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На основании решения Комитета по контролю в сфере образования и науки (приказ №433-3 ж от 26 июня 2003 г.) 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки» внесен в перечень изданий для публикации основных научных 

результатов диссертаций по педагогическим наукам. 

Білім және ғылым саласындағы бақылау Комитеті Алқасының (2003 жылғы 26 маусым №433-3ж бұйрығы) шешімі 

негізінде Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршы журналының «Педагогика ғылымдары» сериясын педагогика ғылымдары 

бойынша диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялайтын басылымдар тізбесіне енгізілгені туралы 

хабарлайды. 
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Одним из путей решения данной проблемы Глава государства видит: 
- в духовной модернизации общественного сознания населения Казахстана, возрождении у нее 

прагматизма, открытости, культа знаний, культа образованности. «Если в системе ценностей» 
населения Казахстана «образованность станет главной  ценностью, то нацию ждет успех» [1]; 

- во всемерном развитии человеческого капитала, поднятии роли педагогических кафедр и 
педагогогических факультетов в решении этих задач [2].       

Следовательно, в рамках, как программной статьи Президента Республики Казахстан                         
Н.А. Назарбаева, так и Послания народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях 
четвертой промышленной революции», разработка конкурентоспособного педагогического 
образования должна стать масштабной программой государства.  

Ключевая роль высшего педагогического образования в духовной  модернизации  общественного  
сознания, учащейся молодежи в частности, обусловлена его спецификой. Во-первых, педагогическое 
образование – это единственная образовательная сфера, которая работает на самóобразование, его 
самообновление, формируя его стратегический ресурс – кадры. Во-вторых, как и весь институт 
образования, педагогическое образование является аккумулятором и транслятором социокультурных 
ценностей общества, средой для социализации индивида. В-третьих, педагогическое образование 
формирует в своей среде человека, который станет ответственным за освоение этих ценностей 
подрастающим поколением (В.П. Засыпкин).   

В постиндустриальном обществе, «когда преимущества стран в конкурентной борьбе опре-
деляются не богатством природных ресурсов или мощью финансового капитала, …но уровнем 
образования и интеллектуальным потенциалом нации» (В.А. Садовничий, 2010), высшее педа-
гогическое образование занимает исключительно важное по значимости положение, так как именно 
с помощью учителей создается «человеческий капитал» нации.  

Вхождение Казахстана в мировое образовательное сообщество (Болонский процесс, апрель 2010 г.) 
«включает переход к европейским критериям результата высшего профессионального образования - 
формирование конкурентоспособных специалистов педагогического профиля, способных эффек-
тивно решать профессиональные задачи в условиях рыночной экономики» [3]. 

Как известно, формирование конкурентоспособных специалистов педагогического профиля 
требует организации особой (соответствующей) образовательной среды. 

По мнению Т. Н Щербакова,   под образовательной средой (в широком смысле) можно понимать 
«любое социокультурное пространство, в рамках которого стихийно или с различной степенью 
организованности осуществляется процесс развития личности» [4]. 

Если исходить из того, что в нашем исследовании идет разговор о формировании конкуренто-
способного выпускника педагогического вуза, то соответственно необходимо говорить о создании 
особой  конкурентоспособной  педагогической среды, «как созидательной среды, среды  успеха и 
карьеры с ориентацией на результат [5]. 

Для уяснения содержания и структуры конкурентоспособной образовательной педагогической 
среды необходимо уяснить сущность ряда понятий: «конкурентоспособность», «конкурентоспособ-
ность личности», «конкурентоспособная среда», «конкурентоспособность вуза», «конкурентоу-
стойчивость вуза». 

В Большой актуальной политической энциклопедии отмечается, что сегодня  можно говорить о 
существовании трех видов конкурентоспособности: 1) умение предлагать инновации;  2) умение 
перехватывать инициативы; 3) умение удерживать победу [6].  

В научно-педагогической литературе понятие «конкурентоспособность» (от  лат. cлова «concur» - 
столкновение, соревнование)  определяется: 

- как способность определенного объекта или субъекта превзойти конкурентов в заданных 
условиях; как способность  к соревнованию, лидерству, к победе,  как свойство, указывающее на   
способность субъекта выдерживать конкуренцию с себе подобными, совершать конкурентные 
действия и пр. [7]; 

-  как интегративное качество личности, позволяющее успешно функционировать в социуме [8],  
- «как процесс управления субъектом своими преимуществами с целью достижения победы в 

конкурентной борьбе» [Фатхутдинов Р.Ф. Управление конкурентоспособностью вуза // Высшее 
образование в России, 2006, № 9]; 
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-  как системное, комплексное, интегративное, многоуровневое образование, характеризующее 
уровень профессиональной компетентности личности, ее готовности демонстрировать более 
высокие показатели в организации образовательной деятельности  [9]. 

В качестве показателей конкурентоспособности личности  исследователи называют и такие 
параметры как высокий уровень мотивации к профессиональной деятельности, стремление к 
овладению профессиональным мастерством, сроки адаптации к условиям профессиональной 
деятельности, готовность к дальнейшему обучению.  

Вышеобозначенные показатели конкурентоспособности личности, совершенно по-новому  
формируют представление о личности конкурентоспособного специалиста педагогического 
профиля. 

Формирование конкурентоспособного специалиста, педагогического профиля в том числе, 
возможного только в условиях  конкурентоспособного вуза.   

Что из себя представляет понятие  «конкурентоспособность вуза».    
«Конкурентоспособность вуза» – пишет Пащенко Н.И. – это его настоящие и потенциальные 

способности (возможности) по оказанию соответствующего уровня образовательных услуг, 
удовлетворяющих потребности общества при подготовке высококвалифицированных специалистов, 
а также потребности по разработке, созданию и реализации научно-методической и научно-
технической продукции как в настоящее время, так и в будущем» [10].  

Однако, как вполне правомерно отмечает С.А. Мохначев в условиях демократизации обще-
ственной жизни особую социально-политическую значимость приобретает задача удовлетворения 
интересов, прежде всего, личности. «Поэтому способность оказывать образовательные услуги 
(создавать и реализовывать услуги) еще не означает, что вуз будет способен противостоять реальным 
конкурентам и обеспечивать достаточный уровень конкурентоспособности своих образовательных 
программ» [11].   

Поэтому более приемлемой может стать определение, представленное В.А. Фатхутдиновым: 
«Конкурентоспособность вуза – это «его способность: 1) готовить специалистов, выдерживающих 
конкурентную борьбу на конкретном внешнем или внутреннем рынке труда; 2) разрабатывать 
конкурентоспособные новшества в этой области; 3) вести эффективную воспроизводственную 
политику во всех сферах своей деятельности» [12]. 

То есть конкурентоспособность вуза это его комплексная характеристика, отражающая 
превосходство перед конкурентами по ряду определяющих показателей: финансово-экономи-
ческим, маркетинговым, материально-техническим, кадровым, социально-политическим, а также 
способность вуза к бескризисному функционированию и своевременной адаптации к изменяющимся 
условиям внешней среды [13].  

Вместе с тем, как правомерно отмечают  вышеобозначенные исследователи, вуз как субъект 
хозяйствования должен стремиться не просто стать конкурентоспособным, но и достигать состояния 
его. конкурентоустойчивости, то есть должен  оцениваться динамический и долгосрочный аспект 
его способности к конкуренции, а именно:  

1) способность создавать, развивать и сохранять   конкурентные преимущества (распределенная 
во времени конкурентоспособность) [11];   

2) способность в течение длительного времени превосходить соперников, постоянно совершен-
ствуя, развивая ключевые бизнес-процессы в соответствии с разработанной стратегией и тенден-
циями конкретного сегмента рынка образовательных услуг, опираясь на эффективное использо-
вание имеющихся ресурсов с учетом изменяющихся требований внешней среды (предпочтений 
потребителей, изменений в законодательстве и т. п.) и долгосрочное сотрудничество с партнерами; 

3) способность реализовывать комплекс бизнес-функций, нацеленных, прежде всего, на наиболее 
приоритетные для потребителей цели:  качество предоставляемых услуг; имидж учебного заведения 
и самой услуги; ассортимент предоставляемых услуг (как в смысле широты, так и в смысле 
глубины);  цена услуг, включая систему скидок;  предоставляемый сервис, т. е. материальное обеспе-
чение учебного и научного процесса, система культурно-бытовых объектов, общежитий и т. д. [14]. 

Ориентация на основные показатели конкурентоспособности личности, конкурентоспособности 
вуза, конкурентоустойчивости вуза должно стать основой для определения новой парадигмы 
конкурентоспособного высшего педагогического образования. 
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В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается проблема диагностического обеспечения контроля знаний студентов с использованием 
современных технологий, которые позволяют не только контролировать знания, но и способствуют активизации 
познавательной деятельности и интереса к учебе. Для качественного контроля результатов обучения с целью про-
ведения коррекции учебного процесса в системе педагогического мониторинга используются современные дидакти-
чески обоснованные организационные формы контроля. Одной их таких форм в вузах является тестирование. 
Мотивация к знаниям, качество знаний и умений являются определяющим фактором эффективности обучения. 
Диагностирование качества знаний и умений обучающихся нуждается в систематическом контроле степени обучен-
ности, установления и устранения пробелов в осваиваемом учебном материале с последующей коррекцией в ходе 
учебного процесса и прогнозированием содержания и технологии обучения. При подобном мониторинге знаний 
студентов выявляются определенные закономерности в деятельности преподавателей и обучающихся, анализ 
которых позволяет выстраивать стратегию дальнейших действий. 

Ключевые слова: компетенции, качество образования, контроль знаний, учебная деятельность, компьютерное 
тестирование. 
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БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІН ЖАҢҒЫРТУ ЖАҒДАЙЛАРЫНДА СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМДЕРІН 

БАҚЫЛАУДЫ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 

Аңдатпа  

Мақалада білімдерді бақылауға ғана мҥмкіндік беріп қоймай, сондай-ақ танымдық қызметті жҽне оқуға деген 

қызығушылықты да белсендеруге кҿмектесетін заманауи технологияларды пайдалана отырып,  студенттердің білім-

дерін бақылауды диагностикалық қамтамасыз ету мҽселесі қарастырылады. Педагогикалық мониторинг жҥйесінде 

оқу ҥрдісін тҥзетуді жҥргізу мақсатында оқытудың нҽтижелерін сапалық бақылау ҥшін бақылаудың дидактикалық 

тҧрғыдан негізделген заманауи ҧйымдастыру нысандары пайдаланылады. Жоғары оқу орындарында мҧндай нысан-

дардың бірі тест жҥргізу болып табылады. Білімге уҽждемелеу, білімдер мен іскерліктердің сапасы   оқытудың тиім-

ділігінің анықтаушы факторы болып табылады. Студенттердің білімдері мен іскерліктерінің сапасына диагностика 

жҥргізу оқығандық деңгейін, игеріліп отырған оқу материалындағы кемшіліктерді анықтап жҽне жойып,  кейін оқу 

ҥрдісінің барысында тҥзетуді жҽне оқудың мазмҧны мен технологиясын болжауды жҥйелі тҥрде бақылауға мҧқтаж. 

Студенттердің білімдеріне осылайша мониторинг жҥргізген кезде ҧстаздар мен студенттердің қызметінде белгілі бір 

заңдылықтар анықталып, оларды талдау ҽрі қарайғы ҽрекеттердің стратегиясын қҧруға мҥмкіндік береді. 

    Тҥйін  сӛздер: қҧзыреттілік, білім сапасы, білімді бақылау, білім беру қызметі, компьютерлік тестілеу. 
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DIAGNOSTIC SUPPORTING OF STUDENTS’ KNOWLEDGE CONTROL IN THE CONDITIONS OF 

MODERNIZATION OF THE EDUCATION SYSTEM  

 

Annotation  

The article considers the problem of diagnostic supporting organization students‘ knowledge control with the use of state-

of-the-art technologies, which permit not only control knowledge, but also encourage cognitive activity and interest to studies. 

Modern didactically substantiated organizational forms of control are used in the system of pedagogical monitoring for high-

quality control of the academic results with the purpose of correction of the educational process. One of such forms in higher 

education institutions is testing. Motivation to get knowledge, quality of knowledge and abilities of students needs systematic 

control of the degree of learning, identification and elimination of gaps in the assimilated educational material with subsequent 

correction in the course of the educational process and prognostication of the content and the technology of education. With 

such monitoring of students‘ knowledge, certain regularities in the activity of teachers and students are discovered, analysis of 

which permits to build-up the strategy of further actions.  

Key words: competences, quality of education, control of knowledge, educational activity, computer testing. 

       

Одной из важнейших государственных программ в сфере модернизации системы образования 

Казахстана является развитие образования, которое должно стать основой инновационного развития 

Казахстана. Как отмечал Президент Казахстана Н.А. Назарбаев, «образование из категории 

национальных приоритетов перешло в категорию международных» [1]. Единый образовательный 

процесс, охвативший сегодня все страны, нацелен на улучшение качества образования, на изучение 

передового научного опыта, используя при этом «общий язык» и единые культурные ценности. В 

настоящее время очевидным стал тот факт, что мировое развитие идет по пути расширения 

взаимосвязей, взаимодействия разных стран, взаимопонимания народов и их языка и культур. 

Современный международный рынок XXI века предъявляет все более высокие требования к 

языковой компетенции выпускников вузов. Возросшие требования к выпускникам вузов по овладе-

нию иностранным языком на уровне не ниже европейской шкалы компетенций, вызвал необходи-

мость перестройки процесса обучения иностранным языкам  соответственно  велению времени, 

чтобы максимально широко использовать его возможности в развитии общих компетенций 

студентов. Изменения, происходящие в Казахстане в сфере высшего образования, ставят перед 
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высшей школой задачу подготовки специалистов новой формации, владеющих несколькими 

иностранными языками на высоком уровне. 

Языковая подготовка квалифицированных специалистов в условиях модернизации образования 

должна выйти на уровень передовых вузов мира и является одним из требований успешного реше-

ния, стоящих перед системой высшего образования задач, поэтому определенные требования 

сегодня предъявляются и к преподавателям иностранного языка, которые отвечают за качество под-

готовки будущих специалистов. Сдача одного из профессиональных экзаменов: СЕLTA (Certificate in 

Teaching English to Speakers of Other Languages) – одна из наиболее распространенных в своем роде 

квалификаций, TKT (Teaching Knowledge Test) – Кембриджский экзамен для преподавателей англий-

ского языка, IELTS (International English Language Testing System) – самая востребованная между-

народная система тестирования на знание английского языка), TOEFL (Test of English as a Foreign 

Language) – международный экзамен по английскому языку как иностранному и др. является 

необходимым условием для преподавателей, ведущих занятия или читающих лекции на иностран-

ном языке, при продлении рабочего контракта. Таким образом, опираясь на опыт высшей школы 

развитых стран мира, отечественное образование выстраивает систему, которая определяет востребо-

ванность выпускников высшей школы Казахстана на рынке труда. 

Методика обучения иностранному языку в условиях модернизации образования требует внедре-

ние  современных средств, методов и технологий контроля за качеством образовательного процесса. 

Компьютерная лингводидактика – одна из быстро развивающихся областей методики преподавания 

языка. За относительно небольшой срок своего существования она прошла значительный путь, тесно 

связанный с развитием вычислительной техники, с одной стороны, и концепций обучения языку, с 

другой. Возможности, предоставляемые современными информационными технологиями, настолько 

значимы для овладения языком, что обучение и контроль учебных достижений студентов с исполь-

зованием компьютеров становится неотъемлемой частью учебного процесса. Особое внима-ние в 

компьютерном тестировании уделяется функции контроля, которое может служить средством 

диагностики трудностей изученного учебного материала, способом прогнозирования успешности 

или неуспешности обучения студентов по предмету. Компьютерное тестирование, составляя обяза-

тельный компонент системы контроля результатов учебных достижений студентов, играет важную 

роль в управлении процессом обучения; в стимулировании изучения дисциплины, а также  имеет 

методические преимущества: индивидуальный контроль знаний студентов (изменение уровня слож-

ности заданий, количества тестовых заданий, возможность варьирования временем на выполнение 

заданий); оперирования большим объемом информации при контроле понимания содержания 

текстов; возможность повторного обращения к заданиям в период выполнения работы; осуще-

ствление обратной связи, т.е. студент может проверить себя в процессе выполнения заданий [2]. 

Педагог получает необходимую ему информацию, применяя пропедевтическое диагностирование 

(диагностический контроль). Сравнение исходного начального уровня обученности с конечным 

(достигнутым) позволяет измерить «прирост» знаний студента, степень сформированности их 

умений и компетентности, проанализировать динамику и результативность дидактического 

процесса, а также сделать объективные выводы об эффективности педагогического труда [3]. 

В настоящее время имеется множество программ для подготовки, организации и проведения 

компьютерного тестирования (система Moodle, AST-Test, MultiTester и др.), позволяющие объек-

тивно и быстро осуществлять контроль знаний студентов. Электронная форма тестирования 

позволяет корректировать тексты заданий, устанавливать и изменять параметры (временное ограни-

чение, уровни сложности), анализировать и представлять в виде таблиц, графиков, диаграмм 

результаты тестирования и др. Следует отметить, что казахстанская школа в настоящее время 

адаптируется к компьютерной тестовой диагностике, контрольно-обучающим  программам, практи-

ческому отражению тенденций международных педагогических инноваций в новых условиях, в 

условиях модернизации системы образования и построения инновационного общества. Научно-

исследовательские институты Казахстана разрабатывают компьютерные учебные программы для 

высшей и средней школы. Так, по заказам Департамента образования г. Алматы и Министерства 

культуры, информации и общественного согласия созданы виртуальные лаборатории по физике, 

биологии и казахскому языку в виде комплекса обучающих программ. В городском институте 
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повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров создатели учебных программ 

обучают учителей тому, как применять новые компьютерные технологии в учебном процессе [4] , а 

также при контроле знаний обучающихся.  

