени 

алмасудағы көпірдің рөлін, мәдени байлықтармен алмасуда (білім, діни 

идеялар, жаңалықтар, көркем шығармалар және т.б.) атқарды. Атап айтқанда, 

Орталық Азия аумағы арқылы буддизм бүкіл әлемге таралды, ал эллинистік 

мәдениеттің элементтері Үндістанда және Қытайда пайда болды. Орталық 

Азия мәдениетінің ұлы делдалдық миссиясы мәдени құндылықтарды 

жаңартуға, басқа мәдениеттердің элементтерін игеруге әкелді, бірақ бұл 

жерде дәстүрлер берік орын алды. 

VIII ғасырдың бірінші жартысында Орталық Азияны жаулап алған 

арабтар аймақты Мавераннахр («Өзеннің арғы жағындағы ел») деп атаған. 

Тарихи деректерде атап өтілгендей, арабтар ғасырлар бойы жергілікті 

тұрғындар жасаған баға жетпес материалдық және рухани байлықтарды 

тонап, көптеген тарихи ескерткіштерді қиратып, жергілікті хатпен жазылған 

кітаптар мен қолжазбаларды өртеп жіберген. Буддистік және зороастриялық 

храмдар мен қасиетті орындарды жермен-жексен еткен. Берунидің «Өткен 

ұрпақтардың ескерткіштері» шығармасында арабтар жергілікті дін, өнер, 

әдебиет, ғалымдарды өлтіріп, олардың шығармаларын өртеп жіберді. Содан 

кейін олар тарихи құжаттарды жойды. Әсіресе арабтар Соғды мен 

Хорезмдегі ғимараттар мен тарихи ескерткіштерге (жазба мәтіндер) орны 

толмас залал келтірді. Мұсылман дініне қайшы келгеннің барлығы жойылды. 
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Оның орнына олар мешіттер мен медресе, Ханак, кесенелер салып, халық 

арасында ислам дінін таратады. Мұсылман Ренессансында ғылым мен 

өнердің дамуына қолдау көрсеткен Аббасидтер әулетінің билеушілері ерекше 

рөл атқарды. Гарун-ар-Рашид (786-809), содан кейін оның ұлы Мамун Бағдад  

қаласында (Халифат астанасында) барлық ғалымдарды жинап, онда Бағдад 

академиясы — «Байтул-хикма» құруға үлес қосады [2; 74]. 

VIII ғасырдың аяғында-IX ғасырдың басында Орталық Азиядағы 

әлеуметтік және саяси жағдай біршама тұрақтанды. Бұхара, Самарқанд, 

Хива, Термез, Ферғана, Ходжент, Қоқан сияқты қалалар мәдениет 

ошақтарына айналды. Хорезмде Мамун академиясы ұйымдастырылды, онда 

Дәуірдің ұлы ғалымдары ғылым мен өнердің дамуына өз үлестерін қосты. 

Сауда мен мәдениетті дамытуда Ұлы Жібек жолы мен исламның таралуы 

ерекше рөл атқарды. 

IX-XII ғасырлардағы мұсылман Ренессанс дәуірінде Орталық Азияда 

табиғи, философиялық-адамгершілік және діни ғылымдар дамыды. Ренессанс 

кезеңінде ұлттық мәдениеттің дамуына назар аудару мемлекеттік саясат 

деңгейіне көтерілді. Тәуелсіздікке қол жеткізген Саманидтер әулеті, әсіресе 

олардың алғашқы билеушілері ұлттық мәдени құндылықтарды нығайтпаса, 

толық мемлекеттік тәуелсіздікке қол жеткізуге болмайтынын түсінді. Араб 

тіліндегі көркем шығармашылыққа тыйым салмай, Саманидтер өз 

шығармаларын қарапайым халыққа түсінікті тілде жазатын авторларды 

қолдады. Саманидтер атақты Шираз кітапханасына тең үлкен кітапхананы 

құрды. Ұлы ғалымның естеліктері бойынша кітапхана көп бөлмелі, 

бөлмелердің бірінде Араб кітаптары, басқа теология бойынша кітаптар 

сақталған. Осындай тәртіппен әр бөлмеде ғылымның белгілі бір саласы 

бойынша кітаптар жиналды. 

IX-XII ғасырлардағы Орталық Азияның мәдени дамуының өрлеуі 

туралы айта келе, бұл аймақ тарихымызда ғылым мен білім бесігі, ұлы 

ашылымдар ретінде белгілі, бүкіл әлемге белгілі ғалым-энциклопедист, 

мәдениеті «Мұсылман ренессансы», «араб мәдениеті» деп аталды. Орта 

ғасырлардағы тарихшылар мен саяхатшылар осы кезеңде Орталық Азияда 

экономика мен сауда дамығаны, қалалар тұрғызылғаны, ғылым мен 

мәдениеттің гүлденуі байқалғаны туралы мәліметтер қалдырды. 

Монументалды сәулет өнері, бейнелеу өнері, Кескіндеме, музыка дамыды, ірі 

кітапханалар жұмыс істеді. 

Мұсылман өркениетінің қайта өрлеуінің ұлы өкілдері өз 

шығармашылығы мен ізденістерінде ежелгі мәдени мұраларға сүйеніп 

отырды. Орталық Азия халықтары ежелгі гректер, римдіктер, 

месопотамдықтар, үндістер және қытайлықтар мәдениетімен таныс болды, 

ғалымдар бірнеше тілдерді жақсы білді. Көптеген мәдени ескерткіштерді 

қиратқан арабтардың шапқыншылығына қарамастан, Ежелгі бай мәдениет 

әлі де өз ізін қалдырды. Егер Ислам белгілі бір дәрежеде барлық мәдениетке, 

тілге, әдет-ғұрыптарға, салт-дәстүрлерге ықпал етсе, мәдениеттің мәні 
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өзгерген жоқ. Бұл біздің халқымыздың мейірімділік, махаббат және 

мейірімділік, адам сүйгіштік, кең пейілділік, мейірімділік, төзімділік, білімге 

ұмтылу, басқа халықтарға құрмет сияқты қасиеттерінен көрінді. Орталық 

Азия ғалымдары басқа халықтарды Үндістан, Қытай, Греция мәдениетімен 

таныстырды. Атақты математик Әл-Хорезми үнді есептеу жүйесін одан да 

жоғары сатыға көтерді, Әл-Фараби грек ғалымы Аристотельдің 

философиялық ілімін одан әрі дамытып, Авиценна Гиппократ медицинасын 

байытты, имам Әл-Бухари ислам ілімін негіздеді [2; 121].  

Шығыс Ренессансының өз ерекшеліктері болды: 1) мәдениетті, зайырлы 

ғылымдарды және ислам дінін дамыту; 2) табыт, Рим, парсы, үнді және басқа 

да мәдениеттерге қол жеткізуге сүйену; 3) астрономияны, математиканы, 

минералогияны, Географияны, химияны және басқа да жаратылыстану 

ғылымдарын дамыту; 4) методологиядағы рационализм мен логиканың 

басымдығы; 5) адамдар арасындағы достықты және жоғары адамгершілікті 

насихаттау; 6) философиялық ғылымды дамыту; 7) әдебиетті, поэзияны, 

риториканы дамыту; 8) энциклопедиялық білім [3;42].  

Осы ойшылдардың арасында Әлемдік философиялық ойды дамытуда 

араб тілдес перипатетизмнің негізін қалаушы Әбу Наср әл-Фарабидің 

көзқарастары ерекше орын алады. Әл-Фараби мұрасы бізге таяу және Орта 

Шығыс, Орталық Азия, Еуропа халықтарымен мәдени байланысты жүзеге 

асыруға мүмкіндік береді. Бұл - Шығыс пен Батыстың мәдени өзара іс-

қимылы мен халықаралық байланыстарының түйінін бекітетін, түрлі 

мәдениетті біріктіретін өзіндік символдық көпір.  

Әл-Фарабидің есімі Сирия мен Иракта, Египет пен Түркияда, Франция 

мен Испанияда, Өзбекстанда және Түркіменстанда белгілі. Қазақстанның 

фарабиеттану зерттеулеріндегі жетекші рөлінің арқасында ол еуразиялық 

кеңістіктегі оның идеяларын кеңінен тарату және топтастырушы рухани 

қазық-бастауларды нығайту үдерісінің эпицентрі бола алады. 

Ол ортағасырлық Шығыстың гуманистік дәстүрінің, моральдық-

адамгершілік көзқарастарының негізін қалаушы, Ұлы көне грек 

ойшылдарының идеяларының ізбасары мен жалғастырушысы, өмір бойы 

Шығыста еңбегі сіңген ғалым «Муаллимус Сони» құрметті лақап атымен 

аталады, бұл оның орнын атақты Аристотельден кейін анықтаған «екінші 

мұғалім» дегенді білдіреді.  

Әл-Фараби өмірі географиялық орта мен орынды, мекендер ен 

қалаларды ауыстырып, ел аралаумен, ортағасырлық ислам ойкуменасының 

күнделікті тіршілігін бақылап, ой електен өткізумен сабақтаса жүрген. 

Ойшылдың өмір жолында әртүрлі мәдениеттермен және өркениет әлемімен 

қауышып кездесуі оның зияткерлік қабылеті мен ой-өрісінің дамып 

жетілуіне, терең ойларды шыңдауға, оның философиялық ойларын жаһандық 

деңгейге жетуіне мүмкіндік берді. 

Шығыс философиялық, әлеуметтік-адамгершілік ойларының дамуын 

Әбу Насыр Әл-Фарабисіз елестету қиын. Ұлы ғалым «Шығыстың 
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Аристотелі», «екінші мұғалім» аттарымен белгілі болды. Бұл атаққа ол 

кездейсоқ ие болған жоқ, себебі Фараби-энциклопедист ғалым еді. Атап 

айтқанда ол екі топқа бөлуге болатын 160 шығарма жазды: 1) ежелгі грек 

ғалымдарының – Аристотель, Платон, Евклид, Гален және басқалардың 

ғылыми мұрасын аударуға, шолуға, насихаттауға және зерделеуге арналған 

шығармалар; 2) жаратылыстану, әлеуметтік-философиялық ғылымдар 

бойынша шығармалар. Фарабидің пікірінше, адам мен қоғамның жеңіске қол  

жеткізуі, мейірімділікке қол жеткізу, адамгершілік және ақыл-ой жетілуіне 

қол жеткізу адамның өз қолында. Ол қаланы білімді және надандыққа бөледі. 

Білімді қалаларда ғылым, философия, адамгершілік, ағарту бірінші орында 

тұруы тиіс. Сонда ғана қоғам кемелдікке жетеді. Қала басшысы білімді, 

шындықты жақсы көруі, алдау мен алдаушыларды жек көруі, әділеттілікті 

жақсы көруі және ол үшін күресуге тиіс. Адамның кемелдікке жетуіне 

жалқаулық, баласыздық, жаман әдеттер, бейтаныс, надандық кедергі 

келтіреді. Әл-Фараби өмірдің ең басты мақсаты-бақытқа қол жеткізу, ал 

бақытқа әлемді зерделеумен, ғылым мен кәсіптерді меңгерумен қол жеткізуге 

болады деп санайды [4; 336]. 

Әл-Фарабидің адамгершілік тұрғыдан жетілген тұлғаның қалыптасуы, 

ізгілікті қала, әділеттілік, теңдік, қоғам, әлем, Бақыт туралы ілімі әлемнің 

жаһандану үдерістеріне, әлемдік қоғамдастықтың бірлігін құруға байланысты 

аса өзекті болып отыр. «Адам өмірін сүю керек, өйткені ол оған жақсылық 

жасауға және бақытқа қол жеткізуге мүмкіндік береді» [4; 337]. 

Философ-энциклопедист адамдардың бақытқа деген теңдігін қорғайды: 

«...әрбір адам өзінің өмір сүруінің басынан бастап туа біткен қабілетке ие, 

соның арқасында оның іс-әрекеті, жан күйі, күші мен айырымы қандай болуы 

мүмкін» [5; 13]. «Бақыт» ұғымы оның педагогикасының негізгі 

санаттарының бірі болып табылады. Әл-Фараби адамның бақытсыздығы 

оның жаман әрекеттерін әкелетініне сенімді болды. Осыған байланысты 

тәрбиелеу міндеті – оң қасиеттердің дамуына ықпал ету және мінездің теріс 

белгілерін жою. Сонымен қатар, Фараби педагогтың кәсіби қасиеттерін 

қарастырады. Оның пікірінше, мұғалім бірқатар артықшылықтарға ие болуы 

керек, атап айтқанда: жақсы жады, батылдық, әділдік, дамыған логика, 

бақылаушылық, ұрындыққа, шындыққа және танымға деген сүйіспеншілікке, 

ақшаға және бейбіт өмірдің басқа да игіліктеріне бей-жай қарамау. 

Ғалым-фарабитанушы А.Х. Қасымжанов «әртүрлі мәдени дәстүрлерді 

өзіне енгізген әл-Фараби мұрасы европоцентризм мен азиоцентризмнің 

дәрменсіздігін дәлелдейді, өйткені әртүрлі мәдениеттер арасында даму 

ұқсастығы ғана емес, сонымен қатар, өзара ықпал ету, сабақтастық, және 

идеялық, дүниетанымдық күрес орын алады. Байланыс көпжақты ғана емес, 

сонымен қатар маңызды, өзара ынталандыратын, өзара байытатын болды» - 

деп көрсетеді [5; 94]. 

Қазіргі  таңда Қазақстанда ұлттың генетикалық коды туралы мәселе 

қоғамның  өзін-өзі тану жолындағы басты тірек ұғымдарына айналып отыр. 
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Қазақстан Шығыс және Батыс мәдениеттерінің қиылысында, тарихи 

кеңістікте орналасқан, онда олар ұзақ уақыт бойы өзара іс-қимыл жасап, 

ынтымақтасып, өзара байысқан. Осы орайда ойшылдың зияткерлік-рухани 

мұрасын қайта ой-електен өткізу өте маңызды. Себебі ол түркі мәдениеті 

негізінде Ислам және антикалық мәдениеттің үздік үлгілерін біріктірген. 

Түркі ортасынан шыққан адам өз шығармашылығында Ислам контенті мен 

ортағасырлық философияның көне дереккөзін ассимиляциялап, түрлі мәдени 

әлемдердің мәдени өзара іс-қимылы мен диалогы негізінде түркі мәдениетін 

көтерудің үлгісін көрсетті. 

 
Әдебиеттер тізімі: 

1. Мец А. Мусульманский Ренессанс. М.: Наука, 1973. – 473 с. 

2. Старр. Ф. Утраченное просвещение: золотой век Центральной Азии от арабского 

завоевания до времен Тамерлана / пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 574 с 

3. Наследие Абу Насра аль-Фараби в трудах Института философии, политологии и 

религиоведения КН МОН РК (библиография: 1991–2012 гг.) / Под ред. З.К. Шаукеновой. –

Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2012. – 78 с. 

4. Юсубов Ж. К. Философия нравственного совершенствования Абу Насра аль-

Фараби // Молодой ученый. – 2013. – № 4 (51). – С. 335-337. 

5. Касымжанов А.Х. Абу Наср Аль-Фараби М.: Мысль, 1982. – 198 с. 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ АЛ-ФАРАБИ 

 

Аннотация: Статья посвящена творчеству одного из выдающихся мировых 

мыслителей Абу Наср Аль-Фараби, с чьим именем связано не только определённое число 

научных открытий средневековья, но и развитие просветительской социально-

философской мысли стран Ближнего Востока. В статье рассматриваются исторические и 

социокультурные предпосылки становления личности мыслителя, философа Аль-Фараби, 

его историко-культурный бэкграунд (фон). Речь идёт о разных течениях ислама IX-XII вв. 

Отдельные группы и интеллектуальные круги проявили активность и продуктивность в 

развитии науки и культуры в целом.. Гуманизм становится актуальным вопросом 

благодаря проникновению древнегреческих идей в мировоззрение мусульманских 

мыслителей и зарождение рациональных методов интерпретаций философских вопросов. 

Это позволило развить новую форму гуманизма в различных рационалистических школах 

мусульманской философии. 

В работе также раскрываются идеалы гуманизма, просвещения, «добродетельного 

города», красоты и взаимопонимания по аль-Фараби. 

Ключевые слова: Аль-Фараби, Восток, Запад, мусульманский Ренессанс, 

мыслитель, Байтул-хикма, Ислам, Суфизм, Великий Шелковый путь, национальный код. 