Тестирование является одним из видов педагогических измерений. В 90-е гг. XIX в. тест как 

метод измерения и сам термин test (задание) были введены американским психологом                               

Дж.Кеттеллом [5], который является родоначальником методов и основ психологического тестирова-

ния. Вопросы, связанные с развитием тестирования, освещаются в работах зарубежных исследова-

телей: американца А.Макколла [6], который разделил тесты на педагогические (Educational Test) и 

психологические (Intelligence Test), американского психолога и педагога Э.Торндайка [7], разработ-

чика первого педагогического теста и основоположника педагогических измерений и др. Современ-

ные работы исследователей, в основном, направлены на изучение проблем методики применения 

компьютерного тестирования при обучении иностранным языкам и  специальным дисциплинам; 

разработку алгоритмов и методики подготовки компьютерных тестов по различным дисциплинам; 

создание банков тестовых заданий и программ [8,9,10]. 

Информационные технологии применяются практически в любой  сфере нашей современной 

жизни; образование, тоже, не исключение. Применение новых информационных технологий – это не 

только современные технические средства, но и новые формы преподавания, новый подход к образо-

вательному процессу. Поэтому одним из условий высших учебных заведений является использова-

ние компьютерных технологий для повышения эффективности обучения и контроля образования. 

Современная дидактика признает, что эти проблемы самым тесным образом связаны с другой, не 

менее важной – достоверности и надежности измерения уровня обученности студента в соответ-

ствии с определенным стандартом [11]. Под диагностическим контролем учебных достижений 

студентов, который является важнейшей частью научной системы педагогического контроля, 

понимается система научно-обоснованной проверки учебных достижений студентов, выявление 

пробелов при  изучении учебных программ. В более узком значении диагностический контроль 

знаний студентов означает выявление, измерение, оценку знаний, умений и навыков по определен-

ным дисциплинам. Таким образом, диагностический контроль учебных достижений студентов 

позволяет выявить, с одной стороны, насколько преподавателю удалось достичь поставленных 

целей, а также педагогической деятельности, а с другой выявить пробелы в полученных студентами 

компетенциях. В образовательном процессе тестирование выполняет три взаимосвязанные функции 

контроля знаний студентов: диагностическую, направленную на выявление уровня знаний, умений и 

навыков студентов; обучающую, позволяющую мотивировать студентов к активизации работы по 

усвоению учебного материала; воспитательную, проявляющуюся в периодичности и неизбежности 

тестового контроля, что дисциплинирует и организует деятельность студентов, помогает им выявить 

и устранить пробелы в знаниях [12]. Семантика каждой из перечисленных функций отражает ее суть, 

заключающуюся в обучении, диагностике, контроле, прогностике, в воспитании студентов. Для 

достижения качественного образования становится важным своевременное проведение диагности-

ческого контроля знаний студентов, выражающееся в выявлении  уровня владения программным 

учебным материалом с целью своевременной корректировки полученных на занятиях  или в ходе 

самостоятельной работы знаний и умений, а также в воспитании целеустремленности к достижению 

поставленной цели, ответственности за выполнение учебной деятельности путем самобразования и 

саморегуляции, обеспечивающей усилия обучающихся в овладении профессиональными 

компетенциями. 

Таким образом, под «компьютерным тестированием» следует понимать средство автоматизиро-

ванного контроля знаний обучающихся, представляющее собой стандартизированную процедуру 

применения педагогических тестов на компьютере под управлением специальной программы с 

целью последующей диагностики преподавателем уровня владения содержанием и структурой 

учебного материала [13].  

Тесты классифицируются по различным признакам: по целям – информационные, диагности-

ческие, обучающие, мотивационные, аттестационные;  по процедуре создания – стандартизованные, 

не стандартизованные; по способу формирования заданий – детерминированные, стохастические, 

динамические; по технологии проведения – бумажные, в том числе бумажные с использованием 
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оптического распознавания, натурные, с использованием специальной аппаратуры, компьютерные; 

по форме заданий – закрытого типа, открытого типа, установление соответствия, упорядочивание 

последовательности; по наличию обратной связи – традиционные и адаптивные. Различия в 

понимании сущности тестов порождают различия в отношении к тестам. Зачастую мы сталкиваемся 

со стереотипным определением «теста» как задания на выбор правильного ответа из числа 

предложенных. Однако, как уже было отмечено, виды тестов отнюдь не ограничиваются данным 

видом тестовых заданий. Тестовые задания должны образовывать систему. Кроме того, тест обяза-

тельно должен пройти апробацию и стандартизацию (строгое определение условий процедур 

тестирования, обработки и анализа результатов, выработку нормативов, проверку на надежность и 

валидность) [14]. 

Сегодня в казахстанских вузах все чаще на экзаменах прибегают к тестовой форме контроля 

знаний студентов как по иностранному языку, так и по другим дисциплинам, так как субъективизм 

экзаменационных оценок делает экзамен не соответствующим современным требованиям педагоги-

ческой технологии, а также критериям надежности, валидности и эффективности информации. В 

системе высшего образования контроль учебных достижений студентов делится на рубежный, mid-

term (промежуточный) и  итоговый контроль. Итоговый контроль по иностранному языку, который 

осуществляется после прохождения всего учебного курса, проводится только в виде тестов. Данные 

итогового контроля позволяют оценить работу и преподавателя, и студентов. Итоговый контроль 

подводит итог изучения учебной дисциплины, выявляет достижения студентов в освоении предмета. 

Систематический контроль учебных достижений  студентов позволяет избежать глубоких пробелов 

знаний по дисциплине, так как все кардинальные вопросы выделяются и многократно закрепляются 

путем повторения в течение учебного года. 

По окончании изучения курса «Иностранный язык» и «Профессиональный иностранный язык» 

студентам была предложена небольшая анкета, ответы на вопросы которой отражали их отношение 

к педагогическому тестированию, осуществляемому в процессе изучения курса. В анкетировании 

приняли участие студенты первого и второго курсов факультета международных отношений  Казах-

ского национального университета имени аль-Фараби. В рамках данной статьи приведем ответы на 

отдельные вопросы анкеты, касающиеся только формы проведения экзамена. Большинство 

опрошенных (88%) считают, что получаемая оценка за выполняемые ими тесты объективно оцени-

вает их знания по иностранному языку, и они предпочли бы сдавать экзамен в тестовой форме, 

2%  студентов указывают на необъективность оценивания результатов тестирования, 10% не видят 

особой разницы в выполнении тестовых заданий (бумажный носитель или компьютерное тестиро-

вание). Несмотря на свое мнение о необъективности результатов тестирования (напомним 2% 

респондентов), большинство студентов предпочли бы сдавать экзамен по иностранному языку в 

тестовой форме. Хочется отметить, что применение тестирования возможно лишь в разумном 

сочетании с другими методами контроля. 

Однако, несмотря на существенный интерес к проблеме компьютерного тестирования, следует 

признать, что  существует много нерешенных проблем его эффективного использования и внедрения 

в образовательный процесс вузов. В частности, недостаточно изучены научно-теоретические основы 

применения компьютерного тестирования в системе высшей школы; некоторые тесты, которые 

используются в учебном процессе, составляются без учета основных требований валидности и 

надежности; изучаются преимущественно отдельные аспекты влияния компьютерной тестовой 

технологии на качество обученности студентов; отсутствуют теоретические обоснования моделей 

эффективного инструментария компьютерной диагностики по дисциплинам, соответствующих 

современной концепции образования и задачам его информатизации; в современных научных 

публикациях присутствуют фрагментарные данные о применении компьютерного тестирования в 

образовательном процессе вузов как по иностранным языкам, так и по другим предметам. 

Таким образом, тестовый способ контроля учебных достижений студентов быстро развивающееся 

направление на стыке педагогики, статистики, математического моделирования. Целью тестового 

контроля является определение качества усвоения студентами программного материала, диагно-

стирование и корректирование их знаний и умений. Процесс контроля регламентируется рядом изве-

стных дидактических принципов: научности (надежности и валидности), эффективности, иерархи-
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ческой организации, объективности, систематичности, справедливости, всесторонности и т.д. [15,16]. 

Эффективность тестирования как формы контроля учебных достижений студентов зависит от 

качества тестовых заданий, которое определяется применением научных методов при разработке 

тестов. При разработке технологии компьютерного тестирования студентов в вузе, выбор форм 

организации учебных занятий необходимо осуществлять с учетом целей, задач и содержания 

материала конкретного занятия; применяемых методов обучения; времени, отводимого на изучение 

отдельных тем и вопросов, уровня подготовленности студентов. Современный педагог должен знать 

специфику составления тестовых заданий и основные требования, предъявляемые к тесту. Тесты 

помогают следить за учебными достижениями каждого студента, объективно оценивать знания 

студентов и сравнивать качество обучения в различных группах, факультетах, вузах. Все положи-

тельные стороны компьютерного и традиционного тестирования проявляются лишь при соответ-

ствующем качестве теста. Важными слагаемыми успешного тестирования также являются: 

профессионализм разработчиков и экзаменаторов, стандартизация процедуры проведения, 

обработки и интерпретации результатов. Непрофессиональное же использование или некачественная 

подготовка тестов могут дискредитировать саму идею их применения [17]. К сожалению, 

компьютерные тесты до сих пор не имеют ни научно обоснованной методологии, ни технологии 

стандартизации. На сегодняшний день они являются предметом исследований. Развитие тестовых 

методов контроля учебных достижений студентов вносит существенный вклад в процесс 

модернизации системы высшего образования и ее интеграцию в мировое образовательное 

пространство. 
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ЖОО-да МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ  
ЖҮЙЕСІНЕ ПЕДАГОГТАРДЫ ДАЯРЛАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  

 
Аңдатпа 

Мақалада мектепке дейінгі білім беру жҥйесін дамыту мен жетілдіру  мҽселесі мемлекеттік саясаттың ажырамас 

бҿлігі болып отыр. Қоғамымызда болып жатқан ҽлеуметтік-экономикалық ҿзгерістер мен еліміздің білім беру сала-

сының ҽлемдік білім кеңістігіне ҿтуі білім беру саласында, соның ішінде мектепке дейінгі тҽрбиелеу мен оқытуға 

уақыт талабына сай ҿзгерістер енгізуді талап етіп отыр. Мектепке дейінгі білім берудің бағыт бағдарын Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы» Заңында, «Қазақстан–2030» стартегиялық тҧжырымдамасында, Қазақстан Респуб-

ликасының 2011-2020 жылдарға дейінгі білім беруді дамытудың мемлкеттік бағдарламасында, мектепке дейінгі тҽр-

биелеу мен оқытудың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартында жҽне басқа мемлекеттік қҧжаттарда негіз-

делген. Қазақстан Республикасының мектепке дейінгі білім беру жҥйесін модернизациялаудың тҧжырымдамалық 

негіздері мемлекеттік қҧжаттарында, мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты мен оқу бағдарламаларында 

атап кҿрсетілген.  

Тҥйінді сӛздер: жоғары білім беру жҥйесі, мектепке дейінгі білім беру, кҽсіби педагог маманды дайындау, 

бакалавриат-магистратура-докторантура.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ  

 

Аннотация 

Развитие и совершенствование системы дошкольного воспитания и обучения является приоритетным направле-

нием государственной политики нашей страны. На современном этапе развития в Республике Казахстан происходят 

глубокие социально-экономические преобразования, которые требуют новых подходов к системе дошкольного 

образования и поиска новых эффективных форм организации учебного процесса. Это своевременно нашло отраже-

ние в Стратегической программе «Казахстан–2030», Государственной программе развития образования в 

Республике Казахстан на 2011-2020 годы, Законе РК «Об образовании», Государственном общеобязательном 

стандарте дошкольного воспитания и обучения и других основополагающих нормативных документах и подзакон-

ных актах. В представленных государственных документах заложены концептуальные основы модернизации 

системы дошкольного образования в Республике Казахстан. Общеобразовательные учебные программы дошколь-

ного воспитания и обучения разрабатываются на основе государственного общеобязательного стандарта. 

Ключевые слова: система высшего образования, дошкольное образование, профессиональная подготовка 

педагогов-специалистов, бакалавриат-магистратура-докторантура. 
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PECULIARITIES OF TRAINING TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATION IN HIGH SCHOOL 

 

Abstract 

The development and improvement of the system of preschool education and training is a priority direction of the state 

policy of our country. At the present stage of development in the Republic of Kazakhstan, profound social economic 

transformations take place that require new approaches to the system of preschool education and the search for new effective 

forms of organizing the learning process. This was timely reflected in the Strategic Program "Kazakhstan 2030", the State 

Program for the Development of Education in the Republic of Kazakhstan for 2011-2020, the Law of the Republic of 

Kazakhstan "On Education", the State Compulsory Standard of Preschool Education and Training and other fundamental 

normative documents. The submitted state documents show the conceptual foundations of the modernization of the system of 
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pre-school education in the Republic of Kazakhstan. General educational curricula of preschool education and training are 

developed on the basis of the state obligatory standard. 

Key words: system of the higher education, preschool education, professional training of teachers, Bachelor degree, 

Master's degree, PhD. 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ҽ. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында 

бҥкіл халқымыздың мҧң-мҧқтажын шешуді кҿздей отырып, «біз бҥкіл елімізде ҽлемдік стандарттар 

деңгейінде сапалы білім беру қызметіне қол жеткізуге тиіспіз» деп кҿрсетуі маман дайындау ісіне 

нақты бағыттарды белгілеп [1], қазіргі таңда қол жеткізген жетістіктерімізді одан ҽрі кҥшейтуді 

жҥктеп отыр. Ҽсіресе, қоғамның болашақ азаматтарын жетілдіріп, дамытатын мҧғалім мамандарды 

дайындау асқан жауапкершілікпен қарауды қажет етеді. 

Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға дейінгі мемлекеттік 

бағдарламасында жҽне ҚР «Білім туралы» Заңында Мектепке дейінгі оқыту мен тҽрбиелеудің тен-

денциялары мен даму мҽселелері туралы тоқталды [2-3].  

Қазіргі білім беру саласының ҽлемдік кеңістікке енуі, кҥнделікті ақпарат ағымының молдығы, 

инновациялық технологиялардың білім беру жҥйесіне енуі - болашақ мамандардың тек теориялық 

білімдермен қаруланып қалмай немесе білім, білік, дағдыларды меңгерумен шектелмей, білім алу-

шылар білімдерін ҿздігінен ізденуге, табуға, оны қорытындылап, жҥйелеп, алған білімдерін бойына 

сіңіруге, меңгерген білімдерін ҿздігінен тиімді пайдалану арқылы қоғам қажетіне тҧлғалық сапасы 

жоғары маман дайындау – жоғары оқу орындарында білім берудің ҧтымды жолдары мен тиімді 

ҽдістері арқылы жҥзеге асатын белгілі.  

Елімізде соңғы жылдары орын алған кҥрделі жҽне кҿптеген ҿзгерістер қоғам ҿмірінің барлық 

институттарына, ең алдымен, білім беру жҥйесіне елеулі ықпал етіп, педагогикалық маман кадрлар-

ды кҽсіби даярлау сапасын қайта қарастыруды талап етті. Білім беруді ізгілендіру жағдайында тҧлға-

ның кҽсіби қҧзыреттілігі, болашақ педагогтың адами қалыптасуы – кҽсіби маман даярлау жҥйесінің 

маңызды міндеттерінің бірі болып табылады.  

Қазіргі мемлекеттік саясат мектепке дейінгі білім беру саласындағы елеулі ҿзгерістерді қарас-

тырады: адам тҧлғасының бастауында тҧрған жҽне айрықша нҽзіктігімен, ҽлеуметтік мҥмкіндіктер-

мен ерекшелінетін, баланың ерекше ішкі жан дҥниесімен жҧмыс істейтін педагог қызметінің беделін 

арттыру - мектепке дейінгі білім беру жҥйесінде ҥлкен жауапкершілікті кҿздейді.  

Мектепке дейінгі оқыту мен тҽрбиелеу мамандығы бойынша жоғары білімді кҽсіби даярлаудың 

ҥш деңгейлі жҥйелерінің бірнеше артықшылығын атап кҿрсеткен жҿн: Қазақстан Республикасының 

жоғары оқу орны білім мамандықтарының жіктеуішіне сҽйкес келеді жҽне шетелдік жҧмыс беруші-

лермен мақҧлданады; ҚР МЖМБС-қа сҽйкес бакалавриат, магистратура жҽне докторантура бағыт-

тары маман дайындаудың кҿпдеңгейлі қҧрылымы ретінде қарастырылады.   

―Мектепке дейінгі оқыту мен тҽрбиелеу‖ мамандығының ҚР МЖМБС-н саралайтын болсақ, онда-

ғы берілетін кҽсіби білім мазмҧны бҥгінгі кҥні мектепке дейінгі білім беру ҧйымдарының сҧраны-

сына ғана сҽйкестігін айта кеткеніміз жҿн.  

Дегенмен, аталмыш мамандық білім алушыларының жоғары оқу орнында кҽсіби қҧзыреттілігін 

қалыптастыруға, бҽсекеге қабілеттілігінің  кҿрсеткіші болып табылатын дайындық сапасының ҽлем-

дік стандарқа сҽйкес болуымен мектепке дейінгі ҧйымдарда оқу іс-ҽрекетін ҧйымдастыруда ақпарат-

тық-коммуникациялық технологияларды қолдану тҧрғысынан қоғамдық сҧранысты қанағаттандыра 

алмайтынын кҿрсетіп отыр. 