 

HISTORICAL AND CULTURAL BACKGROUND OF AL-FARABI 

PERSONALITY FORMATION 

 

Abstract: The article is dedicated to the work of one of the world's leading thinkers, Abu 

Nasr Al-Farabi, with whose name is associated not only with a certain number of scientific 

discoveries of the Middle Ages, but also with the development of enlightening socio-

philosophical thought in the countries of the Middle East. The article discusses the historical and 

sociocultural prerequisites for the formation of the personality of the thinker, philosopher Al-



Ш. Уәлиханов ат. КМУ Хабаршысы – Вестник КГУ им.Ш.Уалиханова – Bulletin Sh.Ualikhanov KSU                   

Педагогика ғылымдары сериясы – Серия Педагогические науки – A series of Pedagogical science        №1/2020 
 

10 
 

Farabi, his historical and cultural background (background). We are talking about the different 

trends of Islam in the 9th-12th centuries. Separate groups and intellectual circles showed activity 

and productivity in the development of science and culture as a whole. Humanism is becoming 

an urgent issue due to the penetration of ancient Greek ideas into the worldview of Muslim 

thinkers and the emergence of rational methods for interpreting philosophical issues. This 

allowed the development of a new form of humanism in various rationalistic schools of Muslim 

philosophy. 

The work also reveals the ideals of humanism, enlightenment, «virtuous city», beauty and 

mutual understanding according to al-Farabi. 

Key words: Al-Farabi, East, West, Muslim Renaissance, thinker, Baytul-hikma, Islam, 

Sufism, the Great Silk Road, national code. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ АБАЯ 

«АДАМ БОЛ!» 

 
Аннотация: В данной статье раскрывается вклад великого мыслителя, писателя, 

поэта Абая Кунанбаева в развитии национальной и общечеловеческой культуры. Автор 

особое внимание уделяет раскрытию концепции просветителя «Адам бол!», об его идеях 

духовно-нравственного воспитания, роли знаний, просвещения, культуры во 

всестороннем развитии совершенного человека. Особо подчеркивается вклад 

казахстанского поэта в развитии психолого-педагогической науки. Раскрывая мудрые 

мысли поэта в отношении обучения и воспитания, в статье дается анализ психолого-

педагогического наследия Абая, которые не утратили своего значения в наше время, и 

требуют пристального изучения с позиций современной эпохи. 

Ключевые слова: духовность; нравственность; культура; добродетель; идеал 

совершенного человека. 

         

2020 год ознаменован значимым событием – 175 летним Юбилеем 

выдающегося просветителя, великого поэта, мыслителя   XIX века    Абая 

Кунанбаева, творческое наследие которого не только обогатили духовность 

казахского народа, но стали «многогранным алмазом» в сокровищнице 

мировой культуры.   

«Не для забавы я слагаю стих,  

Не выдумками наполняю стих,  

Для чутких слухом, сердцем и душой    

Для молодых я свой рождаю стих» 

- так сам Абай определил предмет своего творчества, раскрывающей 

основополагающие общечеловеческие проблемы формирования 

mailto:magauova@mail.ru
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нравственных принципов и нравственных ценностей в жизни каждого 

человека [1].   

 Произведения Абая насыщены глубокими и оригинальными мыслями 

по вопросам философии, культуры, этики, психологии, педагогики.   

Известнейший ученый, один из основоположников казахстанской 

педагогической науки, доктор педагогических наук, профессор Т.Т. 

Тажибаев, исследовавший психологические и педагогические взгляды А. 

Кунанбаева особо отмечает что: «Бессмертные поэтические и прозаические 

произведения Абая свидетельствуют о том, что их автор был тонким 

знатоком человеческой души. В большинстве своих стихов и назиданий поэт 

с исключительным мастерством вскрывает характерные особенности 

психологии людей, принадлежащих к определенной эпохе, классу, возрасту и 

т.п. Психология людей вскрывается Абаем в их конкретно-исторической, 

трудовой и бытовой жизни. Это и определило глубокий реализм его 

произведений, их доходчивость до широких масс, их огромную 

воспитательную силу [2]. 

Цель исследования: обосновать значимость для современной системы 

образования и воспитания молодежи психолого-педагогических   идей, 

взглядов, концепций Абая Кунанбаева. 

Методы исследования: в качестве основополагающих выбраны 

историко-генетический, сравнительно-типологический и системный методы 

теоретического анализа, что позволяет всесторонне охарактеризовать 

сущность нравственно-этических концепций Абая, рассматривая их и в 

контексте развития просветительских традиций абаевской эпохи. 

Многогранное творчество и наследие великого поэта-мыслителя 

находиться в центре внимания исследователей. Большой вклад внесли: 

Ауэзов М. О., Тажибаев Т., Бейсембиев К., Сильченко М.С., Срымбетов С., 

Орынбеков М.С., Шаймерденова К.Ш. и другие. 

В центре миропонимания Абая, как и других мыслителей, находится 

человек, сущность которого мыслитель рассматривает чрезвычайно 

многопланово, с точки зрения биологической, психологической, социальной 

и педагогической. Абая привлекает эстетический, этический облик человека, 

его образование и воспитание, мир его чувств и интеллекта, его идеалы и 

цель жизни. 

 Абай понимал человека как целостную личность, наделенную душой и 

разумом. Человек для Абая – центр мироздания. Духовность – определяющее 

начало в человеке, которое впитывается посредством книг и народной 

мудрости, искусства и духовного опыта. 

Свой высший этический идеал Абай выразил в нравственной формуле: 

«Адам бол! – Будь человеком!» Высший этический идеал Абая Кунанбаева 

выражен в нравственной формуле «Адам бол!» – «Будь человеком», «Адам 

дегенданқым бар!» – «Я горд тем, что я человек!», с которой он обращается, 

прежде всего, к молодёжи [1]. 
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Этический смысл абаевской формулы «Адам бол!» состоит в высокой 

оценке роли назначения человека в жизни. В его понимании человек должен 

сочетать в себе разум и гуманность, трудолюбие и образованность, дружбу и 

любовь. Он не уставал напоминать современникам, что солнце и луна – 

украшение небес; леса и ягоды – украшение гор, а украшение земли – 

человек.  

Формула нравственности в трактовке Абая: «Адам бол!» («Будь, стань 

человеком!») заключается также в следующих нижеприведенных 

положениях. Зрелость человека, на взгляд просветителя, определяют три 

главных качества: разум, сердце, воля. Опорой общества и народа должны 

быть личности, в полной мере овладевшие этими качествами [3]. 

Выдвигая свой нравственный принцип «Адам бол!» Абай разрабатывает 

для молодёжи целый кодекс этических норм дружбы и товарищества, любви 

в супружестве, долга и совести, мужества и красоты человеческих 

отношений и т.д. В этом отношении характерны такие произведения, как: «О, 

джигиты, дорог смех, не шутовство», «В интернате учиться» и многие 

другие. Если в одних стихотворениях Абай учит, что надо делать, чтобы 

быть человеком, то в других учит, чего не следует делать, чтобы стать 

человеком. Например, «Не щеголяй вещами», «Измучен, обманут я всем 

вокруг» и другие. 

Таким образом, Абаем формулируются в его поэзии и прозе наиболее 

общие нравственные принципы его высшего этического идеала «Адам бол!». 

Во-первых, это трудолюбие, во-вторых, стремление к знанию, разумности, в-

третьих, умеренность, в-четвёртых, совестливость и, в-пятых, самоконтроль, 

самовоспитание, самодисциплина [4]. 

По его мнению, духовное совершенствование личности во многом 

зависит от приобретения знаний, просвещения. «Знание человека, – писал он, 

– это мерило человечности» [1]. Только обладая необходимой суммой 

знаний, человек может познавать мир, отличать добро от зла, полезное от 

вредного, и лишь тогда от него можно ждать пользы. Чтобы успевать за 

растущими знаниями человеческого общества, необходимо учиться, 

пополнять свои знания каждый час. Обращаясь к молодежи, он призывает их: 

«Лишь знаньем жив человек, Лишь знаньем движется век, Лишь знанье 

светоч сердец…» [1]. В наследии поэта-просветителя Абая, 

сформировавшимся в прошлом столетии, отражены основополагающие 

общечеловеческие проблемы педагогической теории и практики. В связи с 

этим, М. Ауэзов особо подчеркивал, что в произведениях Абая раскрывается 

«ряд принципов обучения и воспитания: взаимосвязь между трудовым, 

нравственным, умственным, эстетическим воспитанием; признание ведущей 

роли воспитания в формировании личности» [5]. 

Высоко оценивая роль воспитания в изменении нравов людей, Абай 

определяет нравственные цели воспитания и образования. Высшая цель 

воспитания, по мнению Абая, – сделать из ребёнка труженика и патриота, а 
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цель обучения – познание вселенной, приобретение знаний, получение 

образования и профессии. 

Мысли поэта-гуманиста наполнены мудростью, идеями гуманизма и 

нравственности. Актуальны сегодня мысли Абая о формировании 

нравственных принципов и нравственных ценностей в процессе самой жизни 

в противовес религиозному учению о «божественной предопределённости» 

морали. По мнению Абая, человек не рождается с какими-то готовыми 

качествами личности. Все понятия о добродетели, все правила поведения 

приобретаются в процессе его жизни и деятельности. Он призывает молодых: 

«Не кидайся на всё сгоряча, Дарованьем своим гордись: «И ты, человек, 

кирпич мирозданья. В здание жизни самой ложись» [3]. 

Несмотря на прирождённое равенство, люди, далее утверждает Абай, в 

нравственном отношении друг с другом не равны: одни безнравственны, 

порочны, глупы, хитры, другие, наоборот, нравственны, добродетельны, 

умны, скромны и т. д. Придавая первостепенное  значение роли воспитания  

в становлении человека и борясь против тех, кто пытался  пороки людей 

объяснить предписанием рока, судьбы, Абай подчеркивал, что человек не от 

природы получает нравственные качества, он становится нравственным или 

безнравственным лишь в процессе воспитания. Абай выделяет три группы 

людей, влияющих на воспитание ребенка. Во-первых, это родители, братья, 

сёстры, то есть семейное, родственное окружение ребёнка. Во-вторых, это 

учителя, воспитатели, наставники, то есть взрослые люди, профессионально 

отвечающие за воспитание ребёнка. И, в-третьих, это сверстники, друзья, 

товарищи. Но Абай делает важный нравственно-этический вывод: кто из 

этих категорий людей наиболее уважаем детьми, кому из них они больше 

верят, влияние кого оказывается наиболее сильным, значительным. Согласно 

Абаю, любимый человек – есть первый и главный наставник детей. Также в 

своих назиданиях поэт неоднократно напоминает, что нравы казахских детей 

портятся из-за неправильного воспитания их родителями, наставниками, в 

результате пагубного влияния невежественных сверстников [1]. 

Главными средствами нравственного воспитания Абай считает труд и 

просвещение народа. В своих произведениях Абай воспевает труд как 

жизненную потребность человека и как основу его нравственности. Человек 

труда – есть истинный носитель добродетели. По мнению Абая, 

универсальными средствами для разрешения всех нравственных проблем 

являются наука, просвещение, воспитание в молодом человеке стремления к 

знанию, к разумности. Абай стремится доказать необходимость сделать 

этику научной, а науку – этичной, нравственной. Один из путей достижения 

этого идеального соотношения Абаю видится в благоразумно и умеренности 

– «қанағат ету».  

Важное значение Абай Кунанбаев придавал тому, как изучать науки, 

какие требуются условия для успешного овладения научными знаниями. В 

«Тридцать втором слове» он пишет: «Если страстно полюбишь науку и само 
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знание будешь считать достоянием, то оно даст тебе высшее блаженство. 

Тогда ты закрепишь в памяти то, что знаешь и будешь страстно стремиться 

познать то, чего ещё не знаешь» [1]. При этом мыслитель отмечает, что 

изучать науку надо с благородной, возвышенной целью, а не с целью 

обеспечить личное благополучие. Он призывал к широкому, всестороннему 

образованию, пробуждение в народе духовной жизни. Абай выступал против 

схоластики в обучении, против зубрёжки, муштры и палочной дисциплины, 

требовал сознательного усвоения знаний, сознательной дисциплины. Очень 

полезны советы Абая, связанные с организацией процесса обучения. Чтобы 

обучение было успешным, он предлагал сначала обучать детей родному 

языку, обучать действительным научным знаниям, а потом уже приступать к 

обучению другим языкам, в частности, арабскому и персидскому. Поэт 

считал необходимым дать детям общее образование, подразумевая под этим 

развитие их ума, мировоззрения и общей культуры. Изучение науки должно 

способствовать правильному познанию материального мира, оно должно 

вести человека к совершенству 

 В своих «Словах назиданиях», полных глубоких философских 

представлений, он говорит о важности образования в жизни. 

Например: «Когда вы изучаете науку, вы должны научиться знать правду, а 

не использовать свои знания, чтобы вступать в конфликт с кем-либо. Надеясь 

помнить хорошо то, что ты знаешь, и надеясь, что узнаешь то, что не знал… 

У человека есть два оружия для развития науки и образования, первое – 

мышление, обмен мнениями, второе – сохранить и защитить полученные 

знания» (32-е слово). Учение Абая о «Полнокровном человеке» также 

призывает казахскую молодежь быть гражданами с высокими морально-

этическими, культурными и другими общечеловеческими ценностями.  

Поэт призывал молодежь к учению, к овладению наукой, различными 

новыми ремеслами, советовал трудиться честно, на благо общества. В 

«Словах назидания» Абай пишет: «Без науки нет блага ни на том, ни на этом 

свете». «Сорок пятое слово», заканчивается словами: «Тот, у кого больше 

знаний... тот и обладает миром» [1]. Абай учил молодых людей находить 

свое место в обществе и свои знания направлять на то, чтобы помочь народу 

освободиться от невежества и бесправия.  

Абай учит, что основой всего на земле, в том числе и для науки, 

является человечность, гуманность. Она, как и любовь, душевность, 

справедливость, составляет сущность человека. Великий просветитель и 

педагог раскрывает связь умственного воспитания с эстетическим развитием 

и нравственным становлением личности молодого человека. «Качества 

духовные, - писал Абай, - вот что главное в человеческой жизни» [1]. 

Самыми лучшими человеческими качествами поэт считал любовь к своей 

родине, к своему народу, любовь к человеку, постоянство в дружбе, любви, 

доброту, правдивость, справедливость, любовь к труду, стремление к 

знаниям. 
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 Мыслитель, размышляя о значении мировой культуры и науки для 

просвещения казахского народа, активно призывает свой народ постоянно 

развиваться, совершенствоваться, обогащать свой духовный мир. Многие 

произведения великого мыслителя пронизаны нравственно-этическими 

назиданиями, опирающимися на интересы, нравственные идеалы и мудрость 

трудового народа, на творчество казахской народной интеллигенции – 

акынов и композиторов, на достижения общественной мысли народов 

Востока и Запада. 

Итак, творчество великого Абая наполнено глубоким духовно-

нравственным смыслом, ведь поэт, опережая свое время, задумывался над 

такими общечеловеческими идеалами, как просвещение, труд, духовное 

единство народа. Образовательное и воспитательное значение его 

произведений представляет особую научную и практическую ценность.        

Во-первых, для психологической науки ценным являются его идеи: 

обоснование роли творчества, искусства как средства для развития 

психологии человека; поэзия как мощный фактор воздействия на психологию 

человека; психологическая характеристика людей; обоснование значимости 

достижения гармонии ума, чувств, воли человека и др. 

Во-вторых, для педагогической науки значимым являются: обоснование 

роли обучения в разностороннем развитии   личности ребенка; установление 

правильных межличностных отношений, основанных на искренней дружбе, 

любви, взаимопонимании; обоснование роли труда, наблюдения      как 

эффективных воспитательных методов; идеи гуманизма, духовности и 

нравственности и др. 

Таким образом, изучая стихи и песни, философские воззрения, слова и 

мысли Абая, мы видим, что они находят отклик в сердцах людей своею 

человечностью, любовью, глубиной. Мудрые высказывания Абая о 

воспитании и образовании, особенно о нравственном воспитании, имеют 

большое значение в духовно-нравственном воспитании современной 

молодежи. Можно с уверенностью утверждать, что провозглашенные   Абаем 

моральные нормы, осуждающие с одной стороны, подлость, нечестность, 

распутство, лень, невежество, с другой - возвышающие любовь к труду, 

самоотверженную борьбу за интересы народа, честность, правдивость, 

упорство в изучении науки, его высший этический идеал «Адам бол!» не 

только не утратили своего значения в наше время, а приобрели новую силу 

звучания и требуют пристального изучения с позиций современной эпохи. 

В современных условиях развития казахстанского общества в контексте 

глобализации мира актуально звучит призыв великого Абая учиться у всех 

народов, сохраняя при этом свое собственное лицо, национальное и 

человеческое достоинство, укрепляя мир и согласие. Будучи истинным 

патриотом, Абай видел будущее своего народа в образовании, просвещении, 

развитии науки и искусства, в упорном и созидательном труде. Как наказ 
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своим потомкам звучат слова великого поэта: «Тот, у кого больше знаний, 

любви, справедливости, – тот мудрец, тот ученый, тот и обладает миром!»  
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АБАЙДЫҢ  РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ТҮСІНІГІ 

«АДАМ БОЛ!» 

 

Аңдатпа: Бұл мақалада ұлы ойшыл, жазушы, ақын Абай Құнанбаевтың ұлттық және 

жалпыадамзаттық мәдениеттің дамуына қосқан үлесі туралы айтылады. Автор 

ағартушының «Адам бол!» Тұжырымдамасын, оның рухани-адамгершілік тәрбие 

идеялары, кемелді тұлғаны жан-жақты дамытудағы білімнің, ағартудың, мәдениеттің рөлі 

туралы ашуға ерекше назар аударады. Қазақ ақынының психологиялық-педагогикалық 

ғылымның дамуына қосқан үлесі ерекше атап өтілген. Ақынның білім мен тәрбиеге 

қатысты дана ойларын аша отырып, мақалада Абайдың қазіргі кездегі маңыздылығын 

жоғалтпаған психологиялық-педагогикалық мұрасы сараланып, қазіргі дәуір тұрғысынан 

мұқият зерттеуді қажет етеді. 

Кілт сөздер: руханилық, адамгершілік, мәдениеті ізгілік, кемел адам идеалы. 

 

SPIRITUAL AND MORAL CONCEPT OF ABAY «ADAM BОL!» 

       

Аnnotation: This article reveals the contribution of the great thinker, writer, poet Abay 

Kunanbaev in the development of national and universal culture. The author pays special 

attention to the disclosure of the concept of the enlightener “Adam Bol!”, About his ideas of 

spiritual and moral education, the role of knowledge, enlightenment, culture in the 

comprehensive development of a perfect person. The contribution of the Kazakh poet in the 

development of psychological and pedagogical science is emphasized. Revealing the poet’s 

wise thoughts regarding education and upbringing, the article analyzes the psychological and 

pedagogical heritage of Abay, which have not lost their significance in our time, and require 

careful study from the perspective of the modern era. 

Key words: spirituality; moral; culture virtue; ideal of a perfect person. 
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Аңдатпа: Мақалада виртуалды зертханалық жұмыстарды физика курсында қолдану 

мәселелерін айқындауға бағытталған зерттеу нәтижелері берілген. Соңғы уақытта оқу 

үдерісінде виртуалды тәжірибелердің маңызы ерекше болып отырғандықтан оны жасау 

және жүзеге асыруды жетілдіру қажет екендігі байқалды. Бұл білім беруді 

ақпараттандыру, білім алушыларды дайындауға қойылатын талаптардың өсуіне сәйкес 

оқу-әдістемелік нұсқауларды қамтамасыз ету  өзекті болып табылады.  Виртуалды 

зертханалық жұмыстарды іске асыруға арналған бағдарламалық құралдар елімізде кеңінен 

қолданысқа енуде.  Сондықтан білім беру саласында  виртуалды зертханалық тәжірибелер  

кейбір физикалық құбылыстар мен үдерістерді терең түсінуге  жағдай жасайды. Сонымен 

қатар сабақтың тиімділігін айтарлықтай арттырып, теориялық болжамдардың дұрыстығын 

тікелей бақылауға, зерттеуге, тәжірибе жүзінде тексеруге мүмкіндік береді.  

Кілт сөздер: виртуалды физикалық зертхана, тәжірибелер, компьютерлік 

технология, бағдарламалар.   

 

Виртуалды зертханалық жұмыстар мен моделденген бағдарламалық 

жүйесі оқушыларды белсенді орта білім ортасына қызықтыруда тиімді құрал 

болып табылады. Виртуалды зертханалық жұмыстарда үшөлшемді 

компьютерлік графикадағы анимация және real – time сызбасының ұқсас 

пайдалану арқылы түрлендіруге көптеген  тәжірибелер  кіреді.  Оқытуда 

виртуалды зертханалық жұмыстарды қолдану оқушыларға физикалық 

үдерістерді түсінуге және физикалық тәжірибелер  жүргізу  дағдысын  

игеруге көмектеседі. Мақалада сонымен  қатар  жоғары деңгейдегі  

интерактивтілік  пен мол мультимедиа контенті бар білім  беру  өнімдерін 

әзірлеудің тиімді технологиясы сипатталған. Зертханалық жұмысты орындау 

барысында қателіктер жiбермеу үшiн кейбiр зертханалық жумыстарга 

видеофильмдер түсiрiлген [1]. 

Көптеген зерттеулерде физика  білімі  үшін виртуалды тәжірибелердің 

маңызы мен оларды  пайдаланудың  артықшылықтары  аталады.  Мысалы, 

виртуалды  тәжірибелер  студенттерді  зертханадағы жұмыс  алдында 

физикалық құрал- жабдықтармен орындалатын тәжірибелердің 

техникасымен  таныстыру  үшін қолданылуы мүмкін  деп  көрсетіледі. Білім 

алушылар сондай-ақ, шынайы зертханада орындау қауіпті немесе қымбат 

болуы мүмкін тәжірибелерді де виртуалды зертханаларда орындай алады [2]. 

mailto:nn_shuish@mail.ru
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Виртуалды  тәжірибелер жүргізу  студенттерге бақылау жазбасын жүргізу 

дағдысын, есептер құру  мен  зертхана  журналында  мәліметтерге талдау 

жасауда көмегін тигізетіні көрсетілген. Физикалық зертхананың 

компьютерлік  моделі  оқушыларға тәжірибе  жасап,  өздерінің ашқан 

жаңалықтарынан ләззат алуға ынталандыратыны айтылады.  Виртуалды 

зертхананы құру барысында түрлі тәсілдер пайдаланылуы мүмкін. Визуалдау  

тәсілі  арқылы  зертханалар екіөлшемді, үшөлшемді графика және  анимация  

болып  бөлінеді.  Сонымен қатар,  виртуалды зертханалар белгілі  пән  

бойынша  білімді беру  тәсіліне байланысты екі категорияға  бөлінеді.  Пән  

туралы білім түсінігі жекелеген  деректерге негізделген  виртуалды 

зертханалар  алдын ала  бағдарламаланған тәжірибелермен  шектелген.  Бұл 

тәсіл  көптеген  заманауи виртуалды зертханаларды әзірлеу барысында 

қолданылады. Келесі тәсіл оқушыларға алдын ала нәтижесі дайындалған 

тәжірибелермен ғана шектеліп қоймай, кез-келген тәжірибелер жүргізуге 

мүмкіндік береді. Бұған кез-келген тәжірибе нәтижесін және сәйкес визуалды  

көрінісін  анықтауға  мүмкіндік  беретін математикалық модельдерді 

пайдалану арқылы қол жеткізіледі. 

 Виртуалды зертханаларды құрудың тәсілдері түрлі дәрежеде  атақты 

шетелдік  әзірленімдерде  пайдаланылған. Мысалы,  Phet interactive 

simulations, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 әзірленген  

Attribution-ShareAlike (by-sa) білім беру ортасы  Интернет  арқылы  қол 

жетімді.  

«Виртуалды физикалық зертхана» интерфейсіне тоқталсақ, виртуалды 

зертхана үшін пайдаланушының тиімді интерфейсін құру қиын да  жауапты  

мақсат  болып  табылады.  Физикалық қондырғылардың үлкен мөлшердегі  

құрамдас  бөліктерін  басқару мүмкіндігін  қарастыру, негізгі зертханалық 

рәсімдерді орындауды қамтамасыз ету, студенттер үшін ыңғайлы 

басқарылып, қозғалатын құрал-жабдықтарды қарастыру маңызды болмақ. 

Барлық басқарылатын және қозғалатын  құрал-жабдықтарды  бірегей 

үшөлшемді кеңістікке орналастырып, бірегей платформа  негізінде  

пайдаланушының интерфейсін құру қызықты болмақ. Бірақ виртуалды 

зертханада тәжірибе өткізу барысында  оқушылар  көптеген  шар, штатив 

және  құрал – жабдықтармен  әрекеттесуге тура келеді, сондықтан мұнда  

басқарылып,  қозғалатын  құрылғыларды қосу  экранның визуалды  кеңістігін  

аса  толтырып жіберуге соқтырады. Осы  шектеуге байланысты виртуалды  

зертхананың  пайдаланушы  интерфейсін  әзірлеу барысында үшөлшемді  

кеңістікте  тек нақты  тәжірибе өткізуге тиіс.  

Білім  беру  бағдарламаларының жаңа буыны үшін  педагогикалық 

агенттер мен анимацияланған кейіпкерлер өте маңызды деп айтуға толық 

негіз бар. Олар білім алушылардың ынтасын арттырып, оқыту 

бағдарламаларымен жұмыс істейтін уақытты көбейтеді. Педагогикалық 

агенттер білім алушыларға зейінін шоғырландыруға көмектесіп, оларды 

мультимедиа презентациясы арқылы алып жүреді. Осылайша, педагогикалық 
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агенттер пайдаланушының компьютермен байланысын «адами» және 

әлеуметті  етеді. Агентке деген сенім дәрежесін арттыру үшін оның 

даралығын ерекшелеп түратын арнайы құралдар мен қимыл – қозғалыстың 

көптеген түрін, бас қозғалысы мен түр әлпетін қолданады. Бұл  кейіпкер  

студенттің барлық  әрекеттерін  бақылап, оны қате әрекетінде түзеп, пайда 

болған мәселеде көмектесіп отырады. 

Зертханалық тәжірибе мақсаты-теориядан алған   білімін тереңдету, әр 

түрлі көлемдегі өлшеуіш приборлармен жұмыс жасауды оқыту, әдістерімен 

таныстыру, жинау технологияларын үйрету және эксперименталдық 

мәліметтерді өңдеу, нақты зертханалық жұмыс дағдыларын дамыту. 

Қойылған мақсатқа жету үшін Electron бағдарламасындағы виртуалды 

тәжірибенің бірі 1-cуретте келтірілген [4]. 

 

 
                                         

Сурет 1 – Тізбектей және параллель жалғанған өткізгіштердің 

кедергілерін зерттеу 

 

Бұл жұмыстардың негізгі мақсаты аталған тақырыптар бойынша 

теориялық білімді бекіту болып табылады. Бағдарламаның негізгі ерекшілігі 

физикалық құбылыс модельденбейді, нақты тәжірибенің бейнетаспасы 

көрсетіледі. 

Сонымен қатар «Phet interactive simulations»  бағдарламасында 

жүргізілген виртуалды тәжірибелер 2-суретте келтірілген [5]. Тізбектей және 

параллель жалғанған өткізгіштердің кедергілеріндегі токтың жүру заңдарын 

оқып үйрену және көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің ұшу 

алыстығын есептеу формулаларын  зерттеу анықталады. 
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Сурет 2 – «Phet interactive simulations»  бағдарламасында жүргізілген 

виртуалды тәжірибелер 
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 Сондықтан да осы заманғы орта білім жағдайындағы виртуалды үдеріс 

оны жаңа, виртуалды компьютерлік технологиялар деңгейге шығара отырып,  

дәстүрлі білім берудің бай педагогикалық әлеуетін пайдалануға бағытталған 

[2; с.15].  

Осыған орай, виртуалды шынайылылықты қалыптастыру 

технологиясының көмегімен білім берудің тиімділігін арттыруға болады 

деген қорытынды жасауға болады, өйткені бұл жағдайда адамның бірнеше 

қабылдау каналдары (көру,есту, кинестика) қамтылады. Осылайша, 

студенттердің өзіндік дамуына ықпал жасайтын, виртуалды зертханалар 

пайдалану, электронды оқу-компьютерлік өнім стратегиясын іске асыру 

жетістігінің ажырамас бөлігі болып табылады. 

Білім алушылардың  ынтасын  арттыратын белсенді  оқытуға  арналған 

білім  беру  ортасын құру электронды  білім  беру ресурстарын  ендіру 

стратегиясындағы жетістіктің  бөлінбес  бөлігі  болып табылады.  Бұндай 

өнімдерге  арналған бағдарламалық  жасақтама  моделдеу мен  бай 

мультимедиялық контентті пайдалануға негізделеген. Техникалық күрделілік 

пен  бұндай  жобалардың  айтарлықтай қымбат болуы виртуалды  оқыту 

ортасын кең тарауы жолындағы басты кедергі болып табылады  [3; с.10].   
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ОСОБЕННОСТИ  ВИРТУАЛЬНЫХ  ЛАБОРАТОРНЫХ  ЗАНЯТИИ ПО 

ФИЗИКЕ 

 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования, направленные на 

выявление проблем использования виртуальных лабораторных работ в курсе физики. В 

последнее время в учебном процессе было отмечено, что виртуальные работы имеют 

особое значение, что необходимо совершенствовать ее разработку и реализацию. 

Актуальным является информатизация образования, обеспечение учебно-методических 

указаний в соответствии с ростом требований к подготовке обучающихся. Программные 

средства для реализации виртуальных лабораторных работ широко используются в 

стране. Поэтому виртуальные лабораторные эксперименты в области образования 

способствуют глубокому пониманию некоторых физических явлений и процессов. Кроме 

того, значительно повысит эффективность занятия, позволяет непосредственно 

контролировать, исследовать, на практике проверять правильность теоретических гипотез. 

http://nsportal.ru/shkola/fizika/library/primenenie-ikt-na-urokakh-fiziki
http://nsportal.ru/shkola/fizika/library/primenenie-ikt-na-urokakh-fiziki
https://phet.colorado.edu/en/simulation/
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Ключевые слова: виртуальная физическая лаборатория, эксперименты, 

компьютерные технологии, программы. 

 
FEATURES OF VIRTUAL LABORATORY WORKS IN PHYSICS 

 
Abstract. The article presents the results of a study aimed at identifying the problems of 

using virtual laboratory work in a physics course. Recently, in the educational process, it was 

noted that virtual work is of particular importance, that it is necessary to improve its 

development and implementation. Informatization of education, provision of educational and 

methodological guidelines in accordance with the growing requirements for training students is 

relevant. Software for the implementation of virtual laboratory work is widely used in the 

country. Therefore, virtual laboratory experiments in the field of education contribute to a deep 

understanding of certain physical phenomena and processes. In addition, it will significantly 

increase the effectiveness of the lesson, it allows you to directly control, research, and in practice 

verify the correctness of theoretical hypotheses. 

Keywords: virtual physical laboratory, experiments, computer technology, programs. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

 
Аннотация: Использование технологий дистанционного обучения в учебном 

процессе вуза объясняется тем, что в условиях современного общества человеку всю свою 

сознательную жизнь приходится заниматься самообразованием, что предполагает 

непрерывность образования. Применение дистанционных технологий делает непрерывное 

образование  более удобным и экономичным. 

Статья посвящена актуальной проблеме современного образования – обучению в 

вузе по дистанционным технологиям. Научная новизна заключается в определении 

особенностей и критериев дистанционного обучения. Цель работы – определить важность 

применения дистанционных технологий как формы обучения в рамках непрерывного 

образования. 

В работе отмечено, что информационные технологии при дистанционном обучении 

нацелены на развитие системы наставничества, проведение консультаций, обеспечение 

возможности проведения дискуссий в интерактивном режиме, хранения учебного 

материала, использование его в любое время. Показано, что самой перспективной на 

сегодняшний день является технология использования возможностей Интернета, что 

представляет собой специальный портал, через который обучающиеся получают доступ к 

учебно-методическим материалам в удобное для них время, а также имеют возможность 

проходить все виды промежуточной аттестации. Сделан вывод о том, что непрерывность 

учебного процесса возможно при использовании платформы ZOOM, электронной почты, 

мессенджеров WhatsApp, Telegram и другое.  

mailto:ivzh2012@mail.ru
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Статья посвящена актуальной проблеме современного образования – 

обучению в вузе по дистанционным технологиям. Научная новизна 

заключается в определении особенностей и критериев дистанционного 

обучения. Цель работы - определить важность применения дистанционных 

технологий как формы обучения в рамках непрерывного образования. 