Елімізде мектепке дейінгі ҧйымдарға педагог-кадр дайындау мҽселесі педагогикалық жоғары оқу 

орындарының қҧзырында екені баршаға аян. Студенттердің бҽсекеге қабілетті маман болып дайын-

далуы, жалпы мемлекеттік деңгейдегі мҽселе ретінде қарастырылып, қоғамда бҧл мҽселені шешуге 

ҥлкен кҿңіл бҿлініп, білімнің негізгі бағыты кҽсіби қҧзыреттілікті қалыптастыруды кҿздеу болып 

отыр. Мектепке дейінгі ҧйымдарға ҽлемдік стандартқа сай біліммен қаруланған ғылым  мен  мҽде-

ниеттің жаңа жетістіктерін білетін, ҧлттық жҽне жалпыадамзаттық  қҧндылықтарды игерген, оқыту-

дың жаңа инновациялық ҽдістерін меңгерген, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қол-

дана алатын,  мектепке дейінгі ҧйымдарға арналған тҽрбиелеу мен оқыту бағдарламаларын жҽне оны  

іске асырудың ҽдістемесін жетік білетін педагог қажет. 
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Мектепке дейінгі оқыту жҽне тҽрбиелеу мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының 

мақсаты – мектепке дейінгі ҧйымның болашақ педагогтары кҽсіби іс-ҽрекетті тиімді жҥзеге асыруға 

қабілетті, бҽсекелестікке бейімделген, халықаралық стандарт талаптарына сай болуы, жалпымҽдени, 

кҽсіби жҽне пҽндік қҧзыреттіліктерді қалыптастыру, мектепке дейінгі ҧйымдарда оқу іс-ҽрекетін 

ҧйымдастыру мен басқаруда инновациялық технологияларды қолдануды меңгерту.   

Қазақстандық жоғары білім беру жҥйесі ҥш деңгейлі негізге ауысуына байланысты  бакалаврлар-

ды базалық жоғары білімді мамандар ретінде даярлауға мҥмкіндік береді. Осыған байланысты ЖОО 

тҥлегінің кҽсіби қызмет тҥрлерін жҥзеге асыруға кепілдік беру, еңбек нарығында маман ретінде 

оларға деген қажеттілік тудыру; кҽсіби қҧзыреттілігімен анықталатын "білім бакалаврларын" даяр-

лау, сонымен қатар жҧмыс берушілерді қызықтыратындай етіп дайындауды қайта қҧру сияқты 

мҽселе туындайды [1]. 

Кҽсіби-педагогикалық дайындықтың негізгі ҽдіснамалық идеясы білім берудің ҥш деңгейлігі ҿз 

кезегінде ҥздіксіз білім беруді ҧйымдастырудың нысаны ретінде қарастырылады. Ҥздіксіз білім 

берудің жиынтығы білім алушыға ҿзінің қажеттіліктері мен қоғам қажеттіліктеріне сҽйкес кҽсіби 

деңгейін жетілдіруге мҥмкіндік беретін базалық жалпы жҽне тиісті деңгейдегі кҽсіби білім беруге 

негізделеді [2]. 

Ҥш деңгейлі жҥйе бойынша қҧрылған білім ҿмірлік мҽселелерді шешу тҽжірибесін, негізгі ҽлеу-

меттік рҿлдер мен қызметтерді атқаруды кҿздейді. Бҧл жағдайда ең басты мҽселе студенттің ақпарат-

тылығы емес, шынайы, практикалық ҿмір қҧбылыстарын тану жҽне тҥсіндіру, ҽлеуметтік рҿлді 

орындау, жоғары оқу орында мамандықты меңгеру, ҿзін-ҿзі ҧйымдастыру, стиль мен ҿмір сҥру сал-

тын таңдау жҽне т.б. барысында туындайтын мҽселелерді шеше алуы болып табылады [3]. 

ЖОО-ң оқыту ҥдерісінде «Бакалавриат-магистратура-докторантура» ҥш деңгейлі дайындық бағ-

дарының ҥлгісін білім алушыларға таңдау қҧқығын бере отырып, оған қатысушы болу мҥмкіндігін 

береді. Елімізде бакалавриат мамандықтары бойынша оқу жоспарының мазмҧны мен жҥйесі қайта 

жасалып, таңдау курстарды қҧрастыру кезінде болашақ маманның тҧлғалық сапаларымен қатар, 

ҽдістемелік жақтарын дҧрыс дамыту жҧмысына да мҽн берілді. Жҧмыс оқу жоспарының ҽрбір мін-

детті блогына таңдау пҽндерін енгізу барысында ең керекті базалық, кҽсіби пҽндерді мазмҧн жағы-

нан да, ҽдістемелік тҧрғысынан да толықтыра тҥсетін жҽне бҧрын алған теориялық білімдерін терең-

детуге кҿмектесетін, кҥнделікті ақпарат ағымын пайдалануды қамтамасыз ететін, болашақ маманның 

жҧмыс істеу ҽдістерін жетілдіретін, коммуникативтік қҧзыреттіліктерін жетілдіре тҥсетін пҽндерді 

енгізу жағына да баса кҿңіл аударылды. Сонымен қатар, оқу пҽндерінің мазмҧны ҽлеуметтік-эконо-

микалық, гуманитарлық, жаратылыстану-ғылыми жҽне жалпы бағдарлы блоктары бойынша базалық 

іргелі дайындығын кҿздейді.  Бакалавриат деңгейі кез келген кҽсіби қызмет ҥшін қажетті (ақпаратпен 

жҧмыс істей алу, қатынасқа тҥсу, жеке тҧлғаның қоғамдық орындарда ҽлеуметтік-қҧқықтық негіз-

дерін меңгеру жҽне т.б.) базалық қҧзыреттіліктерді жҽне белгілі бір кҽсіби қызметтің ерекшелігін 

кҿрсететін, оларды стандартты жағдайларда қолдануға мҥмкіндік беретін деңгейге дейін меңгеруге 

жеткізеді [4]. Бакалавриатта базалық цикл пәндеріне оқу жоспары бойынша 64 кредит бҿлінген, оның 

20 кредиті міндетті компонент болса, ал 44 кредитті таңдау компоненті қарастырылған. Бҧл дегеніміз 

студенттердің ҿздігінің таңдауына мҥмкіндік беру деген сҿз. Таңдау компонентіне 2 нҧсқадан бері-

леді. Білім беру бағдарламасында студенттердің кҽсіби қҧзыреттілігін қалыптастыруға басымдық 

мҥмкіндік туғызылды, оған дҽлел ретінде енгізілген пҽндерді атап айтсақ: баланы мектепке дайын-

дау, инклюзивті білім беру, педагогикалық шеберлік, мектепке дейінгі ҧйымдарда ҽртҥрлі жас топ-

тарында оқу-тҽрбие жҧмысын ҧйымдастыру, зерттеу жобаларын жоспарлау жҽне ҧйымдастыру, 

ертегі терапеясы, отбасы мен баланың байланысы, мектепке дейінгі білім беру менеждменті, этно-

педагогика, этнопсихолгия, жеке тҧлғаны ҽлеуметтендіру, т.б. 

Кәсіптік цикл пәндеріне оқу жоспары бойынша 32 кредит бҿлінген, оның 5 кредиті міндетті 

компонент болса, ал қалған 27 кредиті болашақ мектепке дейінгі ҧйымдарға мамандар дайындау 

ҥшін керекті пҽндерді қҧрайды. Бакалавр деңгейі жалпы, базалық жҽне кҽсіби білім, білік дағды-

ларын жеткілікті меңгерсе, магистратурада ҿз кезегінде, таңдалған мамандық бойынша тереңдетіл-

ген іргелі жҽне кҽсіби дайындықтан ҿтеді.  

Сапалы білім беруде студенттердің ҿзіндік жҧмысын дҧрыс жолға қоюдың мҽні зор. Ол ҥшін 

студенттерді оқу-ҽдістемелік қҧралдармен қамтамасыз етілуі, оқу залдарының (оқу корпустары мен 
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жатақханаларада) талапқа сай болуы, интернет желісімен, компьютермен жҽне лингофонды кабинет-

термен жабдықталуы, т.б. Сонымен қатар, оқытушы мен студенттің бірлесе отырып орындайтын 

жҧмыстары барысында олардың ҿзіндік жҧмыстарын қабылдау жолдары мен ҽдіс-тҽсілдері де сара-

ланып отырады. Мысалы, оқыту ҥдерісі практикалық тҥрінде ғана емес, дҿңгелек ҥстел, іскерлік 

ойын, презентация жасау, кейс-стади, миға шабуыл, проблемалық жағдаяттарды шешу, т.б. 

Бакалавриат – аяқталған жоғары білімнің базалық деңгейі. Бакалавриаттың негізгі сипаттамасы – 

практикаға бағытталған оқыту болып табылады. Студент, ҽрі қарай «бакалавр», ҿзі таңдаған бағыты 

бойынша білімнің кең саласында іргелі дайындықтан ҿтеді. Осы деңгейді аяқтағаннан кейін тҥлекке 

«бакалавр» дҽрежесі беріліп, жоғары кҽсіби білім туралы диплом тапсырылады [4].  

Бакалавраитты бітіріп, «бакалавр» дҽрежесін алған тҥлек ары қарай ғылыми-педагогикалық білі-

мін тереңдету мақсатында беріліп магистратура тҥсуге мҥмкіндік алады.  Қазақстан Республикасы 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында: 

ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша кемінде 2 жыл нормативті оқу мерзімімен теориялық 

оқытудың кемінде 42 кредитін, кҽсіптік практиканың кемінде 6 кредитін жҽне ғылыми-зерттеу жҧ-

мысының кемінде 7 кредитін міндетті тҥрде меңгереді;  бейіндік бағыт бойынша кемінде 1 жыл 

нормативтік оқу мерзімімен теориялық оқытудың кемінде 18 кредитін, практиканың кемінде 2 

кредитін жҽне эксперименттік-зерттеу жҧмысының кемінде 4 кредитін міндетті тҥрде меңгереді деп 

атап кҿрсетілген [5].  

Ғылыми жҽне педагогикалық магистратура жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жҥйе-

сі жҽне ғылым саласы ҥшін ғылыми-педагогикалық даярлығы терең ғылыми жҽне педагогикалық 

мамандарды даярлау бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламала-

рын іске асырса, бейіндік магистратура экономика, медицина, қҧқық, білім, ҿнер, қызмет кҿрсету 

жҽне бизнес, қорғаныс жҽне ҧлттық қауіпсіздік салалары, қҧқық қорғау қызметі ҥшін кҽсіптік даяр-

лығы терең басқарушы кадрларды даярлау бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 

кҽсіптік оқу бағдарламаларын іске асырады [5]. 

ҚР МЖМБС-да магистрлік бағдарламаға қойылатын міндеттер: кҽсіби қарым-қатынас мҽдениетін 

игерген азаматтық ҧстанымы бар, қазіргі ғылыми жҽне практикалық мҽселелерді шеше алатын, жо-

ғары оқу орнында оқыта алатын, зерттеу жҽне басқару іс-ҽрекетін нҽтижелі жҥзеге асыра алатын жо-

ғары деңгейде кҽсіби мҽдениетті мамандарды даярлау; ғылыми зерттеуді ҧйымдастыру жҽне жҥргізу 

дағдыларын қабылдауы, докторантурада ғылыми жҧмысты жалғастыруды қамтамасыз етуі; білім 

беру бағдарламасы мазмҧнының қҧрылысын, білім мазмҧнын анықтайтын ҽртҥрлі оқу жҧмыстарын 

қалыптастыру кҿзделеді.  

Магистратураның білім беру бағдарламасының қҧрылымы білім беру мазмҧнын айқындайтын 

оқу (теориялық оқыту) жҽне ғылыми жҧмыстардың (ғылыми-зерттеу) тҥрлері, қорытынды аттестат-

тау жҽне кешенді емтиханнан (КЕ) тҧрады тапсырылады . 

Магистратураның оқу бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған тҧлғаларға тиісті мамандық бойын-

ша «магистр» дҽрежесі жҽне қосымшасы (транскрипт) бар мемлекеттік ҥлгідегі диплом тапсыры-

лады. 

Магистратураны бітіріп, «магистр» дҽрежесін алған тҥлек ары қарай ғылыми жҽне педагогика-

лық білімдерін жалғастыру мақсатында (оқу мерзімі – 3 жыл) оқуын докторантурада жалғастыра 

алады.  

ҚР МЖМБС Жоғары жҽне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасының «Білім алу-

шылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар» деген бҿлімде оқыту нҽтижелері Дублин дес-

крипторларының 3-деңгейі (докторантура) негізінде анықталады жҽне қҧзыреттер арқылы кҿрінеді. 

Сонымен қатар, докторантураның білім беру бағдарламаларының мазмҧнына, докторанттардың бі-

лім траекториясына, білім беру қҧрылымы мен мазмҧнына, докторанттардың дайындық деңгейін жҽ-

не дҽрежесін бағалауға қойылатын талаптарды орындау арқылы аяқталған, жоғары білікті маман-

педагог лауазымын алып шығады [6].  

Білім алушылардың дайындық деңгейiне қойылатын талаптарды ескере отырып, бiр академиялық 

мерзiмде меңгеріп, аяқталған соң докторанттар емтихан нысанындағы қорытынды бақылауды тап-

сырады, ал кҽсіптік практиканың барлық тҥрлері, курстық жҧмыстар (жобалар), докторанттардың 

ғылыми-зерттеу (эксперименттік-зерттеу) жҧмыстары тапсырады. Сонымен қатар, базалық пҽндер 
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циклі (БП) міндетті компонентінің (МП) кҿлемі ҥлгілік оқу жоспарының жалпы кҿлемінің 4%-ын 

кредитін, ал қалған кредитін таңдау компоненті пҽндерін қҧрайды. Кҽсіби пҽндер (КП)циклінің 

кҿлемі ҥлгілік оқу жоспарының жалпы кҿлемінің 16%-ын немесе 12 кредитті қҧрайды. 

Докторантураның білім беру бағдарламасында: базалық жҽне кҽсіби пҽндер циклдерін меңгеру-

ден тҧратын теориялық оқыту; докторанттардың практикалық даярлығы: кҽсіби, практика ғылыми 

тағылымдамалар тҥрлері; докторлық диссертацияның орындалуын қамтитын ғылыми-зерттеу 

(эксперименттік-зерттеу) жҧмысы; аралық жҽне қорытынды аттестаттау қамтылады. 

Бҥгінгі таңда Абай атындағы Қазақ ҧлттық педагогикалық университетінің Педагогика жҽне 

психология институтында Мектепке дейінгі оқыту жҽне тҽрбиелеу мамандығы бойынша мынадай 

міндеттер жҥргізілуде: оқытудың инновациялық: мультимедиалық, ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларын меңгерту жҽне жетілдіру; бітіруші тҥлектің ҽлемдік стандартқа сҽйкес білімді мең-

геруі мен бҽсекеге қабілеттілігін арттыру мектепке дейінгі ҧйымдарға кҽсіби қҧзыретті маман 

дайындау, т.б. 

Аталмыш міндеттер мектепке дейінгі ҧйымдарға кҽсіби қҧзыреттілігі қалыптасқан маман-педагог 

ретінде дайындаудың кҿзіне айналып отыр.    

Сонымен қорыта келе, бҥгінгі қоғамның басты талабы – мектепке дейінгі ҧйымдарға кҽсіби қҧзы-

реттілігі қалыптасқан педагогтарды дайындау мҽселесі бойынша университетіміз: оқытудың иннова-

циялық технологияларын пайдалану, кейс-стади, презентациялар, дҿңгелек ҥстел, мастер-класс, 

оқытушылар мен білім алушыларға арналған академиялық ҧтқырлық, педагогикалық ҥдерісті жаңа-

ша ҧйымдастыруда «Шеберлік сыныптары», «Он-лайн» жҥйесімен Алматы облысы жҽне қаласы 

бойын-ша мҧғалімдердің білімін жетілдіру институтымен бірлесе отырып, мектепке дейінгі ҧйым-

дардың мамандарына семинар ҿткізу,  арнайы кабинет жабдықтау, электрондық оқулықтар дайындау 

сияқты жҧмыстарды атқарып, жоғары  білім беруді  модернизациялауды  іске асыруға ҿзіндік ҥлесін  

қосуда. 

Қазақстан Республикасы Білім жҽне ғылым министрлігі қоғамдық сҧранысты ҿтеу барысында 

5В(6М)010100–«Мектепке дейінгі оқыту мен тҽрбиелеу» мамандығы бойынша жыл сайын студент-

тер мен магистранттарға мемлекеттік білім грантын кҿбейту мҽселесі жақсы жолға қойылып келеді. 