Сегодня современному обществу требуются нестандартно мыслящие 

творческие личности. Потребность в творческой активности специалиста в 

развитом мышлении, в умении конструировать, оценивать, 

рационализировать быстро растет. Решение этих проблем во многом зависит 

от содержания и методики обучения будущих специалистов [1, 240]. А это, в 

свою очередь, связано с содержанием и общими задачами образования, 

вытекающими из социально-экономических условий развития общества. 

Одной из центральных проблем дидактики является поиск новых, более 

эффективных способов передачи знаний, способов, которые позволили бы 

дать обучающимся более полную и точную информацию об изучаемом 

явлении, то есть облегчить процесс обучения. Тем более что происходящие в 

современном обществе трансформационные процессы дают возможность 

более широко использовать цифровые технологии в подготовке будущих 

специалистов. В связи с этим в учебный процесс высших учебных заведений 

нашей страны внедрены формы дистанционного образования, что является 

важным атрибутом и фактором развития общества сегодня.  

«Информационная революция и трансформация общества в 

информационное общество диктуют необходимость формирования 

информационной культуры обучаемых, информационной защиты от вредных 

воздействий СМИ и одновременно требует усиления информационной 

ориентации содержания образования и широкого внедрения 

информационных технологий в учебный процесс» [2].  

Данная информационная революция в рамках высказывания Лидера 

нации Н.А. Назарбаева: «Мы должны интенсивно внедрять инновационные 

методы, решения и инструменты в отечественную систему образования, 

включая дистанционное обучение в режиме онлайн, доступное для всех 

желающих» - привела к изменению содержания образования в целом [3].  

По мнению специалистов, в частности М.И. Башмакова, С.Н. 

Позднякова, Н.А. Резника и других, большинство информационных 

технологий дистанционного обучения опирается на известные 

педагогические идеи: «дистанционное образование – комплект 

образовательных услуг, предназначенный для профессиональной подготовки 

и переподготовки с использованием передовых информационных 

технологий. Предполагает трансляцию знаний к обучаемому 

преимущественно с помощью электронных средств доставки информации, 

осуществление проверки знаний на рабочем месте (или дома)» [4].  
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Для реализации дистанционного образования необходимы 

компьютерная сеть (LAN, WAN), Интернет, программы, мультимедийные, 

мобильные средства. Информационные технологии в рамках дистанционного 

образования нацелены на развитие системы наставничества, проведение 

консультаций, обеспечение возможности проведения дискуссий в 

интерактивном режиме, хранения учебного материала, использование его в 

любое время. 

Самой перспективной на сегодняшний день является технология 

использования возможностей Интернета, что представляет собой 

специальный портал, через который обучающиеся получают доступ к 

учебно-методическим материалам в удобное для них время, а также имеют 

возможность проходить все виды промежуточной аттестации.  

Выделяют некоторые особенности дистанционного обучения 

посредством Интернета: 

- гибкость, возможность заниматься в удобное для себя время, в 

удобном месте и темпе, нерегламентированный отрезок времени для 

освоения дисциплины; 

- параллельность – параллельное с профессиональной деятельностью 

обучение, т.е. без отрыва от производства; 

- возможность постоянного повышения своего профессионального 

уровня, перехода к непрерывному образованию в течение всей жизни; 

- социальное равноправие, равные возможности получения образования 

независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и 

материальной обеспеченности обучаемого, относительная анонимность 

компьютерного общения позволяет высказываться людям, которые теряются 

в ситуациях непосредственного общения, и приводит к тому, что вклад 

обучающегося определяется только по его достижениям, без всякого влияния 

«внешних культурных признаков»; 

- ограниченные технические возможности и медленные модемы 

приводят к задержке в передаче звука, видео и графики, хотя 

соответствующие технологии постоянно улучшаются; 

- дефицит доверия к электронным средствам общения и обучения; 

слушатели хотят видеть преподавателя и общаться с ним «вживую»; 

- успешность обучения частично зависит от технических навыков в 

управлении компьютером, перемещении в Интернет и от способностей 

справляться с техническими трудностями; 

- существует целый ряд практических навыков, которые можно 

получить только при выполнении реальных (а не виртуальных) практических 

и лабораторных работ; 

- в некоторых случаях в сельских областях все еще затруднен доступ к 

Интернет; 

- методические требования, предъявляемые к учебно-практическим 

пособиям, ограничивают возможности авторов наиболее полно представить 
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изучаемый материал, который в отсутствии преподавателя полностью берет 

на себя функции управления образовательным процессом [5]. 

Указанные особенности не только подчеркивают преимущества, но и 

раскрывают недостатки дистанционного обучения посредством Интернета. 

Поэтому уместно здесь отметить, что дистанционное обучение может быть 

эффективным при наличии трех критериев: мотивации, необходимого 

материала для изучения и контроля.  

Профессиональная мотивация представляет собой процесс 

стимулирования себя и других людей к познанию новых областей профессии 

и достижению профессиональных успехов. При реализации 

профессиональной мотивации преподавателю необходимо показать свою 

высокую квалификацию и интерес к преподаваемому предмету, а также 

раскрыть способности студента к предстоящей профессиональной 

деятельности. В рамках дистанционного обучения данный метод мотивации 

возможно реализовать при помощи демонстрации профессиональных 

видеороликов с обязательным обсуждением на вебинарах, в чатах, 

подключение к трансляциям и записям лекций профессоров других вузов, 

использование в учебной деятельности активных методов обучения, 

развивающих профессиональные навыки, например, кейсы [6; 16-17]. Так как 

кейсы – первый и очень значимый шаг к компетентностному подходу в 

высшем образовании. 

Что же касается учебного материала в рамках дистанционного 

обучения, то преподавателю необходимо разрабатывать теоретический 

материал, достаточный для освоения дисциплины, не перегружая студента 

излишне сложными для восприятия и по объему материалом. Теоретический 

материал необходимо дополнить практическими заданиями. В данном случае 

дистанционные технологии дают возможность применять новые 

инструменты для совместной работы как студент-преподаватель, так и 

студенческая среда общения. Интернет-ресурсы дают возможность 

обучающимся использовать ранее приобретенные знания для решения 

проблем из реальной жизни и совместно работать в реальном времени. 

Необходимо также организовывать проектную деятельность, работу по 

презентациям и другое. Любая работа в рамках занятия при решении 

практических задач должна быть направлена на формирование творческой 

личности, на проявление индивидуальности каждого обучающегося, 

умеющего продуктивно работать самостоятельно и в коллективе. 

Контрольно-оценочная функция преподавателя стимулирует студента 

на выполнение заданий, а также выявляет реальный уровень знаний на 

каждом этапе обучения. 

Дистанционные образовательные технологии применяются в учебном 

процессе вуза для обучающихся по сокращенным образовательным 

программам на базе среднего и высшего образования, для студентов в рамках 
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программы академической мобильности, для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Опыт внедрения в учебный процесс дистанционных образовательных 

технологий показывает высокую востребованность данной технологии в 

обучении со стороны обучающихся и преподавателей.  Особенно это стало 

необходимым в связи с объявленным по всей территории Казахстана 

чрезвычайным положением (Указ Президента РК от 15 марта 2020 года №285 

«О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан»). Обучение 

студентов дневного отделения по дистанционной технологии стало 

единственной возможностью продолжить учебный процесс. 

Для организации учебной деятельности обучающихся преподаватели 

активно стали использовать платформу ZOOM, электронную почту, 

мессенджеры WhatsApp, Telegram и другое. Основная работа со студентами 

проходила по платформе ZOOM, что представляет собой сервис для 

проведения видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного обучения 

студентов. 

Особенность данной программы заключается в том, что она позволяет 

проводить индивидуальные и групповые занятия, студенты могут 

подключиться к занятиям с компьютера или телефона при помощи 

отправленной преподавателем ссылки или идентификатора конференции. 

Очень удобно планировать конференцию перед занятием или заранее. Есть 

также функция сделать повторяющуюся ссылку для постоянного занятия, что 

дает возможность «заходить на занятие» каждый раз в определенное время 

по расписанию.  

Данная платформа дала возможность проводить лекционные и 

практические занятия с использованием интерактивных методов такие, как 

бинарное занятие, проблемная лекция, лекция-консультация, занятие-

дискуссии, занятия с использованием кейсов, деловые игры и другие.  

В результате проведения таких занятий можно отметить, что 

платформа имеет:  

- хорошую связь;  

- видео и аудиосвязь с каждым студентом, можно управлять этой 

функцией;  

- возможность не только работать с экраном, но и делиться экраном со 

звуком; 

- электронную доску, которая позволяет писать, рисовать, делать 

заметки, разбирать ошибки, ею может пользоваться и преподаватель, и 

студент; 

- чат, где можно писать сообщения, передавать файлы всем или 

выбрать одного студента, переписку можно сохранить; 

- функцию собрать групповой урок или создавать мини-группы или 

пары внутри конференции, можно свободно перемещаться по созданным 

группам наблюдать за работой, слушать обсуждение; 
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- функцию записывать все происходящее на экране; 

- функцию назначить со-организатора, который может иметь такие же 

возможности, как и у организатора. 

Перечисленные функции платформы ZOOM делают процесс 

преподавания удобным и интересным, а главное, возможным в любое время.  

Таким образом, динамичный характер жизни человека сегодня, 

расширение международных связей, качественно новые средства 

коммуникации и техническая сторона всех сфер деятельности человека 

создает необходимость в мобильном обучении, в дистанционных 

технологиях. Дистанционные технологии совершенствуются с каждым 

годом, что заставляет преподавателей улучшать свои профессиональные 

навыки, так как при любой форме обучения, при любой технологии обучения 

качество образования зависит от самого главного звена в цепочке 

образования – преподавателя. Готовность преподавателя к применению 

дистанционных технологий при обучении студентов является частью 

профессиональной компетентности учителя, что ведет к последующему 

профессиональному совершенствованию. 
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УНИВЕРСИТЕТТІҢ ОҚУ ҮРДІСІНДЕ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

 
Аңдатпа: ЖОО оқу үрдісінде қашықтықтан оқыту технологиясын қолдану қазіргі 

қоғамда адам өзінің саналы өмірі барысында өзін-өзі тәрбиелеумен айналысуы керек 

екендігімен түсіндіріледі, бұл білім берудің үздіксіздігін білдіреді. Қашықтықтан оқыту 
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технологиясын қолданудың арқасында үздіксіз білім беру ыңғайлы және үнемді болып 

табылады. 

Мақала ЖОО-да қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша оқуға заманауи 

білім берудің өзекті мәселесіне арналған. Ғылыми жаңалығы қашықтықтан оқытудың 

ерекшеліктері мен өлшемдерін анықтау болып табылады. Жұмыстың мақсаты - 

қашықтықтан оқыту технологиясын үздіксіз білім беру аясында оқыту нысаны ретінде 

қолданудың маңыздылығын анықтау. 

Жұмыста қашықтықтан оқыту кезінде ақпараттық технологиялар тәлімгерлік 

жүйесін дамытуға, кеңес өткізуге, интербелсенді режимде пікірталас өткізу мүмкіндігін 

қамтамасыз етуге, оқу материалдарын сақтауға, оны кез келген уақытта пайдалануға 

бағытталғаны атап көрсетіледі. Бүгінгі таңда ең перспективалы Интернет мүмкіндіктерін 

пайдалану технологиясы болып табылатыны көрсетілген, бұл арнайы портал болып 

табылады, ол арқылы білім алушылар оқу-әдістемелік материалдарға ыңғайлы уақытта 

қол жеткізе алады, сондай-ақ аралық аттестаттаудың барлық түрлерінен өтуге мүмкіндігі 

бар. ZOOM платформасын, электрондық поштаны, WhatsApp, Telegram мессенджерлерін 

және тағы басқаларын пайдаланған кезде оқу үрдісінің үздіксіздігі мүмкін деген тұжырым 

жасалады. 

Түйінді сөздер: оқу үрдісі, қашықтықтан оқыту, қашықтықтан оқыту 

технологиялары, Интернет, ZOOM платформасы. 
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APPLICATION OF REMOTE TECHNOLOGIES IN THE UNIVERSITY 

EDUCATIONAL PROCESS 

 
Abstract: The use of distance learning technologies in the educational process of higher 

education is explained by the fact that in the conditions of modern society, a person has to 

engage in self-education all his adult life, which implies the continuity of education. The use of 

distance learning technologies makes continuing education more convenient and cost-effective. 

The article is devoted to the actual problem of modern education - distance learning in 

higher education institutions. The scientific novelty consists in defining the features and criteria 

of distance learning. The purpose of the work is to determine the importance of using distance 

technologies as a form of learning in the framework of continuing education. 

The paper notes that information technologies in distance learning are aimed at 

developing a system of mentoring, conducting consultations, providing the opportunity to hold 

discussions in an interactive mode, storing educational material, and using it at any time. It is 

shown that the most promising technology today is the use of the Internet, which is a special 

portal through which students get access to educational materials at a convenient time for them, 

and also have the opportunity to pass all types of intermediate certification. It is concluded that 

the continuity of the educational process is possible when using the ZOOM platform, email, 

WhatsApp, Telegram and other messengers. 

Keywords: educational process, distance learning, distance technologies, Internet, 

ZOOM platform. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В УЧЕБНИКЕ 

ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 4 КЛАССА 

                                  
Аннотация: В 2019 году в Казахстане были введены в действие новые учебники для 

4 классов, в которых предложен новый подход к реализации межпредметных связей. В 

данной статье анализируются новые учебники для 4 классов на наличие межпредметных 

связей в процессе обучения математике. В ходе проделанного анализа было выявлено, что 

учебники (1-4 части) по математике для 4 класса содержат межпредметные связи с 

учебниками и содержанием программ по познанию мира, литературному чтению, 

информатике, английскому и казахскому языкам. В учебниках широко представлены 

связи между предметами в рамках сквозных тем: «Моя Родина – Казахстан!», 

«Культурное наследие», «Путешествие в космос» и др. Реализация межпредметных связей 

в учебном процессе общеобразовательной школы должна осуществляться систематически 

и постоянно, так как вызывает у школьников познавательный интерес. 

Ключевые слова: межпредметные связи, обучение математике младших 

школьников, учебники математики, познавательный интерес, типы заданий. 

 

Сегодня общеобразовательная школа динамично меняет свой облик. Это 

связано, прежде всего, с серьезными переменами в казахстанском 

образовании. Изменилось содержание школьного образования, разработаны 

новые учебные планы, программы и учебники. В 2019 году введены в 

действие новые учебники для 4-х классов. 

В начальной школе, когда начинают изучать учебные дисциплины, 

формируются умения учеников группировать предметы и понятия, 

распознавать главное и второстепенное, замечать и изображать явления, 

основываясь на основные признаки, овладевать способами определения 

явления и устанавливать его связь с другими. Данные навыки интеллекта 

появляются при изучении соответствующего материала учебных дисциплин, 

но необходимо их совмещение на межпредметной основе. 

Наряду с этим, в начальной школе у детей усиленно развивается 

осмысление понятий. Дети изучают много сведений о межпредметности к 

примеру: представление единства чисел, слов т.д., исходя из этого научно-

теоретический уровень начального обучения напрямую зависит от 

осуществления межпредметных связей в учебной деятельности. 

В некоторых научных трудах указывается, обучение в начальных 

классах обязательно должно базироваться на межпредметных связях, имея 

mailto:akpayeva@mail.ru
mailto:bekeeva.777@mail.ru
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основу для их претворения в дальнейшем. Это объясняется тем, что и в 

начальной школе возникают хорошие предпосылки в учебном и 

воспитательном процессе для межпредметных связей. Вместе с тем, 

чувствуется необходимость в дальнейшей научной, практической и 

теоретической разработке указанной проблемы, так как отсутствуют научно 

обоснованные методические рекомендации по систематизации, 

установлению и реализации межпредметных связей в воспитательном и 

учебном процессах начальной школы. Мы провели анкетный опрос, в ходе 

которого выяснилось, что учителя начальной школы сталкиваются с 

определенными сложностями в обучении младших школьников, а именно с 

недопониманием роли и значения межпредметных связей в учебном 

процессе.  