Сонымен қатар, 6D010100–Мектепке дейінгі оқыту жҽне тҽрбиелеу мамандығы бойынша Абай 

атындағы ҚазҦПУ-ға соңғы ҥш жылда 7 докторантураға орын бҿлінді. Бҧл дегеніміз – Қазақстан 

Республикасының мемлекетік жалпыға міндетті білім беру стандартының негізгі талаптарын орын-

дауда, яғни мектепке дейінгі білім беру жҥйесінде кҽсіби біліктілігі жоғары маман дайындау ісіне 

ҥлкен жауапкершілікті жҥктейтін кҿздейді. Соның дҽлелі ретінде, аталмыш мамандыққа  2014/2015 

оқу жылында 1 (бір) орын докторантураға орын бҿлініп, қазіргі таңда докторантымыз 2017/2018 оқу 

жылында 6D010100–Мектепке дейінгі оқыту мен тҽрбиелеу мамандығы бойынша білім докторы/PhD 

атағын алып, университетімізде табысты еңбек етіп жҥр.   
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ДУАЛЬДІ ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН  ДАМУ ТАРИХЫНЫҢ 
АЛҒЫШАРТТАРЫ 

 
Аңдатпа 

Мaқaлaдa дуальді оқыту жҥйесінің пaйдa болуы мeн оның дaмуынa cипaттaмa бeрілгeн. Дуальді оқыту жҥйесінің 

қалыптасуы мен даму тарихы алғышарттарының мaзмҧны мeн мҽні, тeориялық нeгіздeрі қарастырылған. Германия-

да кҽсіптік мектептерде жалпы міндетті білім алу 1938 жылы ғана енгізілді. Бҧл уақыт кҽсіптік білімнің, оқыту 

жҥйесінің дуальді формасының туылу жылы саналды. «Кҽсіптік білім берудің дуальді формасы» кҽсіптік білім беру 

саласындағы педагог Х.Абелге тиісті екендігін атап ҿту керек. «Дуальді жҥйе» тҥсінігі 1969 жылғы кҽсіптік білім 

беру туралы заңының енгізілуімен алпысыншы жылдардың басында пайда болды. Сол кезден, мемлекеттік кҽсіптік 

мектепті ҿндірістік оқытумен ҥйлестіретін неміс жҥйесі дҥние жҥзі бойынша ҥлгілік болып саналып, кҿптеген 

елдерге экспортталды.  

Дуальді оқыту жҥйесі – мамандық бойынша кҽсіпорындағы тҽжірибелік оқытудың техникалық жҽне кҽсіптік 

білім беру оқу орындарындағы теориялық  біліммен ҥйлесуін білдіреді. Дуальді жҥйе оқу ҥрдісінде теориялық жҽне 

тҽжірибелік дайындықты ҥйлестіруге мҥмкіндік береді. Оқумен қатар, білім алушылар бір мезгілде, таңдаған маман-

дықтары бойынша ҿндірісті меңгереді, яғни, бірден екі жерде оқиды, 1-2 кҥн жоғары оқу орнында, қалған уақытын – 

кҽсіпорында ҿткізеді.  

Тҥйін cӛздeр: жоғары оқу орны, дуальді оқыту, кҽсіби білім бeру, Германия, кҽсіптік мектеп, дуальді жҥйе, 

кҽсіби  маман дайындау. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

В cтaтьe изложены возникновeние и рaзвитие дуальной системы обучение. Рассмотрены теоретические основы и 

содержание исторических предпосылков создания и развития дуальной системы обучения. Общее обязательное 

обучение в профессиональной школе законодательно было введено в Германии лишь в 1938 году. Это время 

принято считать годом рождения дуальной формы профессионального оброзования, системы ученичества. Понятие 

«дуальная форма профессионального обучения» принадлежит педагогу в области профессионального обучения 

Х.Абелю. Понятие "Дуальная система" возникло только во второй половине шестидесятых годов в связи с обсужде-

нием введѐнного в 1969 г. закона о профессиональном обучении. С тех пор немецкая система, которая совмещает 

государственную профессиональную школу с производственным обучением, считается всемирно образцовой, и 

экспортирована в многочисленные страны. 

Дуальная система обучения – подразумевает сочетание практического обучения по профессии на предприятии с 

теоретическим в учебных заведениях ТиПО. Дуальная система позволяет совместить в учебном процессе и теорети-

ческую, и практическую подготовку. Одновременно с учебой учащиеся осваивают избранную профессию непосред-

ственно на производстве, то есть учатся сразу в двух местах: 1-2 дня в неделю в училище, остальные время – на 

предприятии. 

Ключeвыe cловa: высшее учебное заведение, дуальное обучение, профессиональное обрaзовaниe, Германия, 

профшкола,  дуальная система, подготовка профессиональных специалистов. 

 

 

 

 

U.Abdigapbarova 
1
, E.Aitenova 

2
 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №1(57), 2018 

18 

1
Doctor of Education, professor, Abai Kazakh National Pedagogical University, Almaty, Kazakhstan 

2
PhD doctoral student, Abai Kazakh National Pedagogical University, Almaty, Kazakhstan 

 

HISTORICAL PREREQUISITES FOR CREATING AND DEVELOPING THE DUAL TRAINING SYSTEM 

 

Abstract 

The article describes the emergence and development of a dual system of training. The theoretical foundations and the 

content of the historical prerequisites for the creation and development of a dual system of training are considered. General 

compulsory education in a vocational school was legally introduced in Germany only in 1938. This time is usually considered 

the year of birth of the dual form of professional education, the system of apprenticeship. The concept of "dual form of 

vocational training" belongs to the teacher in the field of vocational training H.Abel. The concept of the "dual system" 

emerged only in the second half of the sixties in connection with the discussion of the law on vocational education, introduced 

in 1969. Since then, the German system, which combines the state vocational school with production training, is considered 

world-class, and exported to numerous countries. 

The dual system of training implies the combination of practical training by profession in the enterprise with a theoretical 

education in the educational institutions of the TVE. The dual system allows to combine both theoretical and practical training 

in the educational process. Simultaneously with the studies, students master the chosen profession directly in the workplace, 

that is, they study at once in two places: 1-2 days a week at the school, the rest of the time - at the enterprise. 

Key words: higher education institution, dual training, professional education, Germany, vocational school, dual system, 

training of professional specialists. 

 

Кҽсіптік білім беруді белгілі бір ҧйымдасқан тҽжірибе мен ҿндірістік аймақтың ҿзара байланы-

сынсыз елестету мҥмкін емес. Қазақстанда дуальді оқыту жҥйесіне қызығушылықтың туындауы да 

кездейсоқ деп айтуға болмайды.  

Біздің тарихымыздың кеңестік дҽуірінде білім беру ҧйымдарының қоғамдық жҽне еңбек ҧжым-

дарымен ынтымақтасу қағидасы, білім беру мекемелеріне кҽсіпорындардың басшылық етуі, ҿндіріс-

тердегі тҽлімгерлік жҥйесінің дамуы, жас мамандарды қолдау заңнамалық тҥрде айқындалған.  

Дуальді оқыту жҥйесі – мамандық бойынша кҽсіпорындағы тҽжірибелік оқытудың техникалық 

жҽне кҽсіптік білім беру оқу орындарындағы теориялық  біліммен ҥйлесуін білдіреді.  

Мемлекет басшысы Нҧрсҧлтан Назарбаев «Жас Отан» Жас Қанат 2012 жылдың 12 қарашасында 

ҿткен II Съезінде, қазақстандық компаниялар мен еліміздің жоғары оқу орындарына – дҥние жҥзінің 

60 елінде дуальді оқыту жҥйесі сҽтті жҧмыс істеп жатқандығын, болашақ мамандар қажетті дағды-

ларды тікелей кҽсіпорындарда алуларына мҥмкіндіктерінің болуы ҥшін еңбек етуі, яғни ҿз білікті-

ліктерін арттыра отырып, кҽсібін ҿзгерту жҽне қажет болса қызмет ету аясын ҿзгерту мҥмкіндігінің 

болуы, бизнес пен білім беру мекемелерінің бірлесіп қызмет етуінің кең тетігін қҧру қажет екендігін 

кҿрсете отырып,  дуальді жҥйеге қатысуға шақырды [1].  

Кҽсіптік білім берудің дуальді формасының даму тарихы ғасырлар тереңдігімен ерте кезеңмен 

ҧштасады.  

Азия мен Еуропада кҽсіптік білім берудің заңдық тҧрғысынан тҽртіпке жҥйеленіп, реттелген, яғни 

негізінен жасҿспірімдер шеберге оқуға келіп, шҽкірті бола отырып кҽсіптік білім алған. Шебер сол 

кҽсіп бойынша қажетті, ҿзі меңгерген білім мен дағдыларды шҽкіртіне меңгертуі тиіс. Дегенмен, қан-

дайда болмасын кҽсіптің ҿз қҧпиясы  бар екендігін жҽне бір кҽсіпті екінші кҽсіп тҥрлерінен ерекше-

лендіретін, артықшылығын білдіретін қҧпиялар кҿп жағдайда қҧпия болып, сондай-ақ оларды 

шҽкірттеріне ашуға рҧқсат етілмеді.  

Еуропада, оның саяси қҧрылымдық бҿліктерінде (аймақтарында) – мемлекеттердің  пайда болуы-

мен экономикалық бҽсекелестік ҥрдісі басталды. Ҧсақ пайдакҥнемдік заманында (XVII-XVIII ғғ.) 

кҽсіптік білім экономикалық ықпал ету мен ҿз тҽуелсіздігін орнатудың маңызды қҧралына айналды. 

Осы уақытта шіркеу де, мемлекет сияқты кҽсіптік білім кҿмегімен діндарлардың эмоциялық сезім-

дері мен діни қатынастарды реттейтін жҽне тҧрақтандыратын діни нормаларды пайдалануды жҥзеге 

асыруға тырысты (XVIII ғасыр филантропиясы). 

Кҽсіптік білім 1789 жылғы Француз тҿңкерісі мен жаhандық демократиялық процестер кезеңінде 

сапалы  жаңа мҽнге ие бола бастады. Жалпыға ортақ мектептік білім беруді шіркеу қамқорлығынан 

босату мен мазмҧнын жаңарту мемлекеттің мақсатына айнала бастады. Кҽсіптік білім беру сҧрақ-

тары кҥн тҽртібіне қойылды. Сол уақыттық демократиялық процестерінің нҽтижелері Францияның 
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кҽсіптік біліміне ғана емес, басқа да батыс еуропалық, Германияны қоса алғанда, елдерге ықпалын 

тигізді [2, 3]. 

Орта ғасырларда дуальді форманың жаңа тармағы – теорияның діни жексенбілік мектептерінде 

пайда болумен ерекшеленеді. Мҧндай мектептер Германияда XVI -XVII ғғ. кездесе бастаған. 

Қолҿнерші шеберлер тҽрбиелеу ҥрдісінде белгілі бір ережелерді ҧстанғанымен, білім алушылар-

дың жҥйелі теориялық білім алуын ысырып тастамады. Бҧл бағыт кҿптеген герцогтіктердің шебер-

ханалық жарлықтарында ҿз кҿрінісін тапқан. Осылай Веймарлық Саксония герцогтігінің шеберхана-

лық жарлығы білім алушылармен белгілі бір теориялық білім жҽне тҽжірибелік дағды меңгеруі 

бойынша нҧсқаулық жҧмыстар жасай отырып, жазу мен есептеуді ҥйренуге, меңгеруге жағдай жаса-

ды. 1869 жылдың ҿзінде кҽсіпорын ҿзінің білім алушыларын кҽсіптік мектептерге бағыттайтын 

Ережені бекітті. Біздің пікірімізше, осылай дуальді оқытудың екінші тармағы – білім алушылар 

теориялық білім алатын кҽсіптік мектептер қҧрылды.   

Оқытудың дуальді жҥйесінің қалыптасуы мен дамуын зерттеумен айналысатын неміс ғалымдары-

ның ішінде (Г.Грюнер, К.Кениг, Й.Мюнх, К.Штратманн), сол заманғы кҽсіптік оқытудағы кҽсіптік 

мектептердің рҿлін анықтауда пікір таластар жҥргізілді [4, 5, 6, 7].  Бҧл мектептер кҽсіптік оқытудың 

міндетті қҧрылымдық бҿлігі болып бірден танылған жоқ. Тек біздің ғасырымыздың басында ғана, 

білім алушылармен теориялық білімнің белгілі бір бҿлігін меңгеруге ықпалын тигізген кешкі діни 

(жексенбілік) мектептер, кҥндізгі мектептермен алмастырылды. Сондықтан зерттеушілер оларды 

нық сеніммен мектептер деп атады. Пікірталастар кезінде бҧл оқытудың «қосарлы» бҿлігі емес, 

кҽсіптік білім берудегі дуальді нысанның міндетті бҿлігі деген кҿзқарастар білдірді.  

Дуальді нысандағы кҽсіптік мектеп бастапқы кезден-ақ жалпы білім беретін мектептердің 

қызметінің бір бҿлігін ҿзіне алды: арнайы пҽндерден басқа жалпы білімдік пҽндерді де оқытты 

(саясат, математика, ана тіл, дін, спорт). Соңғы жылдарда осы мҽселе бойынша ГФР ғалымдарында 

(Р.Арнольд, Х.Баннер, П.Денбостель) ҽртҥрлі кҿзқарастар туындады, бірақ қазіргі заманғы Герма-

нияның кҽсіптік мектептерінің оқу пҽндерінің ресми тізімі қайта қаралмады. ГФР-ның мҽдениет пен 

жерлер министрлігінің Конференциясымен – ол кезекті рет мақҧлданып бекітілгенін атап ҿту 

маңызды.   

Ҿнеркҽсіптендіру дҽуірінде пролетариаттың пайда болуы, кҽсіптік білімнің саяси маңызын 

арттырды.  

Кайзерлік Германияда 1870 пен 1918 жылдар аралығындағы кезеңде кҽсіптік білім социализмге 

қарсы кҥрестің қҧралына айналды. Мемлекет ҧйымдық жҽне қҧқықтық шараларды пайдаланды. 

Нарықтық-саяси заң ретінде сипаттауға болатын Рейх заңы арқылы қолҿнер туралы Ереже енгізілді 

(1867-1871 жж.), яғни бҧл Ереже кҽсіптік мектептерге барудың міндеттілігін енгізуге мҥмкіндік берді 

(сол кездегі оның атауы – орта кҽсіптік оқу орны болатын). Германияда кәсіптік мектептерде 

жалпы міндетті білім алу 1938 жылы ғана енгізілді.  Бұл уақыт кәсіптік білімнің, оқыту жүйесінің 

дуальді формасының туылу жылы саналды. «Кәсіптік білім берудің дуальді формасы» кәсіптік 

білім беру саласындағы педагог Х. Абелге (1908-1965 жж.) тиісті екендігін атап ӛту керек.  

«Дуальді жүйе» түсінігі 1969 жылғы кәсіптік білім беру туралы заңының енгізілуімен 

алпысыншы жылдардың басында пайда болды. Сол кезден, мемлекеттік кәсіптік мектепті 

өндірістік оқытумен үйлестіретін неміс жүйесі дүние жүзі бойынша үлгілік болып саналып, 

көптеген елдерге экспортталды.  

Сонымен қатар, орта ғасырлардан бастап қолҿнершілер айрықша шеберлігімен ерекшеленді. 

Болашақ маман ҿмірінің жартысына дейін шебердің жетекшілігінде болуы мҥмкін еді, оның білік-

тілігіне қойылатын талаптар жоғары болды. Тауарға белгі қоятын шебердің қҧқығы кҽсіптік қана 

емес, сонымен қатар ҿмірлік жетістіктің белгісі екендігі кҥмҽн тудырмайды.  

Немістерден біз, қазіргі заман жағдайында шартты тҥрде тек физикалық деп атауға болатын ең-

бекке деген сый-қҧрметпен қарайтын қарым-қатынасты ҥйренуімізге болады. Біздің жастарымыз 

мектептен кейін жоғары оқу орындарына тҥсуге талпынса, ал Германияда балалардың жартысынан 

кҿбі, қолмен бірнҽрсе жасауға ҥйренуге ҧмтылады жҽне ол ҥшін кҽсіптік-техникалық білім алуды 

мақсат етеді.  

Дуальді жҥйе оқу ҥрдісінде теориялық жҽне тҽжірибелік дайындықты ҥйлестіруге мҥмкіндік бе-

реді. Оқумен қатар, білім алушылар бір мезгілде, таңдаған мамандықтары бойынша ҿндірісті мең-
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гереді, яғни, бірден екі жерде оқиды, 1-2 кҥн жоғары оқу орнында, қалған уақытын – кҽсіпорында 

ҿткізеді.  

Кәсіптік білім берудің дуальді жүйесінің атасы болып, Георг Кершенштайнер (29.07.1854–

15.01.1932) саналады. Ол неміс педагогы жҽне 1895 жылдан 1919 аралығында Мюнхен қалалық мек-

тебінің кеңесін басқарып, мектептік оқу бағдарламасының халықтық реформасымен айналысады.  

20 ғасыр басында Мюнхенде Кершенштайнер жаңа, тҽжірибеге бағдарланған, кҽсіпті жҽне оның 

қажеттілігіне назар аудартатын жаңа мектеп типтерін енгізді. 1900/1901 оқу жылында Мюнхенде 

қасапшыларға, кондитерлерге, қҧбыр тазалаушыларға, шаштараздарға арналған кҽсіптік мектептер 

бірінші рет негізі қаланды. Олар, кҽсібилік тҧрпаты бойынша бҿлінетін, ҿндірістік кҽсіптік дайын-

дықты толықтыратын мектеп тҧрпатының жаңа ҥлгісі болды.  

Германияның кҿптеген жерлерінде білім алушылар ҽрі қарай білім алу ҥшін,  бағыттаушы деңгей 

саналатын (Orientierungsstute) тҿртінші сыныпты, бастауышты аяқтағаннан кейін мектептің ҥш 

тҧрпатында  білім алуға таңдау жасайды, жалпы білім беретін: гимназияларды (Gymnasium) – 9 жыл, 

реалды мектепте (Realschule) – 6 жыл, негізгі мектепте (Hauptschule) – 5 жыл. 

Бастауыш мектептің, гимназия бітірушілерінің аздаған бҿлігі ғана толық орта білімді алады 

(Abitur) жҽне жоғары оқу орнына оқуға тҥседі. Реалды мектеп пен жалпы мектепті салыстырғанда  

кішкене жоғары деңгейде жалпы білім береді жҽне келешегі бар жҧмысшы мамандығы ретінде білім 

алушыларға ҿте жақсы мҥмкіндіктер береді. Шектеулі қабылдауға қарамастан, жылдан жылға гимна-

зиялардағы жҽне университеттердегі білім алушылар саны арта тҥсуде.   

1980 жылы Германияда университет студенттері 972 мың жҽне  2 716 мың шҽкіртті ҥйрету жҥйе-

сінде білім алушы болды. 1990 жылы Германия тарихында шҽкіртті ҥйрету  жҥйемен салыстырғанда 

студенттер саны кҿбірек болды, 1 559 мың – cтудент, 1 500 мың – шҽкіртті ҥйрету жҥйесінде.  Жҧ-

мыс берушілер мамандардың жетіспеуі туралы газет беттерінде «Білікті жҧмыс кҥшінің жетіспеу-

шілігі» деген мҽтінмен жариялады. Жарты жыл ҿткен соң олар ҽрі қарай, «білім беру жҽне жҧмыс-

бастылық тепе-теңдіктен шықты» деп, орта жҽне жоғары білім берудің қҧлдырауын сынады. Abitur 

иелерінің жҽне студенттердің кҥткені олардың қолынан келетін дағдыларымен салыстырғанда ҿте 

жоғары болды, ал олардың университетте оқуға бҧрыс бағдарлануы, шҽкіртті ҥйрету жҥйесінде білім 

алудың бірден тҿмендеп кетуінің нҽтижесі еді. Ҿңдеу ҿндірістерінде, мысалы, 1991 жылы шҽкіртті 

ҥйрету жҥйесіндегі орынның жартысынан азы ғана толды.   

Германиядағы ҿндірістік кҽсіптік дайындық кҽсіптік білім беру туралы заңмен, ал мектептік 

кҽсіптік білім – жекелеген федералдық жерлердің заңдарымен реттелді. Бҧл заңнамалық негіздер 

білім берудің экономикалық талаптарына сай келуіне бағытталды. Бірақ теориялық білім кең ауқым-

ды болуы қажет еді, ҿйткені бҧл білім алушының ҽртҥрлі жҧмыс жағдайларына бейімделуіне 

мҥмкіндік береді.  

Федералды ҥкімет мамандықтар бойынша дуальді жҥйе шеңберінде тҧжырымдар жасауға жауап-

ты. Себебі кҽсіптік білімді қажет ететін, мамандықтар тізімін міндетті бекіту, дайындық кезінде сала-

лармен жҽне Федералды жерлермен (Länder) келісілген қағидалар есепке алынатын, мемлекеттік 

деңгейде кепілдік берді. Жҽне де дайындық тек Федералды ҥкіметпен бекітілген нормаларға сҽйкес 

жҥзеге асырылды. Мемлекеттің негізгі қызметі – заңнамалық базаны бағдарлау жҽне қамтамасыз ету.  

Германияда федералды деңгейде, білім алушының оқу орнымен жҽне кҽсіпорынмен қарым-қаты-

насын реттейтін, «Кҽсіптік білім туралы», «Қолҿнершілік ҽдет-ғҧрыптар», «Нҧсқаулардың жарамды-

лығы туралы Директив», заңдары қабылданды. Заңдармен қандай кҽсіпорындар оқытуға қатыса ала-

тындығы анықталды (Германиядағы 3,6 млн. кҽсіпорыннан кҽсіптік білім беру бағдарламасына 500 

мыңы тартылды). 

Германияның федералды ҥкіметінде кҽсіптік білім беру аясындағы саясат сҧрақтарын шешу 

бойынша жҽне білім беру бойынша  Білім жҽне ғылыми зерттеулердің Федерациялық Министрлігі 

жауапты болды (BMBF). Еңбек Министрлігі емтихандық талаптарды реттейтін «Оқыту Ережелерін» 

қҧрастырды. 

Ҽлеуметтік ҽріптестіктер Федералдық ҥкіметтің қатысуынсыз, ҧжымдық шарт жағдайларының 

еркін талқылану жағдайында, кҽсіптік білім берудің егжей-тегжейін, атап айтқанда, студенттерге 

тҿленетін шҽкіртақы кҿлемі белгіленді.  
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Кейбір ҧжымдық шарттар, сондай-ақ бітірушілердің шектеулі мерзімдерге жасалған шарттар 

негізінде жҧмысқа орналастыру сияқты сҧрақтарға қатысты ережелерді  қарастырды. Кҽсіпорындар 

білім алушылармен келісімдер жасады, ҿздеріне білім алу бойынша  шығындарды алды, ҧжымдық 

шарттармен реттелетін жыл сайын ҿсіп отыратын жҽне орташа есеппен алғанда білікті маманның 

жалақысы бастапқы жалақысының ҥштен бірін қҧрайтын шҽкіртақыны тҿленетіні нақталанды.  

Қорыта келе, батысеуропалық кҽсіптік білім берудің тарихына саяхат жасауымыз, білім берудің 

дуальді жҥйесінің Еуропаның, ҽсіресе Германияның саяси, экономикалық, діни жҽне технологиялық 

тарихына қаншалықты терең енгенін анық кҿрсетуді мақсат еттік. Сондай-ақ, бҧл ГФР дуальді 

нысанның заманауи қҧрылымын тҥсіндіруге негіз болады; кҿрнекті теоретиктер мен тҽжірибеші-

лердің кҽсіптік білім берудің, Германияда қалыптасқан жҽне ГФР ҽрекет етуші дуальді нысанын 

модернизациялауға байланысты кҿптеген пікірлеріне қарамастан, бҧл жҥйені не оның бҿліктерін 

мезгілінен бҧрын тҥрлендірудің қиындығын алдын-ала анықтайды деп айта аламыз.  
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БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІ «МЕКТЕП-КОЛЛЕДЖ» ЖҮЙЕСІНДЕ ДАЯРЛАУ 
 

Аңдатпа 

Мақалада қазіргі педагогикалық мҽселелердің ҿзектісі – болашақ педагогтарды даярлау жҿнінде талқыланған. 

Болашақ педагогтарды кҽсіби іс-ҽрекетін жҥргізу, шығармашылық ойлауға, алдына қойған мақсатына тиімді ҽрі 

жылдам жетуге ҥйрету қазіргі маман даярлауда басшылыққа алады. Осы талаптарды орындауда оқу орындарының 

оқу процестеріне ҿзгерістерді енгізіп, жҧмысын жетілдіру керек болады. Жаңа білім беру тҥрі – дуальды білім беру 

арқылы маман даярлау кҿптеген мҽселелердің шешімін таба алады. 

Еліміздің дербес даму бағыты айқындалып, халықтың тарихқа деген кҿзқарасы жаңа қырынан жаңғыра бастаған 

бҥгінгі таңдағы негізгі міндеттердің бірі – «білім беруді жаңа инновациялық жолмен дамыту болып отыр». Бҧл жер-

дегі инновациялық процестерді ендіру енгізілген технологияның ерекшеліктерімен; жаңашылдардың инновациялық 

ҽлеуетімен; жаңалықты енгізу жолдарымен ҿзара байланыс негізінде анықталады. Енгізілетін жаңа инновациялық 

оқыту технологиясы кҽсіптік қызметтің ерекше тҥрі болып табылады. Инновациялық оқыту технологиясын меңгеру 

ҥшін педагогикалық аса зор тҽжірибені жҧмылдыруды қажет етеді. Педагогикалық қҧбылысты ҥздіксіз жаңғыртуға 

жетелейді. Осы негізде жаңа технологияны игеру мен оны ҽлемдік тҽжірибеден ҥлгі алып, ҿндіріс саласында қолдана 

білу білім саласының алдына жаңа міндеттерді жҥктеп отыр 

Тҥйін сӛздер: болашақ мҧғалім, кҽсіби даярлау, дуальды білім беру, «мектеп-колледж» 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ» 

 

Аннотация 

В статье обсуждается актуальность современных педагогических данных - подготовка будущих учителей. 

Преподавание будущих учителей профессионально работать, творчески мыслить, эффективно и быстро достигать 

своих целей, руководствуется обучением современных специалистов. При выполнении этих требований необходимо 

внести изменения в учебный процесс учебных заведений и улучшить их работу. Новая форма обучения - подготовка 

специалистов посредством двойного образования может решить многие проблемы. 

Одной из ключевых задач, стоящих перед независимым развитием страны, является возрождение взглядов людей 

на историю по-новому – «развитие новых инновационных способов обучения». Внедрение инновационных 

процессов здесь включает внедренную технологию; инновационный потенциал новаторов; определяется на основе 

взаимосвязи с путями внедрения инноваций. Внедрение новой инновационной образовательной технологии - это 

особый вид профессиональной деятельности. Это требует уклончивого педагогического опыта для освоения 

инновационных технологий обучения. Непрерывная модернизация педагогического феномена. Разработка новых 

технологий на этой основе и применение ее в мировой практике и применение ее к отрасли ставит новые задачи в 

области образования. 

Ключевые слова: будущий учитель, профессиональная подготовка, дуальное образование, «школа- колледж» 
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PREPARE THE FUTURE TEACHERS  IN THE «SCHOOL-COLLEGE» SYSTEM 

 

Abstract 

The article discusses the relevance of modern pedagogical data – the training of future teachers. Teaching future teachers 

professionally to work, think creatively, effectively and quickly achieve their goals, guided by the training of modern 

specialists. When meeting these requirements, it is necessary to make changes in the educational process of educational 

institutions and improve their work. A new form of training - training specialists through double education can solve many 

problems. 

One of the key challenges facing the country's independent development has been to revive the people's view of history in 

a new way - "the development of new innovative ways of education". The introduction of innovation processes here features 

the technology introduced; innovation potential of innovators; is defined on the basis of interconnection with the ways of 

innovation introduction. The new innovative educational technology introduced is a special type of professional activity. It 

requires the inclining pedagogical experience to master innovative teaching technologies. Continuous modernization of the 

pedagogical phenomenon. Developing new technologies on this basis and applying it in the world practice and applying it to 

the industry imposes new tasks on education. 

Key words: the future teacher, vocational training, duality education, "school-college" 

 

Болашақ мамандардың бҽсекеге қабілеттілігінің кілті, жҧмыс берушінің оларға қоятын басты 

талаптарының бірі – болашақ мамандардың бойында кҽсіптік білім деңгейімен қатар еңбек қҧлшы-

нысының жоғары болуы, ҧтқыр инновациялық қондырғыларда жҧмыс істеу қҧзыреттіліктерінің 

болуы, қажет болған жағдайда қосымша мамандыққа қажетті кҽсіптік біліктілікті арттыруға дайын 

болуды қажет екендігін, сонымен бірге, тек еңбекпен ғана жеміс ҿнбек, тек еңбек қана бар қиын-

дықты жеңбек.  

Ҽлемдік тҽжірибеге кҿз салсақ білімге ден қоюдың оны ғылыми тҧрғыда Білім – тек ғылымның 

іргетасы емес, шетелдермен терезесі тең мемлекет болудың кҥре тамыры, ел дамуының алтын ар-

қауы. Білім бар жерде даму, жетілу, кемелдену ҥрдісі бір сҽтке толастамайды. Қай елдің болмасын 

ҿсіп-ҿркендеуі, ғаламдық дҥниеде ҿзіндік орын алуы, оның білім жҥйесінің деңгейіне, даму бағы-

тына байланысты. Білікті мамандар топтасқан ортада алынбайтын қамал, еңсерілмейтін биік жоқ. 1 

Жоғары-сапалы білім болудың негізі білікті, шығармашыл мамандар мен ғылыми зерттеулер 

болады. Олай болса, ғылыммен айналысуға қабілетті, барлық қоғамның талаптарына сҽйкес келетін 

маман дайындау – ҿзекті мҽселе тудырады. Маман даярлауда кҽсіби іс-ҽрекетін жҥйелі іске асыра-

тын білім беру жҥйесі қажет болады. Ҽр заманның ҿзіндік жаңа, тиімді оқыту жҥйесі болып отырды. 
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Қазіргі біздің заманымызда жас маманға қойылатын талаптары мен міндеттері жетерлік, бҽсекелес-

тікке қабілетті, кез келген кҽсіби мҽселелерді шешуде жол таба білетін, шығармашыл тҧлға болу 

қажеттілігі туындайды. Осы айтылған міндеттерді орындайтын, мақсаты қоғам мен заман талабына 

сай келетін оқыту мен білім беру жҥйесін қҧру – басты проблема.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ҽ. Назарбаевтың «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, 

бір мҥдде, бір болашақ» Жолдауында 2-3 жылда дуальдік, техникалық жҽне кҽсіптік білім берудің 

ҧлттық жҥйесін қалыптастыру да қазіргі уақыт талабы екендігі айтылған. 2 Қазақстандық кҽсіптік 

білім беру жҥйесінде қос бағытты білім берудің ғылыми теориялық негіздері жан-жақты зерделенеді. 

Шет елдік тҽжірибелерге сҥйене отырып, білім берудің жаңа буын мемлекеттік стандарттарын 

жасауға жҧмыс берушілер қатыстырылып, дуальдық жҥйені кҽсіптік білім беру ҥлгісіне енгізудің 

мҥмкіндіктері мен алғышарттары қарастырылды. 

Сонымен қатар халыққа сапалы қызмет кҿрсетудің тетігі тҽжірибелі, білімді, ҥлкен сыннан ҿткен 

кадрлардың қолында екенін Елбасы Н.Ҽ. Назарбаев «Қазақстанның ҽлеуметтік жаңғыртылуы: Жал-

пыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» тҧжырымдамасында ерекше айта отырып, бҧл жҥйені 

іске асырудың бірден – бір жолы елімізде дуалды оқыту жҥйесін енгізу мҽселесі екенін кҿрсеткен.  

Болашақ мҧғалімнің кҽсіби іс-ҽрекетке даярлығын – кҽсіби іс-ҽрекетке бағдарланған мҧғалімнің 

кҽсіби тҧлғалық сапалары, теориялық, тҽжірибелік, ҽдіснамалық білім, білік, дағды жиынтығы.               

С.Л. Рубинштейн даярлыққа «кҽсіби іс-ҽрекетке даярлық мазмҧны мҧғалімнің іс-ҽрекетке қажетті 

адамгершілік-психологиялық қасиеттерін, ақыл-ой жҽне теориялық қабілеттер, қоғамдық-саяси жҽне 

психологиялық-педагогикалық білімдер кешені, сонымен қатар бағдарламалық ҽдістемелік білімдер 

мен дағдылар жатады» деп анықтама береді. 

Н.Н. Неустроева болашақ мҧғалімдердің педагогикалық ҥдеріске қатысушыларды іскерлік қарым-

қатынасқа ҧйымдастыруға даярлауды зерттей келе, оны болашақ мҧғалімдердің жоғары оқу орында 

оқыту мен тҽрбиелеудің нҽтижесі ретінде қарастырады.  

Басекеге қабілетті педагогикалық кадрларды дайындау ҥшін педагогикалық оқу орындарының 

оқу-тҽрбие процесіне дуальды оқытуды енгізу қажеттігі туындауында. 

Дуальды оқыту жҥйесі – оқу орындарындағы оқытуды ҿндірістік іс-ҽрекетпен ҧштастырып қарас-

тыратын білім беру жҥйесі. 

Еліміздің дербес даму бағыты айқындалып, халықтың тарихқа деген кҿзқарасы жаңа қырынан 

жаңғыра бастаған бҥгінгі таңдағы негізгі міндеттердің бірі – «білім беруді жаңа инновациялық жол-

мен дамыту болып отыр». Бҧл жердегі инновациялық процестерді ендіру енгізілген технологияның 

ерекшеліктерімен; жаңашылдардың инновациялық ҽлеуетімен; жаңалықты енгізу жолдарымен ҿзара 

байланыс негізінде анықталады. Енгізілетін жаңа инновациялық оқыту технологиясы кҽсіптік 

қызметтің ерекше тҥрі болып табылады. Инновациялық оқыту технологиясын меңгеру ҥшін педа-

гогикалық аса зор тҽжірибені жҧмылдыруды қажет етеді. Педагогикалық қҧбылысты ҥздіксіз жаң-

ғыртуға жетелейді. Осы негізде жаңа технологияны игеру мен оны ҽлемдік тҽжірибеден ҥлгі алып, 

ҿндіріс саласында қолдана білу білім саласының алдына жаңа міндеттерді жҥктеп отыр. 

Сондықтан да, соңғы жылдары еліміздің білім жҥйесін ҽлемдік стандарт негізінде жаңғырту мҽсе-

лесі ҥнемі кҥн тҽртібінен тҥспей, соның ішінде оқытудың мерзімі мҽселесі қозғалып, орта білім 

жҥйесін жаңа технологияға негізделген білім беру стандарттары мен жаңа бағдарламалары, оқулық-

тар жобасы жасалып, олар барлық деңгейде талдану ҥстінде. Орта білім саласындағы осы ҿзгерістер 

педагогикалық білім беру жҥйесіне де ҿз ҽсерін тигізіп, педагогикалық оқу орындары білім нҽтиже-

лерін осы тҧрғыдан қарастыруға бағыт алуда. 