Поэтому правильная организация процесса обучения любому предмету 

включает решение вопроса «углубления знаний и совершенствования умений 

школьников, путем межпредметных связей, а также умение связывать, 

обобщать и переносить знания из одного учебного предмета в другой» [1]. 

Связи между учебными предметами увеличивают обобщающий 

характер содержания школьного материала, который требует трансформации 

и совершенствования методов обучения. Отношения между предметами 

подключают все стимулы познавательности, объединенные с учебным 

процессом: «вводят вопросы, элементы изучения, исследования и творчества, 

разнообразят методы индивидуальной работы и дают толчок к освоению 

новых знаний» [2].  

С введением в действие новых учебников для 4 классов возникла 

необходимость рассмотреть их на наличие связей между предметами. 

Целью исследования является анализ учебников для 4 классов на 

наличие реализации межпредметных связей в процессе обучения математике. 

Великие педагоги прошлых столетий, в своих знаменитых трудах, 

обращали свое внимание на важность реализации связей между предметами в 

ходе обучения. Так, Я.А. Коменский в своей «Великой дидактике» указывал: 

«Все, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же 

связи» [3]. 

Д. Локк в своей идее обобщенного познания, отмечал, что «метод 

нахождения истины сопряжен с определением содержания образования, в 

котором один предмет, по его утверждению, должен наполняться элементами 

и фактами другого, а общее образование совмещаться с прикладным» [4]. 

И.Г. Песталоцци в своих идеях высказывал мнение о том, что есть общее 

между учебными дисциплинами. Он писал: «Приведи в своем сознании все 

по существу взаимосвязанные между собой предметы в ту именно связь, в 

которой они действительно находятся в природе» [5] 

В ХХ веке Г.И. Батурина и М.Н. Скаткин в своих научных трудах 

писали, что основные мысли мировоззренческого характера являются 

организационными при изучении учебного материала, т.е. они как бы 
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«обрастают теориями, понятиями, фактами, которые выходят за границы 

одного предмета, и образовывают единую, основанную на принципах науки 

систему знаний о мире» [6]. 

П.Г. Кулагин [7], Н.А. Лошкарева [8] уверены в том, что 

«межпредметные связи являются дидактическим принципом», близко 

сопряженным с позицией научности и системности. Они отображаются в 

составе и методах обучения межнаучных связей. Это объясняется 

трудностью и многогранностью анализируемой проблемы. 

В.Н. Максимова и И.Д. Зверев разобрали межпредметные связи в 

разнообразных аспектах [9]: 

- как дидактическое средство увеличения результативности овладения 

знаний, умений и навыков; 

- как условие вырабатывания познавательности и независимости 

учеников в школьном процессе, вырабатывания их интересов к познанию; 

- как «средство реализации принципов обучения и, прежде всего, 

научности» 

Наиболее точное определение категории «межпредметные связи» дано 

Г.Ф. Федорцом: «Межпредметные связи есть педагогическая категория для 

обозначения синтезирующих, интегративных отношений между объектами, 

явлениями и процессами реальной действительности, нашедших свое 

отражение в содержании, формах и методах учебного и воспитательного 

процесса и выполняющих образовательную, развивающую и воспитательную 

функцию в их органическом единстве» [10]. 

А.Р. Бектеньярова в своей работе писала, что реализация связей между 

предметами придает всеобщему образованию ту цельность, которая делает 

его системой. К системе знаний в образовании можно подойти только через 

системность в обучении. Придавая учебным дисциплинам, «характер 

системности, связи между предметами объединяют знания и делают 

целостными мировоззрение учеников и саму его личность, т.е. помогают 

развитию детей» [11]. 

А.И. Гурьев раскрыл понятие «Межпредметные знания», как отдельную 

сферу дидактических знаний, имеющую психологическое и педагогическое 

подтверждение и обладающую единой структурой принципов, методов и 

средств обучения, с помощью которых формируется новый вид знаний – 

межпредметных  знаний, позволяющий производить концептуальный стиль 

мышления учеников, обладающий целостным видением окружающего мира 

[12]. 

Межпредметные связи представляют собой необходимое условие 

организации учебно-воспитательного процесса как целенаправленной 

системы, по мнению З.А. Магомеддибировой. Они идут как средство 

совокупного подхода к обучению и роста его общности с воспитанием. В 

учебном процессе учеников реализация связей между предметами служит 

дидактическим условием ее активизации, систематизации знаний, 



Ш. Уәлиханов ат. КМУ Хабаршысы – Вестник КГУ им.Ш.Уалиханова – Bulletin Sh.Ualikhanov KSU                   

Педагогика ғылымдары сериясы – Серия Педагогические науки – A series of Pedagogical science        №1/2020 
 

32 
 

формирования самостоятельности мышления и познавательного интереса 

[13].  

Для Германии свойственен рост количества негосударственных школ 

разных педагогических направлений, где практикуется межпредметный 

подход в обучении. Для США присуще наличие обобщенного практического 

опыта внедрения идеи межпредметности (с конца 90-х гг. XX в. идет 

интенсивная разработка методического обеспечения по поликультурному 

образованию исследовательскими центрами университетов, колледжами и 

институтами по переподготовке учителей; продолжается выпуск 

методических рекомендаций по созданию интегрированных программ на 

основе естественно-научных дисциплин; выпускается ряд педагогических 

специализированных журналов, посвященных интеграции знаний) [14].  

Методологической основой нашего исследования явились 

психологические теории И.П. Павлова, Л.С. Выготского, теории развития 

идей межпредметных связей в работах М.Н. Скаткина, Г.И. Батуриной, А.И. 

Гурьева.  

Мы сделали анализ нормативных документов и учебников для 4 класса, 

с целью выявления материалов и заданий, направленных на реализацию 

межпредметных связей в обучении математике. 

В законе Республики Казахстан «Об образовании» (далее – Закон) 

подчеркнуто, что содержание образования должно обеспечивать 

«формирование у обучающегося реальной картины мира, соответствующей 

современному уровню и уровню образовательной программы» [15]. 

Необходимо отметить, что государственный общеобязательный 

стандарт начального образования (далее – Стандарт) разработан в 

соответствии со статьей 56 Закона и определяет настоящие требования к 

уровню подготовки учащихся, содержанию начального образования, 

максимальному объему учебной нагрузки.  Применение Стандарта 

направлено на претворение в жизнь «принципа целостности воспитания и 

обучения, основанного на взаимной связи и взаимообусловленности 

ценностей образования и системы ожидаемых итогов обучения, которые 

определяют содержательную основу ежедневного образовательного 

процесса» [16]. Типовая учебная программа по предмету «Математика» для 

1-4 классов «нацелена на развитие восприятия учениками математики, как 

способа понимания и изучения окружающего мира» [17]. Такой подход 

реализует идею обучения не математике, а обучение математикой, который 

позволяет ребенку познавать мир с помощью математических знаний, 

умений и способов действий. 

Следует подчеркнуть, что учебная программа направлена на 

осуществление позиции единства воспитания и обучения, сформированного 

на взаимной связанности и взаимной обусловленности ценностей 

образования с системой целей обучения по данному предмету и итогов на 

«выходе» из учебного заведения. 
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Анализ учебника по математике для 4 класса позволил выявить наличие 

сквозных тем, которые соответствуют учебной программе: 

1. Моя Родина – Казахстан! 

2. Ценности 

3. Культурное наследие 

4. Мир профессий 

5. Природные явления 

6. Охрана окружающей среды 

7.  Путешествие в космос 

8. Путешествие в будущее 

Тема урока и цель урока сформулированы языком, понятным ребенку. 

Для реализации коммуникативного подхода в учебник введены два главных 

героя. Задания содержат материал о жизни ученика как в городе, так и в 

деревне. Многие рисунки в учебнике близки к жизни ребенка в семье и 

школе. Рисунки соответствуют лексическим темам и помогают раскрывать 

связи между предметами [18].  

Мы рассмотрели учебники для 4 класса: «Математика», «Познание 

мира», «Литературное чтение», «Информационно-коммуникационные 

технологии», «Естествознание» на реализацию связей между предметами и 

выявили следующее: 

Взаимосвязь математики с познанием мира: В первом разделе (сквозная 

тема «Моя Родина – Казахстан!») учебника «Познание мира» изучается карта 

Казахстана (города, области), сельское хозяйство (растениеводство, 

животноводство). В этом же разделе учебника «Математика» задания 

подобраны с использованием карты Казахстана, названий городов, областей, 

водоемов, гор, зерновых культур, животных. Например,  

- задание №1, урок 16 - Прочитай обозначения. Выпиши города с 

населением: от 1 000 000 и более, от 400 000 до 599 999 человек и т.д. Это 

задание необходимо выполнить, используя карту Казахстана (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Задание с использованием карты [19]. 
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В третьем разделе (сквозная тема «Культурное наследие») учебника 

«Познание мира» происходит знакомство с экономикой Казахстана, с 

музеями, с развитием науки. В учебнике «Математика» несколько заданий на 

эти темы. К примеру, задание 1 дополняет знания о выдающемся учёном 

Каныше Сатпаеве. (Рисунок 2) 

 

 
 

Рисунок 2. Задание №1 с.121 [20] 

 

В четвертом разделе (сквозная тема «Мир профессий) учебника 

«Познание мира» школьники пополняют свой багаж знаний информацией о 

достижениях Казахстана в культуре, о профессиональных праздниках. На 

страницах учебника по математике можно увидеть межпредметные задания 

следующего типа.   

Бибигуль Ахметовна Тулегенова – советская и казахская оперная 

певица, актриса, педагог. Родилась 16 декабря 1929 г. в городе 

Семипалатинск [20]. Ребята отправились на концерт легендарной певицы. 

Время начала концерта в 17.00. Они выехали из посёлка в город на автобусе 

в 15.30. Автобус шел со скоростью 60 км/ч., от посёлка до города – 25 км. 

Успеют ли они доехать вовремя, если надо прибыть за полчаса до начала 

концерта? 

В пятом разделе (сквозная тема «Природные явления») учебника 

«Познание мира» урок №20 «Риски и опасности в искусственной среде», 

дети изучают правила поведения при пожаре. В этом же разделе учебника 

«Математика», для закрепления темы «Высказывания. Истинность и 

ложность» задание 1 (Рисунок 3).  
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Рисунок 3. Задание №1 с.49 [21] 

 

В шестом разделе (сквозная тема «Охрана окружающей среды») 

учебника «Познание мира» урок №22 «Сельское хозяйство моего края» дети 

изучают: Кто такой фермер? Как выращивают урожай? В учебнике 

«Математика» для закрепления темы «Урожайность» предлагается текстовая 

задача «Два фермера выращивали пшеницу. Урожайность пшеницы у одного 

фермера составляет 14 ц/га, а у другого – 19ц/га. Какая площадь была 

отведена двум фермерам, если они собрали одинаковый урожай пшеницы по 

5320 ц?» [21]. 

В седьмом разделе (сквозная тема «Путешествие в космос») учебника 

«Познание мира» дети изучают планеты Солнечной системы, небесные тела, 

галактику. В этом же разделе учебника «Математика» предлагаются 

различные задания по этой теме:  

Например: Чтобы определить названия планет Солнечной системы, 

упрости выражения и найди ответ на карточках с названиями планет [21]. 

Взаимосвязь математики с литературой: 

В восьмом разделе (сквозная тема «Путешествие в будущее») учебника 

«Литературное чтение» дети знакомятся с произведениями писателя – 

фантаста К. Булычева. В этом же разделе учебника «Математика» 4 часть 

задание с использованием ситуации по книге К. Булычева «Сто лет тому 

вперед» (Рисунок 4). 

 



Ш. Уәлиханов ат. КМУ Хабаршысы – Вестник КГУ им.Ш.Уалиханова – Bulletin Sh.Ualikhanov KSU                   

Педагогика ғылымдары сериясы – Серия Педагогические науки – A series of Pedagogical science        №1/2020 
 

36 
 

 
 

Рисунок 4. Задание 1 с. 101 [22] 

 

В период практики была проведена диагностика познавательной 

активности по методике исследования работу познавательной научиться активности вынимает младшего должен 

школьника А.А.узнали   Горчинской [23]. Данные отображены на диаграмме (рисунок 

5). щего Цель диагностики – оценка работают степени комплектования выраженности представлено познавательной индивидуальная 

активности стороной младших пословицей школьников.  ники получили Ученики получили бланк с суворова пятью условный 

вопросами, проблемностиимеющими деятельности возможные задачи варианты парах ответов. Предлагалось классом выбрать парная 

из отдельных предъявленных учащиеся возможных виды вариантов фронтальную ответов уровень какой-работалибо формирование один. выполняет Ответы: 

а) предлагают свидетельствуют о можно сильно практике выраженной опорной познавательной одну активности; один ответы 

б) - учебе об психолого умеренной; есть ответы в) - о деятельности слабой групп выраженности. Вопросы были 

следующими: 

опорные 1. середине        Нравится учителем ли исследования тебе подборка выполнять групп сложные происходить задания материал по прошел математике?  

А) совокупностью да; б) этому иногда; в) представлению нет. 

2. самоуправления Что активизировать тебе организация нравится, качества когда желанию задан стали вопрос поставленной на выготский сообразительность? 

А) согласованной помучиться, лучший но основной самому обученности найти возможности ответ; б) проверяющий когда неприемлемо как; в) имеют получить рядом 

готовый различным ответ хабиб от шуме других. 

3. группе Много математике ли функций ты такой читаешь членами дополнительной шаги литературы? 

А) выбора постоянно работая много; б) педагогические иногда хлеба много, темп иногда чтобы ничего табличных не работы читаю; в) оценку читаю сложности 

мало. 

4. очень Что контроль ты недостатки делаешь, участников если выполнение при работали изучении однородные какой-внутри то консультант темы у данной тебя усвоить возникли комплектования 

вопросы? 

А) консультанты  всегда время нахожу есть на неинтересное них малых ответ;   б) класса иногда поводу нахожу обыкновенный   на  уверен них школе ответ;    в) очередь не своё 

обращаю ответы на века них приступили внимания. 

5. этап Что сильного ты парной делаешь, оппонирование когда форма узнаёшь нельзя на называет уроке первичного что-сложения то тетради новое? 

а) спросили стремишься с состав кем-невозможно нибудь задач поделиться (с этих близкими, парах друзьями);     

б) субъектами иногда другу тебе осознанному хочется умение поделиться виду этим с детям кем-работе нибудь;     

в) выяснить ты выполнения не пересмотра станешь генерации об требует  этом внимания рассказывать. 
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Класс/период Уровень познавательной активности 

 Высокий 

уровень 

Средни

й уровень 

Низкий 

уровень 

4 «а» /до опытной работы 32% 39% 29% 

4 «а» /после опытной работы 53% 42% 5% 

 

Рисунок 5 – Динамика познавательной активности учащихся опытного 4 

«а» класса гимназии №35 г. Алматы 

 

На уроках, где нами использовались межпредметные связи решались 

дидактические задачи двух и более учебных предметов, а межпредметные  

знания включались в урок в виде фрагмента, отдельного этапа на протяжении 

всего урока. Структура этих уроков требовала «особой четкости и 

стройности, продуманности и логической последовательности, взаимосвязи 

изучаемого материала по различным предметам на всех этапах учебной 

деятельности» [24]. Результаты опытно-экспериментальной работы по 

проведению уроков, построенных на межпредметных связях показали 

повышение познавательной активности и заинтересованности 

четвероклассников экспериментального класса. Также был отмечен высокий 

уровень мотивации к обучению, за счет исключения таких антимотивов как 

бедность материала, несоответствие содержания обучения опыту учащегося, 

низкая познавательная нагрузка в обучении [25]. 

На основании проведенной опытной работы мы подготовили ряд 

методических рекомендаций для учителей начальных классов: 

Во-первых, выбрать форму организации обучения с использованием 

межпредметных связей: комплексное домашнее задание, урок-путешествие, 

урок-экспедиция, урок-исследование, урок-инсценировка, учебная 

конференция, урок-экскурсия, мультимедиа - урок, проблемный урок. 

4 "а" до опытной 
работы

4 "а" после опытной 
работы
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Во-вторых, овладеть несложными методическими приемами: 

напоминание, задачи и вопросы на межпредметной основе, другие 

общепринятые методы обучения. 

В-третьих, использовать на уроках такие средства как: дидактическая 

игра, проблемная ситуация, использование наглядных пособий, 

использование различных методов и приемов активизации познавательной 

деятельности, такие как: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, исследовательский, и др. Данные средства включать на 

различных этапах уроков: на этапе устного счета, на этапе объяснения нового 

материала, на этапе закрепления.  