Осы бағытта бҧл кҥндері білім беру саласында кҿптеген модернизациялар жҥргізіліп жатқаны 

баршамызға аян. Орта білім берудің 12 жылдық моделі, кҽсіптік жҽне техникалық білім берудің 

мазмҧнының жаңартылуы, электронды оқыту, зияткерлік мектептер арқылы жоғары оқу орындарына 

дарынды шҽкірттер дайындау, жоғары оқу орындарына қойылатын жаңа талаптар, магистрлар мен 

PhD докторларды дайындау арқылы университеттік білімді жаңа деңгейге кҿтеру бірқатар иннова-

циялық жобаларға бастама болып, инновациялық оқыту ҽдісі кеңінен қолданылуда. Алайда, осымен 

ғана шектеліп қалмай, модернизациялануға кҿшкен қазіргі таңдағы білімді одан ҽрі дамытуды қажет 

ететін ауқымды жобалар мен ҽлем тҽжірибесіне негізделген инновациялық білім берілуі тиіс. Мҧнда-

ғы негізгі мақсат – Қазақстан Республикасындағы практикалық маңызы бар ғылым мен білімді 
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дамытудың басым бағытына сҽйкес келетін инновациялық жобаларды іріктеу, аймақтағы ғылыми-

зерттеулерді дамыту жҽне аймақтың ҽлеуметтік-экономикалық дамуы ҥшін ғылым мен білім жетіс-

тіктерін пайдалануға жол ашу. 

Осы негізде кадрларды дайындаудың мамандандырылған жҥйесін жасауда ғылыми техникалық 

прогрестің қазіргі деңгейін ескере отырып, білім беру саласына қойылатын жоғары халықаралық 

талаптарды да қанағаттандыру мақсатында еліміздің мҧнайлы аймақтарында, кҽсіптік-техникалық 

білім беру саласына жаңа жҥйе – дуальды оқыту ҽдісі бір жҥйеге келтіріліп, қазіргі қоғамға ақпарат-

тық-коммуникациялық технологияларды, оның ішінде, дуальдық  оқыту жҥйесін ендіру осы салада 

нақты біліктілігі мен мамандығы бар кадрларға деген сҧранысты арттырады деп болжам жасалуда. 

Дуальдық оқыту жҥйесі бізге не береді дейтін болсақ, кҽсіптік білім беру арқылы ҿнеркҽсіп 

ҿміріне дайындық жҥргізу негізінде, білім алушының теориялық жҽне практикалық дағдысын 

қалыптастыратын боламыз. Мҧндай оқыту ҽдісі ҽлемнің кҿптеген ірі дамыған мемлекеттерінің 

(Германия, Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция, Англия, Оңтҥстік Корея) білім беру жҥйесінде 

жҥргізіліп, сҽтті жҥзеге асып келеді. Ҽсіресе, кҽсіптік білім берудің ҽлемдік тҽжірибесінде ҽлеуметтік 

серіктестікті жҥзеге асырудың тиімді жолы ретінде Германияның қос бағытты білім беру – дуальдық 

жҥйесі кеңінен қанат жаюда. Ҽлемдік тҽжірибе кҿрсетіп отырғандай, дуальды оқыту ҽдісі арқылы, 

білім алушыларды жан-жақты дайындаумен қатар, еңбек нарығындағы жҧмыссыздық мҽселесін 

шешіп, жас маманның жаңа технологияны ойдағыдай меңгере отырып, сҧранысқа ие бола алатындай 

жҧмыс кҥшін қалыптастыруға қол жеткіземіз. Сондықтан да, дуальды оқыту жҥйесі – ҿнеркҽсіп 

саласына қажетті мамандарды даярлау мҽселесін толық қанағаттандыратын негізгі жҥйенің бірі 

болып табылады. Ҽрі білім беру мен кҽсіпорын арасында тығыз байланыстың орнауына да ҥлкен 

септігін тигізеді. Қазіргі уақытта елбасының арнайы нҧсқауымен барлық отандық компаниялар 

дуалды білім беру жҥйесіне атсалысуда. Бҧл компанияларға келген білім алушы ҿндірістегі тҽлімгер 

болып табылады ҽрі оған жалақы тағайындалып, білім алатын болады. Сол жерден алған кҽсібінің 

басқа мекемеде жҧмыс істеуі барысында мол пайдасы тиетіндігі айтпаса да белгілі. 

Дуальды жҥйе бойынша оқыту білім алушылардың кҽсіби біліктер мен дағдыларды іскерліктерді 

тікелей жҧмыс орнында меңгеріп, жан-жақты кҽсіби дамуына мҥмкіндік беріп, тҥрлі жҥйелердің – 

білім мен ғылым ҿзара байланысы мен ҽсерін, енгізілу тҽжірибесін қамтамассыз ету арқылы кҽсіби 

білім беру жҥйесінің сапасын арттырады. 4 

Ҽлемдік тҽжірибеге қарағанда, білім берудің жҥйесі мамандардың кҽсіби дайындығын жоғарыла-

туға ықпал етеді. Қазіргі кезде дуальды оқыту жҥйесі – кҽсіби мамандарды даярлаудың ең тиімді 

жолдарының біріне айналып отырған жҥйе болып табылады.  

Аталған бағыттардың табысты іске асуы ең алдымен білімнің сапасымен анықталатыны белгілі. 

Осы негізде білім мен ғылымды инновациялау мен модернизациялар экономикалық дамудың басты 

бағытына айналды. Бҥгінде елімізде дербес даму бағыты айқындалып, халықтың тарихи қалыпта-

суына деген кҿзқарасы жаңа қырынан жаңа бастаған шақтағы негізгі міндеттерінің бір – «білім 

беруді жаңа инновациялық жолмен дамыту болып отыр». 

Ол ҥшін дуальды білім беру жҥйесіне біртіндеп кҿшу – сапалы білім алу мен кҽсіби мамандар 

дайындаудың негізі екендігіне сенімділік туды. Шет елдер тҽжірибесінде  бҧл ҥдеріс кҿптеген жыл-

дар кҿлемінде қолданылып, ҿз жемісін беріп келеді.  

бҥгінде дуальдық оқыту жҥйесін қолдану тҽжірибесі келесі артықшылықтарды айқындауымен 

ерекшеленеді: 

- дуальдық жҥйе оқытудың дҽстҥрлі тҥрлері мен ҽдістерінің негізгі кемшілігін: теория мен тҽжі-

рибенің арасындағы алшақтықты жояды; 

- дуальды жҥйенің механизмі негізінде, оқушыларда білім алу мен дағдыға ие болуға ҥлкен 

мотивация туады, себебі олар білім сапасының жҧмыс орнында қызметтік міндеттерін орындауына 

тікелей байланыстылығын сезінеді; 

- жҧмыс берушімен тығыз байланыс кезінде жҧмыс жасаушы оқу орны болашақ мамандарға 

қойылатын талаптарды ескеріп отырады; 

- жҧмыс берушілер ҿндіріс талабына сай білім алушыларға қойылатын біліктілік талаптарды 

дайындауға, кҽсіптік стандарттарда, дуалды оқу жҥйесі бойынша модульдік оқу бағдарламаларын 

дайындауға қатысады; 
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- дуальды оқу жҥйесімен оқыған оқушы белгілі қҧзіреттерді меңгерген кҽсіби маман болып 
қалыптасады; 

- жҧмыс берушілер ҿздеріне қажетті мамандармен қамтамасыз етілу мҽселесін шешеді. 
Болашақ мамандарды сапалы даярлауда дуальды білімнің тиімділігін саралай келе, біз  мҧғалім-

дерді жоғары дҽрежеде даярлауда, кҽсіби іс-ҽрекетін толық меңгеруге мҥмкіндіктерге жол ашатын 
«мектеп-колледж» жҥйесіне дуальды білім берудің элементтерін болашақ мҧғалім дайындауға енгізу 
– тиімді ҽрі, сапалы болады деп есептейміз. Қазіргі кезде мҧғалімдер кадрларын даярлау ҿте ҥлкен 
талап қойып отыр. Мҧғалімдерді кҽсіби даярлауда білім беру жҥйесінде дуальдық білім беру маңыз-
ды орынды алады. Соның арқасында педагогикалық кҽсіби қабілеттері мен іс-ҽрекеттерін оқу бары-
сында жҥзеге асыра алады.  
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«МЕКТЕП-КОЛЛЕДЖ» ЖҮЙЕСІНДЕ СТУДЕНТТЕРДІ КӘСІБИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  
ІС-ӘРЕКЕТКЕ ДАЯРЛАУ 

 
Аңдатпа 

Мaқaлaдa «мектеп-колледж» жҥйесінде студенттерді кҽсіби-педагогикалық іс-ҽрекетке даярлау мҽселелері 

бeрілгeн. Педагогикалық колледж бен мектеп қҧрылымы болашақ мамандардың жалпы гуманистік кҽсіпке дейінгі 

міндеттерді шешуге мҥмкіндік береді, ҿздерінің кҽсіби ҧмтылыстарын жҥзеге асыруға кҿмектеседі, ғылыми-

педагогикалық ізденістер бағытын ҿзектендіреді, жҥйенің тҥлектері санын кҿбейтуге, олардың мамандығына, 

мҽртебесіне қанағаттануына жҽне жоғары оқу орнына тҥсіге, сондай-ақ, колледжді аяқтағаннан кейін мектептерде 

жҧмыс істеу мҽселелері шешіледі. 

Ҥздіксіз кҽсіби-педагогикалық білім беру жҥйесінде мектеп ресурстық орталықтың қызметін қабылдайды, бҧл 

ҥздіксіз кҽсіптік педагогикалық оқытудың бҥкіл жҥйесін гуманизациялауды білдіреді. Бҧл тек болашақ педагог-

тардың кҽсіби біліктілігін арттыру туралы ғана емес, «Ҿмір бойы білімге» бағытталған «Адам-адам» жҥйесіндегі 

маман дайындауды айтамыз. «Мектеп-колледж» жҥйесінде студенттерді кҽсіби-педагогикалық іс-ҽрекетке даярлау 

тиімділігінің сипаттамасы: гуманистік педагогикалық ҧстанымның; мҧғалімнің кҽсіби жҽне жеке қасиеттерінің 

кҿрсеткіштері жоғары, сондай-ақ эмпатия, шыдамдылық, шығармашылық ойлау мҥмкіндіктері; іргелі кҽсіптік білім 

мен кҽсіби дағдылар; шығармашылық іс-ҽрекеттің тҽжірибесі қалыптасып, дамиды. 

Тҥйін cӛздeр: мектеп, колледж, ҥздіксіз кҽсіби білім бeру, студент, мҧғалім-оқытушы, кҽсіби жҽне тҧлғалық 

қасиеттер, кҽсіби  маман даярлау. 
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ»  
 

Аннотация 
В cтaтьe изложены пролемы подготовки студентов к профессионально-педагогической деятельности в системе 

«школа-колледж». Включение в структуру педколледжа и школы позволяет решать задачу общей гуманистической 
допрофессиональной направленности будущих специалистов, помогает им реализовать свои профессиональные 
устремления, актуализировать направление собственного научно-педагогического поиска, способствует увеличению 
количества выпускников комплекса, удовлетворенных своей профессией, своим статусом, мотивированных на 
поступление в высшее учебное заведение и на дальнейшую работу в школах по завершению обучения в 
педколледжа.  

В системе непрерывного профессионального педагогического образования школа берет на себя выполнение 
функций ресурсного центра, что предполагает гуманитаризацию всей системы непрерывной профессиональной 
педагогической подготовки. При чем речь идет не только о допрофессиональной подготовке будущих педагогов, а о 
подготовке специалиста в системе «Человек-человек», ориентированного на образование «в течение всей жизни». 
Характеристики результативности непрерывной профессиональной подготовки студентов колледжса в системе 
«школа-колледж» являются: гуманистическая педагогическая позиция; профессионально-личностные качества 
учителя, также эмпатия,толерантность, креативность, способность к рефлексии; фундаментальные профессиональ-
ные знания и профессиональные умения; опыт творческрй деятельности. 

Ключeвыe cловa: школа, колледж, непрерывное профессиональное обрaзовaниe, студент, учитель-преподава-
тель, профессиональные и личностные качества, подготовка профессиональных специалистов. 
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PREPARATION OF STUDENTS FOR PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITIES  
IN THE «SCHOOL-COLLEGE» SYSTEM 

 
Abstract 

The article describes the problems of preparing students for professional and pedagogical activities in the "school-college" 
system. Inclusion in the structure of the pedagogical college and the school makes it possible to solve the problem of the 
general humanistic pre-professional orientation of future specialists, helps them realize their professional aspirations, 
actualizes the direction of their own scientific and pedagogical search, helps increase the number of graduates of the complex, 
satisfied with their profession, their status, motivated to enter higher education institution and for further work in schools after 
completing the training in the pedagogical college. 

In the system of continuous professional pedagogical education, the school assumes the functions of a resource center, 
which implies the humanitarization of the entire system of continuous professional pedagogical training. What does it mean 
not only about the pre-professional training of future teachers, but about training a specialist in the "Man-Man" system, 
focused on education "throughout life". Characteristics of the effectiveness of continuous professional training of college 
students in the system "school-college" are: a humanistic pedagogical position; professional and personal qualities of the 
teacher, as well as empathy, tolerance, creativity, ability to reflect; fundamental professional knowledge and professional 
skills; experience of creative activity. 

Key words: school, college, continuous professional education, student, teacher-teacher, professional and personal 
qualities, training of professional specialists. 

 
Елбасымыз Н.Ҽ. Назарбаев «... Сапалы білім мен ғылымсыз Қазақстанның келешегі жоқ! «Қазақ-

станға біздің ҧлтымыздың ҽлеуетін оятып, жҥзеге асыруға мҥмкіндік беретін интеллектуалдық тҿң-
керіс қажет. Бізге халықаралық деңгейде бҽсекелесуге қабілетті жан-жақты мамандар қажет!» - деп 
атап ҿткен [1]. 

Мектеп – болашақ негізін қалыптастыратын, ел мерейін асқақтататын тҧлғалар тҽрбиелейтін киелі 
орда, алтын ҧя. Колледж, жоғары оқу орны жас жеткіншекті болаттай шынықтырып, білікті маман 
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иесі етіп тҽрбиелейтін қҧтты мекен. Осы ҥш арнаны алтын кҿпірдей тоғыстыратын дарынды, жан-
жақты дамыған, саналы шҽкірт.  

Жоғарыда аталған қағидаларды ҧстана отырып Қазақстанда ҧлттық жҽне жалпы адамзаттық қҧн-
дылықтарды, тарихи тҽжірибелерді, сан ғасырлық мҽдени ҧлттық дҽстҥрлерді есекере отырып, қазір-
гі білім мазмҧнын жаңғыртуда, жаңа талаптар қоя отырып ҧлттық рухта болашақ ҧрпаққа бейіндік 
оқыту мен тҽрбие беру, ҽрі оны психологиялық тҧрғыдан алдын алу мҥмкіндіктері университет, 
колледж бен мектеп арасындағы ықпалдастықтың кепілі екені белгілі. 

Жыл сайын мектеп қабырғасынан тҥлеп ҧшқан шҽкірттеріміз қазіргі таңда коллдеж, университет 
студенттері, ҽрі тҥлектері. 

Мектеп жҽне колледж, ЖОО-да Қазақстанның қарыштап дамуына ҥлес қосатын, халықтың, Ел-
басының жастарға артқан ҥмітін орындау жолында сан мыңдаған дарын мен ғалымды тҽрбиеле-
нетініне сеніміміз мол [2]. 

«Мектеп-колледж-ЖОО» кешені негізінде мектеп пен колледж, университет ықпалдастығын, 
шығармашылықпен жҧмыс жасайтын мектеп мҧғалімдері, колледж оқытушылары мен университет 
ғалымдарының ынтымақтастығын, ғылым мен білім сабақтастығын жетілдіру арқылы болашақ педа-
гогтардың кҽсіби іс-ҽрекетін дамыту мҥмкіндіктері ашылады. Сонымен қатар, қабілетті оқушыларды 
пҽн олимпиадаларына дайындауда, дарынды балалармен жҧмыс жасауда мектеп мҧғалімдеріне 
ғылыми-ҽдістемелік кҿмектер кҿрсетіліп, танымдық жиындар, конференциялар мен семинарларға 
мектеп оқушылары мен қызметкерлерінің қатысып отыруына қолдау кҿрсетіледі. 

Біздің қарастыратын мҽселеміз «мектеп-колледж» жҥйесінде студенттерді кҽсіби-педагогикалық 
іс-ҽрекетке даярлау болып отыр. 

 Сонымен, «мектеп-колледж» жҥйесінде ҥздіксіз кҽсіби даярлауды зерттеу - кешеннің ҽрбір қҧры-
лымдық компоненттері мен жҥйелік-қызметтік ерекшеліктерінің сипаттамалары, біртҧтас педа-
гогикалық процесі мен студенттердің кҽсіби-педагогикалық іс-ҽрекетке даярлауды қҧру шарттары-
мен қамтамасыз ету болып табылады. 

«Мектеп-колледж» жҥйесін дамытудың негізгі мақсаты – тҧлғаның мҽдени сҽйкестендіруін, ҽлеу-
меттенуі мен дараландыруын қамтамасыз ететін білім алушының, баланың, студенттің жеке тҧлға-
сын дамыту ҥшін біртҧтас мҽдени жҽне білім беру кеңістігін қҧру, колледж тҥлектерінің кҽсіби педа-
гогикалық мҽдениетін қалыптастыру, оның кез-келген білім кеңістігіне шҧғыл тҥрде ене алатын 
жҽне студенттерді жоғары кҽсіби мектеп жағдайына сҽтті бейімделуін жҥзеге асыру [3]. 

«Мектеп-колледж» жҥйесінің іс-ҽрекеттік мақсаты – қазіргі заманғы педагогикалық ғылымның 
міндеттеріне жауап бере алатын кҽсіби педагогикалық білім беруді дамытудың ҿңірлік бағдарлама-
сын жҥзеге асыру жҽне оның орталық звеносы білім беру мен тҽрбие ҥрдісін ҧйымдастыру болып 
табылады, яғни тҧлғаның ҿзін-ҿзі дамыту мақсатында білім алушылар мен студенттерді, мҧғалімдер 
мен оқытушыларды оқу жҽне ғылыми-зерттеу іс-ҽрекеттеріне ынтасын қалыптастыру. 

Осы мақсаттарды іске асыру тҧлғаның гуманистік бағыттылығын қалыптастырып қана қоймай, 
ҽлемге жҽне ҿздігінен мотивациялық пен қҧнды қатынастарды қалыптастыру негізінде адамның мінез-
қҧлқы мен белсенділігін реттеудің иерархиялық, кҿп деңгейлі жҥйесін қҧруды қамтамасыз етеді. 

«Мектеп-колледж» жҥйесі – педагогикалық колледждің қҧрылымдық бҿлігі ретінде: 
- тҥлектердің кҿп векторлық жҽне нормативтік кҽсіби-білім беру траекториясымен қамтамасыз 

етеді; 
- ауыл мектептері мен қалалық мектептерде жҧмыс істеуге кҽсіби бағдарланған жҽне жоғары оқу 

орындарының сырттай бҿлімінде, қайта даярлау мен біліктілігін арттыру жҥйесінде педагогикалық 
білім беруді жалғастыратын кҿптеген тҥлектерді қамтамасыз етеді; 

- студенттер ҥшін қажетті білім деңгейі мен жоғары мектепте табысты білім алуды қамтамасыз 
етеді. 

«Мектеп-колледж» жҥйесінде педагогикалық колледждің негізгі қызметтері болып: тҧлғалық 
маңызды қҧндылықтар, ҿзара ҽрекеттестік тҽжірибесіне қатынасы, мазмҧнды кҽсіптік жҽне білім беру 
себептерін қалыптастыру арқылы теориялық жҽне практикалық кҽсіптің негіздерін - «білім - өзім үшін 
- мағынасы ретінде» – субъективті мҽнін қалыптастыру ҥшін жағдай жасау мен оны мең-геру болып 
табылады [4]. Осылайша, біздің ойымызша, педагогикалық колледждің білім беру ҥрдісінде ҥздіксіз 
тҧлғаға бағдарланған кҽсіптік білім беруге эмоциялық қҧндылықтар, тҧлғалық элементтерді кіріктіру 
мазмҧны оқу ҥрдісінде субъектаралық қарым-қатынас тҽжірибесімен анықталады. 

Егер базалық мектеп ресурстық орталық ретінде жҧмыс істейтін болса, онда ҒҼК жағдайында 

келесі міндеттерді шешуге болады: 
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- студенттердің білім алу қажеттіліктерін анықтау; 

- студенттерге ғылыми-білім беру, ақпараттық жҽне кеңес беру кҿмектерін кҿрсету; 

- ҥздіксіз кҽсіби-педагогикалық білім беруді ҧйымдастыруға қатысу жҽне т.б. 

Оның негізгі іс-ҽрекет бағыттары: 

1. Ақпараттық жҽне кеңес жҥргізуді қолдау жҥйесін қҧру: кітапхана жҽне деректер базалары, пҽн 

бойынша сабақтарды ҧйымдастыру жҽне ҿткізу, ҽдістемелік кҿмек кҿрсету, элективті курстардың 

апробациясы жҽне іске асырылуы, жеке білім беру бағдарламалары, студенттердің ғылыми-зерттеу 

жҧмыстарын ҥйлестіру. 

2. Жаңа ақпараттық технологияларды педагогикалық ҥдерісіне енгізу;  

3. Жҥйенің табыстылығын бақылау. 

Ҥздіксіз кҽсіптік оқыту жҥйесінің негізгі мектебінің ҧйымдық-қҧқықтық аспектілері: 

 мектеп мҧғалімі мен колледж оқытушының позицияларының екі жақтылығы (дуальдігі): бірін-

шіден, мектеп мҧғалімдерінің кҿпшілігі – педагогикалық колледж тҥлектері, екіншіден, осы мҧғалім-

дер сондай-ақ, оқушылар немесе студенттердің сынып жетекшілері – маманның кҽсіби мҽдениеті 

мен балалық шақ жҽне жасҿспірімдік шақтың субмҽдениеті арасындағы делдал ретінде ҽрекет жа-

сайды. Сондықтан «мектеп-колледж» жҥйесінде мҧғалімнің кҽсіби қызметін модельдеу кҽсіптік 

даярлық деңгейінде де, мҧғалімнің кҽсіби қызметінің деңгейінде де инновациялық тҽжірибені кеңей-

туге мҥмкіндік береді, студенттерді кҽсіби-педагогикалық даярлауды ҧйымдастыру ҥшін бірегей 

жағдайлар жасайды; 

 мектеп оқушыларының екі жақтылық (дуальдік) позициясы – оқытушының (мҧғалімнің) іс-

ҽрекет мазмҧнына педагогикалық колледж студентінің жеке (оқушылық) тҽжірибесін енгізуді кҿздейді; 

 болашақ педагогтардың ҿмірлік іс-ҽрекеті мен  білім беру нормасы болып – студенттердің ҿмір 

сҥру тҽжірибесін мҧғалімнің инновациялық іс-ҽрекетіне енгізу тҽжірибесін жҥзеге асырады; 

 студенттерді кҽсіби даярлауда олардың тҧлғалық мҽнділігін, ерекшелігін мен қызығушылық-

тарын жетілдіру ҥздіксіз кҽсіптік білім беруге даярлау тҥлектердің кҽсіби мҽдениетін жоғары 

дҽрежесімен қамтамасыз етеді. 

 

Кесте 1 – «Мектеп-колледж» жҥйесінде ҥздіксіз кҽсіби педагогикалық даярлау кеңістігі [5] 
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Сонымен, педагогикалық колледж бен мектеп қҧрылымы болашақ мамандардың жалпы гума-
нистік кҽсіпке дейінгі міндеттерді шешуге мҥмкіндік береді, ҿздерінің кҽсіби ҧмтылыстарын жҥзеге 
асыруға кҿмектеседі, ғылыми-педагогикалық ізденістер бағытын ҿзектендіреді, жҥйенің тҥлектері 
санын кҿбейтуге, олардың мамандығына, мҽртебесіне қанағаттануына жҽне жоғары оқу орнына 
тҥсуге, сондай-ақ, колледжді аяқтағаннан кейін мектептерде жҧмыс істеу мҽселелері шешіледі. 

Ҥздіксіз кҽсіби-педагогикалық білім беру жҥйесінде мектеп ресурстық орталықтың қызметін 
қабылдайды, бҧл ҥздіксіз кҽсіптік педагогикалық оқытудың бҥкіл жҥйесін гуманизациялауды білді-
реді. Бҧл тек болашақ педагогтардың кҽсіби біліктілігін арттыру туралы ғана емес, «Ҿмір бойы білім-
ге» бағытталған «Адам-адам» жҥйесіндегі маман дайындауды айтамыз. «Мектеп-колледж» жҥйесінде 
студенттерді кҽсіби-педагогикалық іс-ҽрекетке даярлау тиімділігінің сипаттамасы: гуманистік педа-
гогикалық ҧстанымның; мҧғалімнің кҽсіби жҽне жеке қасиеттерінің кҿрсеткіштері жоғары, сондай-ақ 
эмпатия, шыдамдылық, шығармашылық ойлау мҥмкіндіктері; іргелі кҽсіптік білім мен кҽсіби дағды-
лар; шығармашылық іс-ҽрекеттің тҽжірибесі қалыптасып, дамиды деп қорытындылаймыз. 
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МАМАНДЫҚТАР СТУДЕНТТЕРІН КӘСІБИ ӨЗІН-ӨЗІ ДАМЫТУҒА 
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Аңдатпа 

Мақалада педагогикалық жоғары оқу орындары студенттерін кҽсіби ҿзін-ҿзі дамытуға даярлау мҽселесі 
қарастырылған. Кҽсіби ҿзін-ҿзі дамыту ҥдерісінің мҽнін, қҧрылымын нақтылауға ҽрекет жасалынған. Жоғары оқу 
орынында болашақ мҧғалімдерді кҽсіби ҿзін-ҿзі дамытуға даярлаудың мазмҧндік сипаттамасы берілген. Білім беруді 
жаңғырту жағдайларында болашақ мҧғалім ҿзін-ҿзі дамытудың дағдылары мен икемділіктері анықталған. Жоғары 
оқу орындары педагогикалық мамандықтары оқу-ҽдістемелік кешендерін жҥйелі талдау нҽтижесінде қазіргі таңда 
жоғары педагогикалық білім беру мазмҧнында болашақ мҧғалімдердің кҽсіби ҿзін-ҿзі дамытуы мҽселесі ҽлі де 
жеткілікті кҿрініс таппай отырғандығы атап ҿтілген.  Студенттерді ҿзіндік  болашақ кҽсіби тҧрақты дамуға  даярлау,  
негізінен кҽсіби-тҧлғалық даму туралы жалпылай тҥсініктер беру мен қарапайым икемділіктерді қалыптастыру 
шеңберінен тыс шықпай отырғандығы анықталған. Болашақ педагог мамандардың ҿзіндік дамуға даярлаудың 
жҥйелілігі мен бірізділік сипатына ерекше назару аударылған. Студент тҧлғасын кҽсіби дамытатын, жоғары оқу 
орнында рухани-адамгерішілік ортасын қалыптастыратын факторлар атап кҿрсетіліп, оларға сипаттама берілген. 
Кҽсіби дамудың мазмҧндік сипаттамалары нақтыланған. Жоғары оқу орындары педагогикалық мамандықтары 
студенттерін кҽсіби-тҧлғалық ҿзіндік дамуға даярлығын қалыптастырудың педагогикалық шарттары анықталған 
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жҽне оның негізгі бағыттары атап кҿрсетілген. Болашақ педагог мамандардың кҽсіби-тҧлғалық ҿзіндік дамуға 
даярлығы деңгейін анықтаудың критерийлері нақтыланған.  

Тҥйін сӛздер: педагогикалық мамандықтар, студент, болашақ мҧғалім, кҽсіби ҿзін-ҿзі дамыту, кҽсіби ҿзін-ҿзі 
дамытуға даярлық, кҽсіби сана-сезім, кҽсіби білімдер мен икемділіктер. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ  СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМОРАЗВИТИЮ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема подготовки студентов педагогических вузов к профессиональному самораз-

витию. Уточнены сущность и структура профессионального саморазвития. Дана содержательная характеристика 
подготовки будущих учителей к профессиональному саморазвитию в вузе. Определены навыки и умения 
профессионального саморазвития педагога в условиях модернизации школьного образования, непрерывного 
обновления содержания труда педагога и требований к его профессионально-личностным качествам. На основе 
анализа  содержания учебно-методических комплексов педагогических специальностей вузов отмечается, что в 
содержании педагогического образования до сих пор недостаточно полно отражаются цели формирования 
готовности будущих педагогов к профессиональному саморазвитию. Подготовка будущих педагогов к устойчивому 
саморазвитию часто ограничивается формированием общих представлений и элементарных умений 
профессионально-личностного саморазвития. Обращается внимание на целенаправленный и системный характер 
процесса подготовки будущего учителя к профессиональному саморазвитию. Выделены и охарактеризованы 
факторы профессионального развития и формирования развивающей духовно-нравственной среды в вузе. Уточнены 
содержательные характеристики профессионального саморазвития педагога. Определены педагогические условия и 
основные направления подготовки будущего учителя к профессиональному саморазвитию в учебно-воспитательном 
процессе вуза. Уточнены критерии готовности будущего учителя к профессиональному саморазвитию.  

Ключевые слова: педагогические специальности, студент, будущий учитель, профессиональное саморазвитие, 
готовность к профессиональному саморазвитию, профессиональное самосознание, профессиональные умения и 
навыки. 
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FEATURES OF THE PREPARATION OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL SPECIALTIES  

TO PROFESSIONAL SELF DEVELOPMENT 

 

Abstract 

The article deals with the problem of preparing students of pedagogical universities for professional self-development. The 

essence and structure of professional self-development is specified. The content of the training of future teachers for 

professional self-development in the university is given. The skills and abilities  of the professional self-development of the 

teacher are determined in the conditions of modernization of school education, continuous updating of the teacher‘s work 

content and requirements to his professional and personal qualities. On the basis of the analysis of the content of educational 

and methodological complexes for pedagogical specialties of higher educational institutions it is noted that the content of 

pedagogical education is still not sufficiently fully reflected in the goals of forming the readiness of future teachers for 

professional self-development. The preparation future teachers for sustainable self-development is often limited to the 

formation of general ideas and elementary skills of professional-personal self-development. Attention is drawn to the 

purposeful and systematic nature of the process of preparing the future teacher for professional self-development. The factor 

of professional development and formation of the developing spiritual and moral environment in the university are singled out 

and characterized. The content characteristics of the professional self-development in the educational process of the university 

are determined. The criteria of the future teacher‘s readiness for professional self-development are specified.  

Key words: pedagogical specialties student, future teacher, professional self-development, readiness professional self-

development, professional self-awareness, professional skills. 
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Қазақстан Республикасында білім мен ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемле-
кеттік бағдарламасында жаңартылған білім беру мазмҧнына кҿшу  міндеттері алға қойылып, олар 
педагог мамандарды кҽсіби дайындау мҽселесінің ерекше маңыздылығын арттырады [1].  

Мектепте білім беруді жаңғырту міндеттерін іс-жҥзіне асырудың маңызды факторы – мҧғалім-
дердің ҧдайы ҿзіндік кҽсіби дамуға деген бағытталғандығы. Мҧғалімнің кҽсіби дамуының ҥздіксіз, 
тҧрақты  ҥдеріс болуы – заман талабы. Педагог маман ҽр кҥні, ҽр сағатта дамуы зҽру. Ҿзіндік кҽсіби-
тҧлғалық даму заманауи мҧғалімнің ҿмірлік кредосына айналуы қажет. 

Кҽсіби дамуға даярлықтің іргетасы жоғары оқу орнында, болашақ педагог тҧлғасын қалыптас-
тырудың барлық сатысында жҥзеге асырылуы – педагогикалық заңдылық. Студент кҽсіби білім алу 
мен бірге, кҽсіби ҿзін-ҿзі жетілдіруге даярлық туралы білімдер, оған қажетті дағдылар мен икемді-
ліктерді меңгереді.   

Педагогикалық мамандықтардың студенттері нарық заманында еңбек рыногында бҽсеке қабілетті 
маман бірінші кезекте кҽсіби дайындық деңгейі жоғары болуы, сонымен бірге ҿзін-ҿзі кҽсіби жҽне 
тҧлғалық дамытуға дағдыланған болуы керектігін жақсы  пайымдаған болуы тиіс. 

Білім берудің жаңалықтарға толы, икемді даму жағдайларында болашақ мҧғалім ҿзін-ҿзі дамыту-
дың мынандай дағдылары мен икемділіктерін меңгерген болуы керек: 

- кҽсіби білімдері мен икемділіктер жҥйесін; 
- педагогикалық қарым-қатынас дағдыларын; 
- инновациялық білім беру жағдайларына тез бейімделетін, жаңалықтарды жылдам қабылдайтын 

жҽне қолданатын  болу; 
- кҽсіби ҧтқыр маман болуы. 
Дегенмен, бҽсекеге қабілеттілік, оны сақтап тҧру жҽне дамыту ҿзіндік білім алу мен ҿзіндік даму 

икемділіктерісіз қалыптасуы да, дамуы да мҥмкін емес. Сол себепті, жоғары оқу орындарында бола-  
шақ педагог мамандарды даярлауда студенттерді кҽсіби ҿзін-ҿзі дамытуға даярлығын қалыптастыру 
арнаулы назар аударылатын мҽселе болуы қажет. 

Педагогтардың кҽсіби ҿзін-ҿзі дамытуы олардың педагогтық қызметті жҥзеге асырудағы қалып-
тасқан кҽсіби бағыттылығын, кҽсіби ҿзін-ҿзі дамытуға қабілеттілігін, рефлексивті ептіліктерін дамы-
ғандығын қажеттейді [2].  

Жоғары оқу орындары педагогикалық мамандықтары оқу жҧмыс жоспарлары мен оқу-ҽдістеме-
лік кешендерін жҥйелі талдау нҽтижесінде, қазіргі таңда оқу-жоспарлау қҧжаттарда болашақ мҧға-
лімдердің кҽсіби ҿзін-ҿзі дамытуы мҽселесі ҽлі де жеткілікті кҿрініс таппай отырғандығын анық-
тауымызға мҥмкіндік береді. Педагогикалық мамандықтардың оқу-ҽдістемелік кешендерінде бола-
шақ маманды кҽсіби ҿзін-ҿзі дамытуға бағыттаудың айқын кҿрініс таппай отырғандығы байқалады. 
Дер кезінде студенттің  бҥкіл  жоғары оқу орнында білім алу кезінде кҽсіби ҿзіндік дамуының жеке-
дара ерекшеліктері ескерілмеген. Болашақ мҧғалімдердің кҽсіби ҿзіндік дамуы отандық педагогика-
лық зерттеулерде жан-жақты зерттелмеген. Ресейлік ғалымдардың осы бағыттағы  бірнеше диссерта-
циялық жҧмыстары мен мақалалары жарық кҿрген [2;3;4].  

Атап айтқанда, тҧлғаның ҿзіндік даму мҽселелері философиялық, ҽсіресе психологиялық еңбек-
терде кҿбірек қарастырылған [5;6;7]. Педагогикалық тҧрғыдан болашақ мҧғалімнің кҽсіби ҿзіндік 
даму мҽселелерінің зерттелінмеген аспектілері кҿп. Олардың бірі – болашақ мҧғалімнің кҽсіби ҿзін-

дік дамуға даярлығын қалыптастыру мҽселесі. 
Жоғары оқу орындарында педагогтардың басым кҿпшілігі студенттерді ҿзіндік дамуға дайын-

дауға қазіргі жаңа білім беру тҧғырларының ҿзі жеткілікті деп есептейді. Кредиттік оқу жҥйесі сту-
дентті кҽсіби білімдерді ҿзіндік игеруге, ал ҿзіндік білім алу тҽсілдерін ҿзіндік оқу жҧмыстарын 
орындау жолымен меңгеруге мҥмкіндік береді.  