Учебник по математике для 4 класса содержит межпредметные связи с 

учебниками по познанию мира, литературным чтением, информатикой, 

английским и казахским языками. Однако 90% всех заданий с 

использованием межпредметных связей приходится на связь с познанием 

мира. Этого недостаточно для отражения полной картины взаимосвязи 

между предметами. Вместе с тем, широко представлены связи между 

предметами в рамках сквозных тем «Моя Родина – Казахстан!», «Культурное 

наследие», «Путешествие в космос», но узко представлены в рамках тем 

«Ценности», «Мир профессий», «Природные явления». Поэтому мы 

предлагаем учителям начальных классов вводить межпредметные задания во 

взаимосвязи с другими предметами. Подходить к разработке уроков 

творчески: проводить дидактические игры с применением дидактического 

материала, изготовленного на уроках художественного труда, разработать 

текстовые задачи с использованием литературных героев, осуществлять 

межпредметные  связи систематически.  

Представленные задания соответствуют целям каждого из этапов 

формирования умений и навыков, обеспечивают необходимую 

познавательную активность учащихся при их выполнении, а также 

необходимый уровень самостоятельности. В процессе выполнения заданий, 

учащиеся решают учебные задачи и одновременно трансформируют знания 

из других учебных дисциплин. Межпредметные связи являются и выступают 

для учеников своеобразным стимулом для их интереса к учебным занятиям, в 

тоже время они преломляются во всех иных позитивных стимулах, которые 

идут от их учебной деятельности, содержания и в процессе отношений. 

Школьная деятельность, с опорой на связи между предметами, вызывает у 

учеников прямой и глубокий интерес к учебным занятиям, что подтверждено 

диагностикой, проведенной нами в ходе педагогической практики в школе.  
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4 СЫНЫПҚА АРНАЛҒАН МАТЕМАТИКА ОҚУЛЫҒЫНДАҒЫ 

ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ  

 

Аңдатпа: 2019 жылы Қазақстанда 4 сыныпқа арналған жаңа оқулықтар қолданысқа 

енгізілді. Бұл ғылыми мақалада 4 сыныпқа арналған жаңа оқулықтар қаралып, пәндер 

арасындағы байланыстардың болуына талдау жасалды. Жүргізілген талдау барысында 4-

сыныпқа арналған математика оқулықтары (1-4 бөлім) оқулықтармен және дүниетану, 

әдеби оқу, информатика, ағылшын және қазақ тілдерімен пәнаралық байланыстары бар 

екені анықталды. Оқулықтарда «Менің Отаным – Қазақстан!» «Мәдени мұра», «Ғарышқа 

саяхат» және т.б. жалпы білім беретін мектептің оқу үрдісінде пәнаралық байланыстарды 

жүзеге асыру жүйелі түрде және тұрақты түрде жүзеге асырылуы тиіс, себебі 

оқушылардың танымдық әсерін тудырады. 

Кілт сөздер: пәнаралық байланыстар, бастауыш сынып оқушыларының 

математиканы оқыту, математика оқулықтары, танымдық қызығушылық, тапсырмалар 

түрлері. 

 

IMPLEMENTATION OF INTERSUBJECT RELATIONSHIPS IN A MATH 

TEXTBOOK FOR 4TH GRADE 

 

Abstract: In 2019, Kazakhstan introduced new textbooks for grades 4, which have a new 

approach to the implementation of inter-subject relations. In this scientific article, new textbooks 

for grades 4 are considered and an analysis is made for the presence of links between subjects. In 

the course of the analysis, it was revealed that textbooks (1-4 parts) in mathematics for grade 4 

contain intersubject links with textbooks and the content of programs on world knowledge, 

literary reading, computer science, English and Kazakh languages. The textbooks widely present 

links between subjects in the framework of cross-cutting themes: "my homeland is Kazakhstan!", 

"Cultural heritage", "Journey to space", etc. the Implementation of inter-subject relations in the 

educational process of secondary schools should be carried out systematically and constantly, as 

it causes a cognitive effect in students. 

Keywords: intersubject connections, teaching mathematics to primary school children, 

mathematics textbooks, cognitive interest, types of tasks. 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ АҒЫЛШЫН ТІЛІН 

ОҚЫТУДА ОЙЫН ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚОЛДАНУ 

 
Аңдатпа: Мақалада Қазақстандағы көптілді білім беру моделі, әр білім алушының 

мектеп  жасына дейінгі кезеңінен бастап, ел дамуының игілігі үшін бойындағы тұлғалық 

қабілеттерін ашуға үш тілді – қазақ, орыс, ағылшын тілдерін қарқынды түрде меңгеруге 

бағытталады. 

Мектепке дейінгі жас – ағылшын тілін оқытуға өте қолайлы кезең, себебі бұл 

жастағы балалар тілдік құбылысты қабылдау қабілеттілігімен ерекшеленеді: оларда өзінің 

сөйлеу тәжірибесін, тіл құпияларын байқау қызығушылығы пайда болады.  Ойын баланың 

тілге деген қызығушылығын арттырады және баланың тілді үйренуде жақсы жетістіктерге  

жеткізеді. 

Түйін сөздер: ағылшын тілі, мектеп жасына дейінгі балалар,қарым-

қатынас, коммуникативті даму,  ойын, дидактикалық ойын, іскерлік ойын, 

интеллектуалды ойын, қозғалыс ойындары. 

 

Қазақстандағы көптілді білім беру моделі, әр білім алушының мектеп 

жасына дейінгі кезеңінен бастап, ел дамуының игілігі үшін бойындағы 

тұлғалық қабілеттерін ашуға үш тілді – қазақ, орыс, ағылшын тілдерін 

қарқынды түрде меңгеруге бағытталған. Тілді қазіргі замандағы диалогтың 

құралы ретінде қолданатын тұлғаны  қалыптастыру мектепке дейінгі білім 

беру үдерісінің негізгі  мақсаттарының бірі.   

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында білім беру 

саласындағы стратегиясы және саясаты нақты айқындалып «2050 жылғы 

қазақстандықтар – үш тілде сөйлейтін білімді, еркін адамдардың қоғамы 

екеніне толық сенімдімін», - деп атап көрсеткен [1]. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың психофизиологиялық дамуына 

негізделетін тілдердің үштұғырлығын (қазақ, орыс, ағылшын) оқытудың өз 

ерекшеліктері бар. Психологтардың пайымдауы бойынша мектеп жасына 

дейінгі балалардың қабылдауы, есте сақтауы, зейіні еріксіз болады. Балалар 

өз қабылдау үдерісін басқара алмайды, кез-келген затты өздігінен талдай 

алмайды. Балалардың есте сақтауы тек қана фотографиялық сипатта болады, 

сонымен бірге мектеп жасына дейінгі бала барлық қабылдағанын кейін 

қолдануды ойланбайды. 

Ал ағылшын тілін ерте жастан оқытудың мақсаты – мектеп жасына 

дейінгі балалардың  ағылшын тілінде қарым-қатынас  жасай алу негіздерін 

mailto:kyakbaeva@mail.ru
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меңгеруі болып табылады. Сондай-ақ  баланың коммуникативті даму 

біліктілігін  арттырады, қызығушылығын оятуға мүмкіндік беретін  бірден-

бір тәсілі ойын болып табылады. Ойын – баланың білім – білік дағдысын 

қалыптастыратын тәрбие құралы. Мектепке дейінгі жаста ойын әрекеті 

жетекші әрекет екенін ескере отырып, балалар өзінің жеткен нәтижесін 

ертерек көру үшін ұйымдастырылған оқу-іс әрекеттерін көбіне сөйлеу 

қабілетін  дамытуға  бағытталған  ойын формасында өткізу өте тиімді. Ойын 

тілді әр жаста тез меңгеруге өте жақсы жағдай жасайды әрі көмектеседі  [2].  

  Мектепке дейінгі жас – ағылшын тілін оқытуға өте қолайлы кезең, 

себебі бұл жастағы балалар тілдік құбылысты қабылдау қабілеттілігімен 

ерекшеленеді: оларда өзінің сөйлеу тәжірибесін, тіл құпияларын байқау 

қызығушылығы пайда болады.  Ойын баланың тілге деген қызығушылығын 

арттырады және баланың тілді үйренуде жақсы жетістіктерге жеткізеді. 

Мектепке дейінгі жастағы балаларға ағылшын тілін үйрету барысында 

ойын арқылы олардың қызығушылықтарын оята отырып, ауызша сөйлеудің 

алғашқы дағдыларын қалыптастырылады. Оқыту әдісінің бастапқы кезеңінде 

сұрақ-жауап әдісі қолданылады, себебі диалог балаларды қарапайым ауызша 

сөйлеуге үйретіп қана қоймай, сонымен қатар, тыңдай отырып ұғынуына 

және өз ойын жеткізе білуіге үйретеді. 

Сонымен қатар балаларды алғашқы оқыту сатысында сөзді жаттау, 

тілдік үлгідегі ұғымды түсіндіру, өлең және т.б. қолданылады. Бұл 

жаттығулардың мақсаты балалардың өз ойын толық жеткізуге мүмкіндік 

береді. Сондай-ақ, ерте кезден оқыту тілдік кемшіліктерді жоюға және 

болашақта тілді тез игеруге көмектеседі. Бала тез есте сақтау үшін ойындар, 

тез жатталатын сөздері ұйқас тақпақтар, өлеңдер үйреткен тиімді. Балаға 

ойын барысында тіл үйрену қызығырақ болады. Балаларға жас 

ерекшеліктеріне сай тілді меңгерту басқа халықтың мәдениетін білуіне жол 

ашады. 

Әндер, тақпақтар, санамақтар балалардың сөздік қорын молайтады. 

Сонымен қатар негізгі оқу іс-әрекеті болып табылатын ол-ойын. Ағылшын 

тілі пәнін ойын арқылы үйретуде де үлкен роль атқарады және кеңінен 

қолданылады. 

Жан-жақты ойластырған және жақсы жүргізілген ойын тілдік 

материалды енгізуді және бекітуді (лексика, грамматика, фонетика) 

жеңілдетеді, есте сақтау дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі.  Балалар 

білімді ойын арқылы қабылдап үйренеді. Сондықтан ұйымдастырылған оқу 

іс-әрекетінде ойын баланың ой-өрісін кеңейте алады, білім алудағы 

қызығушылығы артады. Ойын арқылы бала көптеген мәліметтер алады, 

психологиялық ерекшеліктерін қалыптастырады [3].  

Ағылшын тілі ұйымдастырылған оқу қызметінде әрбір баланың белсенді 

қатысуының, ауызекі сөйлеуге құлшындыратын, ағылшын тілін оқып 
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үйренуге талпынысы мен қызығушылығын арттыратын әдіс-тәсілдер түрі 

ерекше орын алады. 
Ойын түрлері көп. Олар: ойын-сабақ, ойын-жаттығу, сергіту ойындары, 

дидактикалық мақсаттағы ойындар, сөздік ойындар, логикалық ойындар 

және т.б. Бұл ойындар баланың тапқырлығын, байқағыштығын, зейінділігін 

арттырумен қатар, epiк сезім түрлерін де дамытады. Осылардың ішінде 

дидактикалық мақсаттағы ойындардың оқыту үрдісінде балалардың 

коммуникативтік құзіреттіліктерін дамытуда үлесі зор болып табылады.  
Ойындар бес негізгі түрге бөлінеді [4]: 

1) үстел үсті ойындары 

2) дидактикалық ойындар 

3) қозғалыс ойындары 

4) іскерлік ойындар 

5) интеллектуалдық ойындар 

Үстел үсті ойындары 

Балалардың зейінділігін дамытатын, ой-өрісін кеңейтетін құрал. Топта 

үстел үсті ойындарын топтық және дара жұмыста қолдануымызға болады. 

Лото, бинго, құрастырмалы ойындар, «Не артық?», «Пейзаж құрастыр» және  

т.б. Бұл ойындарды қорытынды, білімді тиянақтайтын ұйымдастырылған оқу 

іс-әрекеттерінде қолданған тиімді. 

Дидактикалық ойындар. 

Балалардың таным белсенділігін жандандыратын, өздігінен ойлауын 

дамытатын тәсілдердің бірі. Олар кез-келген оқу материалын қызықты да 

тартымды қылып, балалардың көңілді күйін көтеруге, өздерінің 

жұмыстарына қанағаттануға және білім үрдісін жеңіл меңгеруге көмектеседі. 

Қозғалыс ойындары 

Бұл ойындар балалардың іс-әрекеттерін бір түрінен басқа түріне тез 

ауысуға көмектеседі және ешқандай арнайы дайындықты талап етпейді. Бұл 

ойындарды жабық бөлмеде немесе ашық аланда да өткізуге болады. 

Іскерлік ойындар 

Балалардың оқу мазмұнын терең меңгеруге және пысықтауға ықпал  

етеді. Іскерлік ойындар балалардың қиялын дамытады, салыстыруға 

және дәлелдеуге үйретеді. 

Интеллектуалдық ойындар 

Бұл ойындар балалардың зор белсенділігін оятады. Бұл категорияға 

«ұғымталдыққа, жүйріктікке, зеректікке» бейімделген тапсырмалар жатады. 

Кез келген ойынды қолданғанда келесі мәселелерді естен шығармау керек: 

- мектепке дейінгі ұйымдарда әр-түрлі ойындарды ойнаған бала 

шығармашылыққа дайын болуы; 

- ойын, оның түрі, мазмұны балалардың жас ерекшеліктеріне сай болуы; 

- жарқын көрнекілік ойынды талапқа сай өткізуге ықпал етеді; 
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- ойынның қызықты материалы тақырыппен тығыз байланыста болуы; 

Ойынның ұйымдастырылған оқу қызметі барысындағы басты  мақсаты  

- білім беруді ойынмен ұштастыру. Баланың ойынға белсенді түрде қатысуы 

оның ұжымдағы басқа да әрекеттерін айқындайды. 

Ағылшын тілінде ауызша сөйлеу дағдыларын дамыту үшін 

ойынды үйлесімді таңдау – ағылшын тілі оқытушысының шеберлігіне 

байланысты. Ағылшын тілін  меңгертуде ұйымдастырылған оқу қызметінде 

 балалардың ақыл-ойын дамытудың көп тараған формалары дидактикалық 

ойындар олар: әртүрлі лото, доппен ойналатын ойындар, кеспе қағаздарын 

пайдаланатын ойындар,шаршы ойындары, сенсорлық ойындар т.б.  Әсіресе 

допты пайдаланып ойналатын ойындарда бала өзінің назарын доптың 

бірқалыпты соғылуына аударады, санау дағдылары қалыптасады, ойында 

жеңіп шығу үшін сандардың мөлшерін жаттап алуға ынтасы оянады. Доптың 

ритмикалық соғылуымен бірге санау бір-бірімен тығыз байланысты көру, 

ұстау және қозғалу анализаторларының дамуына көмектеседі. Ойынның осы 

түрлері ойын материалын түрлендіруге зор мүмкіншілік 

береді және лексикалық материалдарды жақсы меңгеруге көмектеседі [5].  
Ойындарды ұйымдастырылған оқу қызметінде ғана емес, тыс уақытта да 

ойнауға болады. Бұл балалардың демалатын уақыты. Ойынның негізгі 

мақсаты – сөздерді, сөйлемдерді ағылшын тілінде дұрыс айтуға балалардың 

тілдерін жаттықтыру. 
Көптілді оқыту-жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол 

ашатын, баланы жан-жақты дамытатын, өз қабілетін танытуына мүмкіндік 

беретін бүгінгі күннің ең басты талабы. Сондықтан баланы ерте жастан 

ағылшын тіліне бейімдеу қажет. Ағылшын тілін үйренуде мектеп жасына 

дейінгі балалардан бастаған қолайлы. Неғұрлым көп естіп білуге ынталанған 

балалардың еске сақтау қабілеті соғұрлым жоғары дәрежеде дамиды. Ал ерте 

жастан балаға көңіл аудармай оның жан-жақты дамуына көмек жасамасақ 

оның ақыл-ой, қабылдау, есте сақтау қабілеті баяу дамиды. Себебі, баланың 

дамуы кішкентайынан бастап қалыптасқандықтан, тілді үйрету мәселесін де 

ерте бастаған тиімді екені айтылуда. 
Атап айтқанда, балаларға ағылшын тілін үйретуде мазмұны күрделі 

емес, шағын драмалық ойындарды пайдаланудың маңызы зор. Драмалық 

ойындарда балалар ертегілердегі рольдерді жаттайды және ерекше күндерге 

арналған ертеңгіліктерде осы рольдерді орындайды. Драмалық 

ойындар балалардың бейнелік сөйлеуін, мәнерлеп сөйлей білуін 

дамытады. Сонымен қатар көрнекілік принципіне үлкен мән беремін. 

Алғашқы әсер өте айрықша болу үшін ойыншықтар, суреттер, фотосуреттер, 

схемалар мен басқа да көрнекі құралдарды пайдаланудың маңызы зор [6].  
Мектепке дейінгі балаларды шетел тілінде сөйлеуге үйрету процесінде 

көрнекіліктерді пайдалану – өткізілетін ұйымдастырылған оқу қызметінде 

 нақты жағдайларына байланысты болуы тиіс.  
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Мысалы, «Жануарлар» тақырыбын оқытқанда суреттерге қарағанда, 

ойыншықтарды қолданған нәтижелі болады. Ұйымдастырылған оқу  

қызметінде  техникалық құралдарды (магнитофон, DVD, CD, әртүрлі 

аудиотаспалар) пайдалану, баланың жан-жақты дамуына септігін тигізеді. 

Жарық суреттердің динамикалығын, көркемділігін және айқындылығын 

көрсететін дыбыстық техникалық құралдар мәнерлеп айту кезінде 

балалардың эмоциясын тудырады, ол оқу үдерісіне оң әсер етеді. 
Ойын арқылы баланың:  

-ой-қабілеті дамиды;  

-өздігінен жұмыс істеуге үйренеді;  

-сөздік қоры баийды, тілі дамиды;  

- зейіні қалыптасады;  

- байқампаздығы артады;  

- өзара сыйластыққа үйретеді;  

- ойынның ережесін бұзбау, яғни, тәртіптілікке баулиды;  

- ҰОҚ-не қызығушылығы артады [7].  

Қорыта келгенде, ойын әрекетінсіз ағылшын тілі лексикасын баланың 

есінде қалдыру тиімділігі аз және ақыл ой күшін көп қажет етеді. Оқу 

үрдісіне енгізілген ойын ағылшын тілі ұйымдастырылған оқу қызметінде 

оқытудың бір түрі ретінде қызықты, жеңіл және жанды болуы керек. Ойын 

оқу үрдісін жеңілдететінін ескеру қажет. Ағылшын тілі мұғалімінің 

ұйымдастырылған оқу қызметіне қойған мақсатына, міндетіне, шартына 

байланысты ойын түрі өзгертіліп отырылуы қажет. Ойын арқылы кез-келген 

оқу материалын қызықты да тартымды қылып, балалардың көңіл-күйін 

көтеруге, өздерінің жұмыстарын қанағаттануға және білім үрдісін жеңіл 

меңгеруге көмектеседі. Ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті барысында ойын 

арқылы дамытуға арналған тапсырмалар жүйелі бағытталып, 

ұйымдастырылып отырса сонда ғана мұғалімнің ұйымдастырылған оқу 

қызметі мақсатына жеткізуіне мүмкіндік береді. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: В статье представлена модель полиязычного образования в Казахстане, 

ориентированная на интенсивное освоение трех языков: казахского, русского, 

английского языков, начиная с дошкольного периода и заканчивая личностными 

качествами каждого обучающегося на благо развития страны. 

Дошкольный возраст – это очень благоприятный период обучения английскому 

языку, так как дети этого возраста отличаются способностью воспринимать языковое 

явление: у них появляется интерес к изучению своего речевого опыта, языковых секретов.  

Игра повышает интерес ребенка к языку и дает хорошие результаты в изучении языка.  

Ключевые слова: английский язык, дети дошкольного возраста,общение, 

коммуникативное развитие, игра, дидактическая игра, деловая игра, интеллектуальная 

игра, подвижные игры. 

 

USE OF GAME ELEMENTS IN TEACHING ENGLISH TO PRESCHOOL 

CHILDREN 

 
Abstract: the article presents a model of multilingual education in Kazakhstan, focused on 

the intensive development of three languages-Kazakh, Russian, and English, starting from the 

preschool period and ending with the personal qualities of each student for the benefit of the 

country's development. 

Preschool age is a very favorable period for learning English, as children of this age differ 

in their ability to perceive a language phenomenon: they become interested in learning their 

speech experience and language secrets.  The game increases the child's interest in the language 

and gives good results in learning the language.  

Keywords: English language, preschool children, communication, communicative 

development, game, didactic game, business game, intellectual game, outdoor games. 

 
 

 

МРНТИ 14.25.07 

 

А.А. Костангельдинова1, З.С. Койшебаева2 
1 ,2Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті, 

Көкшетау қ., Қазақстан Республикасы, alma_a2006@mail.ru 

  

СЮЖЕТТІК ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ БАРЫСЫНДА БАСТАУЫШ 

СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК  ДАҒДЫЛАРЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 
Аңдатпа: Бұл мақала математика сабағында сюжеттік есептерді шешу барысында 

білім алушыларда зерттеу дағдыларын қалыптастыру мәселесіне арналған. Зерттеудің 

мақсаты - математика сабақтарында бастауыш сынып оқушыларының зерттеу дағдыларын 

қалыптастыру идеяларын білім беру стратегиясы ретінде негіздеу болып табылады. 

Қойылған мақсатқа жету үшін автор келесі мақсаттарды бөліп алды: сюжеттік есептерді 

шешу бойынша орындау кезеңдерін орнату; есеп бойынша жұмыстың жалпы тәсілдерін 

анықтау; математика курсында сюжеттік тапсырма бойынша жұмыс істеу әдістемесін 

mailto:alma_a2006@mail.ru
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қарастыру. Бұл мақалада «зерттеу дағдылары» және «сюжеттік есептер» ұғымдарының 

мазмұны ашылып, олардың құрылымдық элеметтері анықталды. Негізгі екпін бастауыш 

сынып оқушыларының зерттеу дағдыларын дамыту спецификасы мен ерекшелігіне 

негізделеді. Автор бастауыш мектепте сюжеттік есептерді шешу бойынша жұмыстардың 

кезектілігін сипаттайды. Мақалада автор сюжеттік есептердің шешу жолдарын көрсетеді, 

сюжеттік есептің мәтінің ұғыну және оның мазмұнын талдау тәсілдерін көрсетеді. 

Сондай- ақ, сюжеттік есептерді кезең-кезеңмен шешу мысалын көрсетеді. 

Кілт сөздер: сюжеттік есептер, зерттеушілік дағдылар, іскерлік. 

 

Қазіргі уақытта білім берудің маңызды міндеттерінің бірі - білім 

алушылардың зерттеу іс-әрекетіне бағытталған зерттеу дағдыларын 

қалыптастыру болып табылады, оның негізгі мақсаты - білім алушыларда 

ақпаратты іздеу мен талдауды жүзеге асыруға, мәселелерді тұжырымдауға 

және проблемалық жағдайларды шешудің вариативті тәсілдерін табуға, 

болжамдарды  ұсынуға және оларды өз бетінше тексеруге мүмкіндік беретін 

іздеу белсенділігін қалыптастыру болып табылады.  

Осыған байланысты жоғарыда аталған зерттеушілік дағдылардың 

дамуына ықпал ететін құралдарды табу орынды. Олардың бірі сюжеттік 

есептер болып табылады, өйткені бұл есептерді шешу процесі оқушының 

проблемалы жағдайларды шешудің әртүрлі тәсілдерін іздеу және олардың 

ішінен жалғыз дұрысын таңдау жағдайына қояды, бұл ойластырылған және 

логикалық дұрыс тәсілді талап етеді. Бұл әдіс жоғары дербестік дәрежесімен 

сипатталады, ақпаратпен жұмыс істеу дағдысын қалыптастырады, өз 

қызметінің құрылымын құруға көмектеседі, қорытуға және қорытынды 

жасауға үйретеді. Ең бастысы оқушы ғана емес, мұғалімге де оқуға 

көмектеседі. 

Бастауыш сынып оқушыларының зерттеу дағдыларын қалыптастыру 

үшін «зерттеушілік дағдылар» және «сюжеттік есеп»  сияқты ұғымдардың 

анықтамаларына теориялық талдау жасау  қажет. «Зерттеушілік дағдылары» 

ұғымына не кіреді екен? Семенова Н.А. [1] бойынша, зерттеу дағдылары –  

бұл оқу еңбегінің зияткерлік және практикалық дағдыларының жүйесі, өз 

бетінше бақылау, зерттеу мәселелерін шешу барысында туындайтын 

тәжірибе алу қабілеті деп есептейді. Зерттеу дағдыларын қалыптастырудың 

тиімді құралы ретінде математикалық есептер болып табылады. Нақты бір 

объект бар математикалық есептер мәтіндік (сюжеттік, практикалық, 

арифметикалық және т.б.) деп аталады [2]. 

«Сюжеттік есеп» терминіне тоқталайық. Сюжеттік есеп ұғымын 

анықтаудың әртүрлі тәсілдері бар. Олардың кейбірін келтірейік: 

1. Сюжеттік есеп – бұл пән аймағының стандартты модельдері 

тілінде нақты және нақты жағдайға жақындатылған тапсырмалар [3].  

2. Сюжеттік есеп – бұл қандай да бір құбылыстардың, оқиғалардың 

сандық жағы сипатталатын есептер деп айтады [4]. 
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3. Сюжеттік есептер – белгілі бір сандық сипаттамаларды немесе 

мәндерді табу мақсатында кейбір өмірлік сюжет (құбылыс, оқиға, процесс) 

сипатталған тапсырмалар [5]. 

Математиканың мектеп курсында сюжеттік есептерді қолданудың 

мақсаты - оқушыларды талдау, талқылау, негіздеу, логикалық ойлау және 

сауатты сөйлеуге үйрету болып табылады. Осыған байланысты біз сюжеттік 

есептерді зерттеу дағдыларын қалыптастыру құралдарының бірі ретінде 

қарастырамыз. Әдістемелік әдебиетті талдау барысында біз сюжеттік 

есептерді шешу процесінің төрт негізгі кезеңін анықтадық: есеп мәтінін 

түсіну және оның мазмұнын талдау; шешімді іздеуді жүзеге асыру және 

шешім жоспарын құру; шешім жоспарын іске асыру; табылған шешімді 

талдау, шешімнің басқа тәсілдерін іздеу [6]. 

Сюжеттік тапсырмаларды шешуді іздестіруге үйрету үшін сюжеттік 

есептің мәтінін ұғынудың және оның мазмұнын талдаудың келесі тәсілдерін 

бөліп көрсетуге болады [7]:  

Бірінші тәсіл – сөздерді, сөйлемдерді дұрыс оқу және логикалық 

екпіндерді дұрыс орналастыру.  

Екінші тәсіл – мазмұны бойынша арнайы сұрақтар қою және оларға 

жауап іздеу. 

Үшінші тәсіл – есептің қосалқы моделін құру. 

Төртінші тәсіл – тапсырма мәтінін қайта өңдеу. 

Бірінші мен екінші тәсілді талқылайық. С. Е. Царевтің айтуынша, бұл 

мәселеде логикалық екпінді дұрыс орналастыру аса маңызды, өйткені онда әр 

түрлі сөздерді бөлу осы сұрақтың алдындағы жағдайды сипаттайды. Бұл 

тапсырманы түсінуге көмектеседі немесе оны түсінуге кедергі келтіреді [8]. 

Мысалы: тапсырмада қойылған сұрақ: «Дүкенге қанша килограмм 

қырыққабат жіберілді?», логикалық екпінді екі түрлі жолмен оқуға болады: 

- Дүкенге қанша килограмм қырыққабат жіберілді? «Қырыққабат» деген 

сөзді бөлу тапсырмада қырыққабат туралы ғана емес, сонымен қатар басқа да 

өнімдер туралы да айтылады. 

- Дүкенге қанша килограмм қырыққабат жіберілді? «Дүкенге» 

логикалық екпін беру қырыққабат тек дүкенге ғана емес, басқа жерге да 

жіберілгенін болжайды. Бұл ретте дүкенге жіберілген қырыққабат саны 

дүкеннен тыс қырыққабат санына қатысты. 

Екінші тәсіл- мазмұны бойынша арнайы сұрақтар қою және оларға 

жауап іздеу. Бұл тапсырманың мазмұнын түсінуге, шарттар мен талаптарды 

ажыратуға көмектеседі. Мақсаты: өзіне ұқсас сұрақтар қоюды және оларға өз 

бетінше жауап беруді үйрену, есептің мазмұнын талдау кезінде оларды 

саналы түрде пайдалануды үйрену. Сұрақтар мынадай болуы мүмкін: 

Тапсырма не туралы, яғни қандай құбылыс, жағдай туралы, бұл құбылыс 

қандай шамалармен сипатталады деген есепте сөз болады? 

Тапсырма мәтініндегі қандай да бір сөздер нені білдіреді: 

Аталған шамалар туралы тапсырмада не белгілі? 
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Не белгісіз? 

Не іздеу қажет? 

 
Тапсырма. Мысалы, Қазақстанның Қызыл кітабында өсімдіктің 370 түрі тіркелген, 

ал саңырауқұлақтың бұдан 360 түрі кем. Сонда Қызыл кітапқа барлығы қанша өсімдік пен 

саңырауқұлақтың түрлері тіркелген? 

1. Дайындық кезең-тапсырманың мазмұнымен танысу [9]. Есеп мәтінін оқығаннан 

кейін мұғалім білім алушылармен әңгімелесу барысында оның шарттарын талқылайды. 

Ол үшін мұғалім білім алушылар жауап беруі тиіс бірқатар сұрақ қояды: 

Тапсырма не жайлы? (Қазақстанның Қызыл кітабындағы өсімдіктер мен 

саңырауқұлақтардың саны туралы есеп). 

Нені табу керек? (Қызыл кітапқа барлығы қанша өсімдік пен саңырауқұлақтың 

түрлері тіркелген?). 

Не белгілі? (Қызыл кітапқа өсімдіктердің шамамен 370 түрі, ал саңырауқұлақтар 

өсімдікке қарағанда 360 түрге аз енгізілгені белгілі). 

Не белгісіз? (Қызық кітапқа қанша саңырауқұлақтардың түрі енгізілгені). 

Нені іздеу қажет? (Өсімдіктер мен саңырауқұлақтардың қанша түрі Қызыл кітапқа 

тіркелді). 

2. Тапсырма шешімін іздеу. Тапсырманың шартын оңай түсіну үшін тапсырма 

шартын схемалық түрде бейнелеуге болады. Қысқаша жазба бар барлық шарттарды 

көрсетуі тиіс, егер ол дұрыс жасалса, онда тапсырманың мәтіндік бөлігі талап етілмейді. 

Берілгені: 

Өсімдіктер -370 түрі 

Саңырауқұлақтар өсімдіктерге қарағанда 360 түрге аз 

Қанша өсімдіктер мен саңырауқұлақтар? 

3. Есептің  шешімі. Бұл есепті шешу үшін Қызыл кітапта саңырауқұлақтар санын 

табу бастау керек: 

370-360 = 10 саңырауқұлақтар түрі 

Енді қойылған сұраққа жауап беруге болады, бұл үшін өсімдіктердің санын 

саңырауқұлақтар санына қосыңыз: 

370 + 10 = 380 өсімдіктер мен саңырауқұлақтардың түрлері 

Шешім дәптерде және тақтада рәсімдейміз. Ол үшін, мысалы, сұрақтармен әрекет 

ету бойынша шешім жазу нысанын таңдаңыз. 

4. Соңғы кезең-есептің шешімін тексеру [10]. Жауапта қателердің бар-жоғын 

тексеру. Алдымен кері есепті құрамыз. Егер кері есепті шешу кезінде шамалар бастапқы 

есепке сәйкес келсе, онда бастапқы есеп дұрыс шешілді. 

Қаралған кері есептің мысалы мынадай болуы мүмкін: Қазақстанның Қызыл кітабы 

10-ға жуық саңырауқұлақтардың түрін қамтиды,ал өсімдіктер 360 түрге көп. Өсімдіктер 

мен саңырауқұлақтардың қанша түрі Қызыл кітапқа кіреді? 

Кері есепті шешу үшін  Қызыл кітапта өсімдіктер түрлерінің жалпы санынан бастау 

қажет. 

10 + 360 = 370 өсімдік түрлері 

Енді қойылған сұраққа жауап береміз, бұл үшін Қазақстанның Қызыл кітабында 

саңырауқұлақтар мен өсімдіктердің жалпы түрлерінің саны: 

10 + 370 = 380 Қызыл кітапта өсімдіктер мен саңырауқұлақтардың түрлері 

Жауабы: Қазақстанның Қызыл кітабында өсімдіктер мен саңырауқұлақтардың 

жалпы 380 түрі тіркелген. 

Есептерді салыстырудың негізінде есептің дұрыс шешілуі туралы қорытынды 

жасауға болады. 
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1 кесте. Бастауыш сынып оқушыларына арналған сюжеттік есепті 

шешу әдісі 

Осылайша, сюжеттік есепті шеше білу өзара байланысты төрт кезеңді 

меңгеруді көздейді: міндеттерді талдау, шешім жоспарын іздеу, қабылданған 

жоспарды іске асыру және шешімді тексеру. Бұл білім алушылардан сабақ 

барысында қалыптасатын белгілі бір дағдыларды талап етеді. 

Математика пәнін оқыту барысында оқушылардың зерттеу дағдыларын 

қалыптастыру талаптарын қарастырып, біз келесі тұжырымға келдік, оқу 

үрдісінде жүзеге асырылатын ұйымдастырушылық-педагогикалық жағдайлар 

оқушылардың зерттеу дағдыларын дамыту, сюжеттік есептерді шешуге және 

білім алудың жаңа тәсілдерін меңгеруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 

математика сабақтарында сюжеттік тапсырмаларды қолдану оқушыларды 

ізденуге мәжбүр етеді, бұл оқушылардың шығармашылық дамуына ықпал 

етеді және оқушылардың зерттеу іс-әрекетінің дағдыларын қалыптастыруға 

оңтайлы жағдай жасалады. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПРИ РЕШЕНИИ СЮЖЕТНЫХ ЗАДАЧ 

Аннотация: Статья посвещена проблеме особенности формирования 

исследовательских навыков  у обучающихся в процессе решения сюжетных задач на 

уроках математики. Целью исследования является обоснование идеи формирования 

ислледовательских навыков младших школьников на уроках математики как 

образовательной стратегии. Для достижения поставленной цели автор выделяет 

следующие задачи: установить оснавные этапы деятельности по решению сюжетных 

задач; выяснить общие приемы работы над задачей; рассмотреть методику работы над 

сюжетной задачей в курсе «Математика». В данной статье растрыто содержание понятий 

как «исследовательские навыки» и «сюжетные задачи», выделены их структурные 

элементы. Основной акцент базируется на особенности и специфике развития 

исследовательских навыков учащихся начальных классов. Автор описывает  

последовательность работ по решению сюжетных задач в начальной школе. В статье 

автор показывает пути для обучения поиску решения сюжетных задач, выделяет  приемы 

осмысления текста сюжетной задачи и анализа ее содержания. Также приводит пример 

поэтпоного решения сюжетной задачи. 

Ключевые слова: сюжетные задачи, исследовательские навыки, деятельность. 

 

FORMATION OF RESEARCH SKIILS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN 

SOLVING PLOT PROBLEMS 

 
Abstract: The Article is devoted to the problem of features of formation of research skills 

in students in the process of solving plot problems in mathematics lessons. The purpose of the 

research is to substantiate the idea of forming the research skills of younger students in 

mathematics lessons as an educational strategy. To achieve this goal, the author identifies the 

following objectives: to establish the main stages for solving story problems; find out the 

General methods of work; to consider the method of work on the scene task in the course 

«Mathematics». In this article, the content of concepts such as «research skills» and «story 

tasks» is analyzed, and their structural elements are highlighted. The main emphasis is based on 

the features and specifics of the development of research skills of primary school students. The 

author describes the sequence of works on solving plot problems in primary school. In the 

article, the author shows ways to teach the search for solutions to plot problems, highlights 

techniques for understanding the text of the plot problem and analyzing its content. He also gives 

an example of a poetic solution to a plot problem. 

Keyword: story tasks, research skills, and activities. 
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МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 

САУАТТЫЛЫҚТЫ ДАМЫТУ 

 
Аңдатпа: Мақалада бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығы 

ұғымының ішінде математикалық сауаттылық қарастырылады. Қоғамның қазіргі даму 

кезеңінде өз бетінше шығармашылықпен ойлауға, стандартты және стандартты емес 

өмірлік міндеттерді шешуге қабілетті, яғни адамзат қоғамының тез өзгеретін 

жағдайларында алынған білім негізінде әлеуметтенуге қабілетті, жан-жақты, 

математикалық сауатты тұлғаны қалыптастырудың маңызы зор. Жаңартылған білім беру 

бағдарламасы бойынша оқушылардың математикалық терминдерге түсініктеме беру. 

Автор математикалық дағдыларды дамыту арқылы оқушылардың практикалық іс-

әрекетті қалыптастырудың маңыздылығын білдіреді. Шетелдік және отандық 

ғалымдардың идеялары мен көзқарастарын теориялық талдау негізінде автор 

математикалық сауатты тұлға ұғымының құрылымындағы құрамдас компоненттерді 

анықтайды. Сонымен қатар, «сюжеттік есептерді шешу» ұғымының анықтамасын кең 

мағынада ашылады. Сюжеттік есептерді шешуде бастауыш сынып оқушыларының шешу 

алгоритміне мән беріледі. Кезең бойына есепті шығару жолдары қарастырылады.   

Кілт сөздер: математикалық сауаттылық, сюжеттік есеп, есепті шешу кезеңдері, 

математикалық амалдар 

 

Функционалдық сауаттылықтың бірі – оқушылардың математикалық 

сауаттылығы. Математикалық сауаттылық – адамның өмір сүретін әлемдегі 

математиканың рөлін анықтау және түсіну, негізделген математикалық 

пайымдауларды айту және математиканы қазіргі және болашақта жасампаз, 

мүдделі және Ойлы азаматқа тән қажеттілікті қанағаттандыру үшін 

пайдалану қабілеті. Шешім қабылдау кезінде оқушы математикалық білімді 

өмір қажеттіліктеріне қолдана алады, болашақта тәжірбиелік іс-әрекетке, 

күнделікті өмірде, практикамен алға қойылған міндеттерді шешуге 

дайындалады . 

"Математика" пәні бастауыш мектепте функционалдық сауатты тұлғаны 

дамытуда маңызды рөл атқарады. Оның мазмұны функционалдық 

сауаттылықты және негізгі құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. 

Математика бастауыш сынып оқушылары үшін барлық оқу процесінің негізі, 

оқушылардың логикалық ойлауын, қиялын, зияткерлік және шығармашылық 

қабілеттерін дамыту құралы, тұлғаны әлеуметтендірудің негізгі арнасы 

болып табылады [1]. 

Қазақстан Республикасының жаңартылған білім беру стандартында 

өрнектер жазу үшін, санды өрнектерді түрлендіру үшін, есептер шығару үшін 

математикалық символдарды, арифметикалық амалдар мен қасиеттерді;  

mailto:akbotazh19@mail.ru
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натурал сандар мен арифметикалық амалдарды ауызша және жазбаша 

есептеу амалдарын; шамалардың стандартты және стандартты емес өлшем 

бірліктерін; шамаларды өлшеу құралдарын; есеп шарттарын жазудың 

математикалық тілі мен графикалық модельдерін; теңдеулер мен 

теңсіздіктерді шешу алгоритмдерін; периметр мен ауданды есептеу 

формулаларын (шаршының, тік төртбұрыштың, тікбұрышты үшбұрыштың); 

заңдылықтарды және тізбектің жетіспейтін элементтерін табуды; күрделі 

емес комбинаторикалық және логикалық есептерді; есеп шартының сызба, 

кесте түрлеріндегі жазбасын; санаумен, өлшеумен байланысты деректер мен 

нәтижелерді; қолданбалы бағдарламалардың мүмкіндіктерін; желіде 

этикалық және құқықтық нормалардың бұзылу салдарын; мәлімделген 

талаптарға сәйкес іріктеп, түрлі дереккөздерден алынған ақпаратты талдайды 

[2]. 

А.В. Хуторский әлеуметтік тәжірибені меңгеруге, қоғамда өмір сүру 

және практикалық іс-әрекет дағдыларын алуға келесі негізгі білім беру 

құзыреттіліктерін: құндылық-мағыналық, жалпы мәдени, оқу-танымдық, 

ақпараттық, коммуникативтік, әлеуметтік-еңбек және тұлғалық өзін-өзі 

жетілдіру құзыреттіліктерін меңгерген жағдайда болады деп есептейді [3] 

осылайша, бастауыш білім беруде функционалдық сауаттылықты дамыту 

қазіргі уақытта педагогтың өзекті міндеті болып табылады. 

 Математиканы оқытудың тиімділігі мен сапасы бағдарламада көзделген 

меңгерген білімнің, іскерліктің және дағдылардың беріктігі ғана емес, 

сонымен қатар оқушылардың жан-жақты дамуы, олардың логикалық ойлауы 

да анықталады. Математиканы оқытудағы маңызды бөлім мәтіндік есептер 

болып табылады. Оларды шеше білу нақты тапсырмада көрсетілген 

жағдайды талдау және оны математикалық қатынастар тіліне аудару 

негізінде негізделеді [4]. Тапсырмаларды шешудің шынайы іскерлігін 

қалыптастыру үшін оқушылар ең алдымен мәтінді зерттеуді, онда қажетті 

ақпаратты табуды, ұсынылған мәтіннің міндет болып табылатындығын 

анықтауды үйренуі тиіс, бұл ретте тапсырманың осы түрінің негізгі 

белгілерін және оның құрамдас элементтерін көрсете отырып және олардың 

арасында байланыс орната отырып, тапсырма сұрағына жауап алу үшін 

қажетті іс-әрекеттер санын анықтауды, өз таңдауын негіздеп, іс-әрекеттер 

мен олардың тәртібін таңдауды үйренуі тиіс. Мәтіндік міндеттерді шеше білу 

– оқушылардың математикалық даму деңгейінің көрсеткіші, олардың оқу 

материалын меңгеру тереңдігі [5]. 

Математикалық сауаттылықты меңгерген оқушылар: қоршаған 

болмыста пайда болатын және математика құралдарымен шешілуі мүмкін 

мәселелерді тану; бұл мәселелерді математика тілінде қалыптастыру; 

математикалық фактілер мен әдістерді қолдана отырып, мәселелерді шешу; 

қолданылған шешім әдістерін талдау; қойылған мәселені ескере отырып 

алынған нәтижелерді түсіндіру; шешім нәтижелерін жазу және құрастыруды 

үйренеді [6]. 
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Оқушылардың логикалық ойлауын дамыту математика сабақтарында 

және вариативті сабақтарда стандартты емес тапсырмаларды шешуге 

негізделеді. Стандартты емес есептер өзара байланысты логикалық 

пайымдаулар тізбегінің жағдайы мен құрылуын талдауға аса назар аударуды 

талап етеді [7]. 

Тапсырмалар оқушылардың пәнді оқуға деген уәждемесін арттыруды, 

аналитикалық-синтетикалық қабілеттерін, тапқырлығын, математикалық 

сөйлеуін, ақыл-ойдың икемділігін дамытуды көздейді. Бағдарламаның 

мазмұны оқушылардың математикалық қабілеттерін дамытуды, логикалық 

және алгоритмдік сауаттылық элементтерін, ұжымдық, топтық және жеке 

оқыту түрлерін қолдана отырып, оқушылардың коммуникативтік 

қабілеттерін қалыптастыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді [8]. 

Сабақтарда белсенді іздеу жағдайларын жасау, өзіндік "ашылуын" 

жасауға мүмкіндік беру, өзіндік ой-пікір жолдарымен танысу, зерттеу 

қызметінің қарапайым дағдыларын меңгеру білім алушыларға өз 

мүмкіндіктерін іске асыруға, өзіндік танымдық іс-әрекет қабілетін дамытуға, 

өз күшіне сенімділік қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Математикалық сауаттылықты қалыптастыруда есепке мысал келтіре 

кетейік: 

Мақсаты: сызбалы оқу жаттығулары, шешімнің ықтимал нұсқаларын 

табу. 

Есеп: Сабақ барысы: 

I. Ұйымдастырылған кезең. 

Қоңырау соғылды -   

Сабақ басталады   

Біздің құлақшымыз,  

Көздер жақсы ашық.  

Тыңдаймыз, есте сақтаймыз. 

II. Сергіту сәті. 

1.  2 құлып және оларға 2 кілт бар. Кілтті алып, құлыптардың біріне сай 

келетінін тексереді. Әрбір кілттің қандай құлпын білу үшін бұл тексеру 

жеткілікті ме?  

Жауабы: Иә, жеткілікті. 

Егер кілт құлыпқа сәйкес келсе, онда басқа кілт – екінші құлыптыкы. 

Егер кілт құлыпқа сәйкес келмесе, онда оған басқа кілт жарамды. 

Функционалдық сауаттылық оқушылардың шығармашылық ойлау және 

стандартты шешімдерді табу, кәсіби жолды таңдау, ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды өмір бойы қолдану, сондай-ақ оқыту 

қабілеттерін дамытуға ықпал ететін фактор болып табылады [9]. 

Осылайша, функционалдық сауаттылықты, атап айтқанда, білім 

алушылардың математикалық сауаттылығын қалыптастыру бойынша 

міндеттерді білім берудің базалық деңгейінің оқу мазмұны мен түрлі өмірлік 

жағдайларда қолданылатын қолданбалы математикалық шеберлікті 
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жетілдіруге бағытталған қосымша курстар оңтайлы үйлескен жағдайда іске 

асыруға болады. 

Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру мәселесі бастауыш сынып 

оқушылары үшін өзекті. Білім экономикасына көшуді жүзеге асыратын 

қоғамда функционалдық сауаттылық компоненттерін меңгеру процесі өмір 

бойы жалғасады. 

Функционалдық сауаттылық – бұл адамның сыртқы ортамен қарым-

қатынасқа түсу және оған барынша тез бейімделіп, қызмет ету қабілеті. 

Функционалдық сауаттылықты дамыту, ең алдымен, пәндік білімді, 

ұғымдарды, идеяларды меңгеруге негізделген. 
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РАЗВИТИЕ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 

 
Аннотация: В статье рассматривается математическая грамотность среди понятия 

функциональной грамотности учащихся начальной школы. На современном этапе 

развития общества имеет важное значение формирование всесторонней, математически 

грамотной личности, способной самостоятельно творчески мыслить, решать стандартные 

и нестандартные жизненные задачи, т. е. способной социализировать на основе 

полученных знаний в быстро меняющихся условиях человеческого общества. 



Ш. Уәлиханов ат. КМУ Хабаршысы – Вестник КГУ им.Ш.Уалиханова – Bulletin Sh.Ualikhanov KSU                   

Педагогика ғылымдары сериясы – Серия Педагогические науки – A series of Pedagogical science        №1/2020 
 

56 
 

Комментировать математические термины учащихся по обновленной образовательной 

программе. 

Автор выражает важность формирования у учащихся практической деятельности 

через развитие математических навыков. На основе теоретического анализа идей и 

взглядов зарубежных и отечественных ученых автор определяет составные компоненты в 

структуре понятий математически грамотной личности. Кроме того, в широком смысле 

раскрывается определение понятия» решение сюжетных задач". При решении сюжетных 

задач особое внимание уделяется алгоритму решения младших школьников. В течение 

периода рассматриваются пути вывода отчета.   

Ключевые слова: математическая грамотность, сюжетная задача, этапы решения 

задачи, математические приемы. 

 
DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL LITERACY IN MATHEMATICS LESSONS 

 
Abstract: The article considers mathematical literacy among the concepts of functional 

literacy of primary school students. At the present stage of development of society, it is 

important to form a comprehensive, mathematically literate person who can independently think 

creatively, solve standard and non-standard life tasks, i.e., able to socialize on the basis of 

knowledge in rapidly changing conditions of human society. Comment on students ' 

mathematical terms in the updated educational program. 

The author expresses the importance of forming students ' practical activities through the 

development of mathematical skills. Based on the theoretical analysis of ideas and views of 

foreign and domestic scientists, the author defines the components in the structure of concepts of 

a mathematically literate person. In addition, in a broad sense, the definition of" solving plot 

problems"is revealed. When solving plot problems, special attention is paid to the algorithm for 

solving younger students. During the period, the report output paths are considered. 

Key words: mathematical literacy, plot problem, stages of solving the problem, 

mathematical techniques 
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