Бірақ, ҿзіндік білім алу – ҿзіндік дамудың бір бҿлігі, қҧрамасы, сатысы. Осымен ҿзіндік даму 
мҽселесі толық ҿз шешімін таппайтындығын тҽжірибе айқын кҿрсетеді. Соңғы жылдардағы ресейлік 
ғалымдардың зерттеулері осыған  анық дҽлел бола алады.  

 Ҿзіндік кҽсіби-тҧлғалық даму – кҥрделі ҥдеріс. Оның қҧрамына ҿзіндік білім алумен бірге кҽсіби 
маман дамуы мен табысты еңбегінің негізгі шарттары – тиіді жоспар қҧру, ҿзін табысты еңбек етуге 
мотивациялау, кҽсіби қызығушылығын ҿзіндік дамыту, ҿзін ҧйымдастыру, рефлексия дағдылары 
мен икемділіктері жатады. 
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Жоғары оқу орындары педагогикасы адамның кҽсіби дамуын жеделдетудің қҧралдарын ҽзірлеуге 
ерекше назар аударуда. Бірақ, педагогикалық зерттеу жҧмыстарында кҽсіби дамуға даярлау студент-
тің болашақ кҽсіби қызмет жағдайларын модельдейтін оқу жағдайларында жҥзеге асырылады. Қара-
пайым айтқанда, студентті маман ретінде дамыту  негізінен «ҿндірісте» емес, аудиторияларда жҥзеге 
асырылады. Бір жағынан бҧл дҧрыс, ҿйткені студентке сол ҿндірісті ҥйретуге арнайы  оқу-танымдық 
жағдайлар жасалынады. Дегенмен, шынайы кҽсіби тҽжірибе беретін кҿптеген  сезімдер мен эмоция-
лар, білімдер мен дағдылар, ынта-жігерлер мен ҧмтылыстарды студент жоғары оқу орынында ҿнді-
ріс жағдайындағыдай қабыладай алмайды. 

Студенттерде кҽсіби маңызды тҧлғалық сапаларды қалыптастырудың шарты ретінде ҿзіндік 
кҽсіби даму туралы тҥсініктерді қалыптастыру, жалпылай тҥсініктермен қарапайым  икемділіктерді 
қалыптастыру шеңберінен ҽрі отпей отыр.  

Тҧлғаның ҿзіндік дамуының маңыздылығы оның тҥзетуші қызметімен анықталады. Студент ҿзі-
нің айналадағы шындықтың ҽр тҥрлі тараптарына субъективті қатынасына қарай шешімдер қабыл-
дайды. Бҧл салаға ҿзіне ҽлеуметтік қатынастардың субъектісі ретіндегі қатынасы да жатады. Маман-
ның кемелділік дҽрежесі ҿзіндік шешімдер қабылдау жҽне кҥрделі жағдайларда саналы тҥрде таңдау 
жасаумен анықталады. «Психолог-ғалымдар кҽсіпті ҿзіндік таңдаған, қалыптасқан қатынастар мен 
қҧндылықтар жҥйесі негізінде, жҧмыс жағдайларына жылдам жҽне жеңіл бейімделеді», - деген 
тҧжырым жасайды [6, 71 б.].  

Студенттің тҧлғалық ҿзіндік дамуы жҽне омен байанысты педагогтың ҿзіндік даму мҽселесі жоға-
ры педагогикалық білім беру жҥйесі оқу-тҽрбие ҥдерісін ізгілендірудің факторы, шарты, қҧралы мен 
критерийсі болып табылады. Педагогикалық жоғары оқу орындарында рухани-адамгершілік орта-
сын жасайтын барлық нҽрселер кҽсіби білім берудің қҧралы болып табылады. Студент тҧлғасын 
кҽсіби дамытатын, жоғары оқу орнында рухани-адамгерішілік ортасын қалыптастыратын факторлар 
ретінде мыналарды атап ҿтуге болады: 

- студенттер арасындағы қарым-қатынастың сипаты; 
- оқыту ҥдерісінде педагогикалық қарым-қатынас жҽне ҿзара ҽрекеттесудің стилі; 
- біріккен оқу-зерттеу жҽне ғылыми-зерттеу жҧмыстары; 
- оқытушылар мен студенттердің бейрҽсми қарым-қатынастары. 
Егерде жоғары оқу орнында бҧл қатынастардың бҽрінің руханилығы сақталынса, онда мҧндай 

қатынастар студенттер мен оқытушылардың тҧлғалық-кҽсіби дамуының маңызды факторына айна-
лады. Білім беру ҥдерісі субъектілерінің  белсенді тҧлғалық ҿзіндік дамуы бҧл жағдайда жоғары 
педагогикалық оқу орнының дамығандығы ҿлшеміне айналады. 

Студенттердің ҿзіндік дамуы ҥдерісін қамтамасыз ету жоғары оқу орнында оқу-тҽрбие ҥдерісінің 
маңызды элементі болып табылады. Ҿзіндік даму дегеніміз, тҧлғаның ҿзіндік адамгершілік, зияткерлік 
жҽне ҽлеуметтік қабілеттері мен мҥмкіндіктерін, ҿзінің дене, психикалық жҽне рухани кҥштерін ҿзін 
тҧтас тҧлға идеалының  бейнесі дҽрежесіне дейін саналы, сапалы жҽне артқа қайтпайтындай ҿзгертуі.  

Ҿзіндік даму – тҧлғаның ҿз бетінше, тҧтас, қҧндылықтарға бағдарланған ҿзін-ҿзі ҥздіксіз ҿзгертуі 
жҽне жеке-дара тҽжірибесін ішкі «Мен» бейнесіне, ҿзекті ҽлеуметтік  кҥтулеріне сҽйкес байытуы. 
Ҿзіндік даму адамның ҿзін ҿзгертуге, мҧндай ҿзгерулердің қҧралдарын меңгеруге ҧмтылысы. 

Кҽсіби ҿзіндік даму мҽселесінің негізгі идеясы – бҧл тҧлға дамуының іс-ҽрекет пен анықталуы. 

Сол себепті кҿптеген зерттеу жҧмыстарында адам оның ҿзі айалысатын кҽсіпке сҽкестігі жҽне онда-
ғы қызметінің табыстылығы жағынан зерттелінеді. Кҽсіби ҿзіндік даму тҧлғалық даму мен кҽсіпқой-
лықтың бірлігі нҽтижесімен ғана мҥмкін. 

Кәсіби дамудың мазмұндық сипаттамаларына мыналар жатады: 
- кҽсіби   ҿзіндік сана-сезім, ҿзін кҽсіпқой адам ретінде қабылдау; 
- ҧдайы ҿзін-ҿзі анықтау; 
- кҽсіби қабілеттерді ҿзіндік дамыту; 
- ҿз дамыун, кҽсіби дамудың ҿзіндік стратегиясын жобалау, жоспарлау жҽне жҥзеге асыру. 
Кҽсіби ҿзін-ҿзі дамытудың ҽртҥрлі тҧжырымдамаларын талдау арқылы ҿзіндік дамудың мҽнін 

анықтаудың екі негізгі тҧғыры анықталды. Олардың бірі – тҧлғаның дамуы жҽне ҿзіндік дамуымен 
байланысты, екіншісі адамның кҽсіби қызметтің белгілі бір жҥйесіне  кіруімен  анықталады.  

Бҧл екі тҧғырды бірлестіруші – адамның жеке-дара ерекшеліктерінің жҽне ҽлуметтік-мҽдени орта-
ның ҿзара ҽсерлесуі, тҧлғалық даму мен кҽсіби қалыптасуыдың тҽуелділігі туралы тҧжырым. 
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Кәсіби ӛзін-ӛзі дамытудың педагогикалық шарттары ретінде психолог жҽне педагог  ғалымдар 

ҿзіндік білім алуды атап кҿрсетеді. Ҿзіндік білім алу ҿзіндік дамудың негізі болып табылады. Кҽсіби 

ҿзіндік білім алу педагогикалық ынтымақтастық принциптері, рефлексивтік қабілеттерді дамытуға 

бағытталған ҿзіндік даму ҽдістері кҿмегімен жҥзеге асырылады. 

Бірақ озық тҽжірибелер болашақ педагог маман тҧлғасының кҽсіби-тҧлғалық ҿзіндік дамуы ҥдері-

сінің нҽтижелілігі тек ҿзіндік білім алумен шектелмеу тиістігін кҿрсетеді. Жоғары оқу орындарында 

кредиттік оқыту жҥйесінде студенттің ҿзіндік білім алуына ерекше назар аударылады. Дегенмен, бҧл 

жағдай ҽрқашанда болашақ маманның ҥздіксіз кҽсіби-тҧлғалық дамуын толық қамтамасыз етпейтін-

дігін кҿрсетеді. Ҿзіндік даму студенттің тек ҿзіндік білім алу емес, ҿзіндік кҽсіби-тҧлғалық дамудың 

маңыздылығын жете пайымдауын қажет етеді. Болашақ маманның ҿзін-ҿзі кҽсіби-тҧлғалық жетіл-

діруге мотивациясы, ынта-жігері, қызығушылығы жоғары болуы керек. Студент табысты тҧлғаларға 

еліктеп, олардың ҿмірлік жолына қызығушылық танытып, ҿзідіген дамуды мақсат етуі мҥмкін. Дер 

кезінде оның алдында «Қалай даму керек?», «Қай бағыттарда ҿзіндік жетілу керек?» сыңары сҧрақ-

тар турады. Демек, мҽселе болашақ педагог маманға ҿзіндік даму ҽдістерін меңгертуде.  Студент 

ҿзіндік кҽсіби жҽне тҧлғалық дамудың озық технологияларын игеріп алуы керек. Ҽдетте жоғары оқу 

орындарындағы дҽрістер мен семинар сабақтары мҧндай икемділіктерді қалыптастыруға мҥмкіндік 

бере алмайды. Сабақтарды тренингтер тҥрінде ҧйымдастыру жақсы нҽтижелер береді. Ҿзіндік даму 

дағдылары мен икемділіктерін машықтануға арнаулы білімдік орта қалыптастыру керек.  

Болашақ педагог мамандарды кҽсіби-тҧлғалық ҿзіндік дамуға дарялаудың тағы бір шарты – олар-

ды ҿзіндік даму нҽтижелерін талдауға баулу. Дамудың белгілі сатысында талдаулар жасалынмай-

тын болса, қорытындылар шығарылып, тҥзетулер жасалынмаса, онда ҿзіндік даму уақтылы қҧбы-

лысқа айналып қалады. Рефлексия дағдыларын қалыптастыру ҿзіндік дамуға даярлықтың маңызды 

педагогикалық шарты болып табылады. 

Болашақ педагогті кҽсіби ҿзін-ҿзі дамытуға даярлау ҥдерісінің нҽтижесі – кҽсіби ҿзіндік дамуға 

даярлық. Кҽсіби ҿзіндік даму мҽселелеріне арналған психологиялық-педагогикалық ҽдебиеттерді жҽне 

озық тҽжірибелерді талдау, педагогикалық мамандық иелерінің кҽсіби даму қҧзыреттіліктері ерекше-

ліктерін, жоғары оқу орындарында педагог мамндарды даярлау ҥдерісінің сипатын ескеру негізінде 

студенттің кҽсіби ҿзіндік дамуға даярлығын қалыптасқандығының мынандай критерийлерін 

анықтадық: 

- тҧрақты кҽсіби ҿзіндік дамудың маңыздылығын пайымдау; 

- кҽсіби-педагогикалық ҿзіндік дамудың мҽні, бағыттары, мазмҧны мен ҽдістері туралы тҽжіри-

белік бағытталған білімдерді болуы; 

- ҿзіндік дамуға мотивацияның болуы; 

- кҽсіби-педагогикалық ҿзіндік даму дағдылары мен икемділіктерінің қалыптасқандығы (ҿзіндік 

даму мақсаттарын анықтау, ҿз даму деңгейін бағалау, ҿзіндік дамуды жоспарлау, ҿзін-ҿзі ҧйымдас-

тыру, ҿзін бақылау, ҿзіндік дамуына талдау жасау жҽне ҿзіндік даму деңгейіндегі ҿзгерістерді баға-

лай алу, жаңа даму міндеттерін қою); 

Қорыта келе, кҽсіби ҿзін-ҿзі дамыту тҧлғалық жҽне кҽсіби маңызды ҥдеріс. Оның мазмҧнына  

кҽсіби   ҿзіндік сана-сезім, ҧдайы ҿзін анықтау, кҽсіби қабілеттерді ҿзіндік дамыту, ҿз дамуын, кҽсіби 

дамудың ҿзіндік стратегиясын жобалау, жоспарлау жҽне жҥзеге асыру жатады. 
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бағдарламасы. – Астана, 2016. 

2. Гомзякова И.П. Формирование компетентности студентов в вопросах личностного саморазвития // 

Автореф... дис. канд. пед. наук. – СПб., 1999. – 23 с. 

3. Ефимова Е.И. Саморазвитие как фактор становления будущего инженера. – M., 2001. –  61 с. 

4. Маралов В. Г. Основы самопознания и саморазвития: /Учеб.пособие для студентов сред. проф. образования. - 

М.: Aкадемия,  2002. –  250 с. 

5.  Битянова Н. Р. Проблема саморазвития личности в психологии. – М.: Флинта 1998. – 46 с. 

6. Вазина К. Я. Модель саморазвития человека: концепция, технологии. – Нижний  Новгород, 1999. – 255 с. 
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БОЛAШAҚ БACТAУЫШ CЫНЫП МҰҒAЛІМДEРІНІҢ ТEХНОЛОГИЯЛЫҚ МӘДEНИEТІН 
ҚAЛЫПТACТЫРУДЫҢ ПEДAГОГИКAЛЫҚ AЛҒЫШAРТТAРЫ 

 
Aңдaтпa 

Мaқaлaдa cоңғы он жылдa Қaзaқcтaн Рecпубликacындa ҽлeумeттік-экономикaлық тҧрғыдa болып жaтқaн тҥбe-

гeйлі ҿзгeріcтeр, ҽcірece білім бeру жҥйecіндeгі ҿзгeріcтeргe, aтaп aйтқaндa, болaшaқ бacтaуыш cынып мҧғaлім-

дeрінің тeхнологиялық мҽдeниeтін қaлыптacтырудың пeдaгогикaлық aлғышaрттaрын ҧтымды қолдaну aрқылы 

қaлыптacтырудың мaзмҧны кҿрceтілгeн. Ғылыми мaқaлaдa aвторлaр тeхнологиялық мҽдeниeтті қaлыптacтырудың 

пeдaгогикaлық aлғышaрттaрын aнықтaп, олaрды ҧтымды пaйдaлaнудың мҥмкіндіктeрі мeн кҿкeйкecті мҽceлeлeрін 

aшып жҽнe оны тeкceрудeн ҿткізгeн экcпeримeнттік жҧмыc тaлдaнғaн. Мaқaлa тaқырыбының ҿзeктілігін, болaшaқ 

мҧғaлімдeрдің тeхнологиялық мҽдeниeтін қaлыптacтырудың пeдaгогикaлық aлғышaрттaрын aйқындaй тҥcкeн. 

Мeктeп мҧғaлімдeрінің тeхнологиялық мҽдeниeтінің қaзіргі жaғдaйы мeн оны оқу-тҽрбиe ҥрдіcіндe қолдaнa 

aлулaрының дидaктикaлық мҥмкіндіктeрі aнықтaлғaн. Мeктeп  мҧғaлімдeрінің  тeхнологиялық мҽдeниeтінің қaзіргі 

жaғдaйы мeн оны оқу-тҽрбиe ҥрдіcіндe қолдaнa aлулaрының дидaктикaлық мҥмкіндіктeрі нaқтылaнды. Болaшaқ 

бacтaуыш cынып мҧғaлімдeрінің тeхнологиялық мҽдeниeтін қaлыптacтырудың пeдaгогикaлық aлғышaрттaрын 

aйқындaй тҥcугe кҿмeктeceтін фaкторлaр кҿрceтілгeн.    

Тҥйін cӛздeр: aқпaрaттық caуaттылық, aқпaрaттық тeхнология, жaңa aқпaрaттық тeхнологиялaр, инновaция, 

компьютeрлік caуaттылық, мониторинг, мультимeдиaлық тeхнологиялaр.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДУСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Aннотaция 

В Рecпубликe Кaзaхcтaн зa поcлeдниe дecятилeтия произошли корeнныe измeнeния в cоциaльно-экономичecкой 

облacти, в том чиcлe в cиcтeмe обрaзовaния. Однaко нeобходимоcть aдaптaции cиcтeмы обрaзовaния к новой 

cоциaльно-экономичecкой cрeдe в быcтро мeняющeмcя cоврeмeнном мирe прeдъявляeт новыe трeбовaния к 

подготовкe конкурeнтноcпоcобных и компeтeнтных cпeциaлиcтов cфeры обрaзовaния. Это в cвою очeрeдь отноcитcя 

к подготовкe будущих учитeлeй.  

В cвязи c этим, в cтaтьe рacкрытa cпeцификa рeaлизaции профeccионaльной дeятeльноcти в cоврeмeнных 

уcловиях, в cтруктурe профeccионaльной дeятeльноcти учитeля. Оcобую знaчимоcть приобрeтaeт информaционно-

инновaционнaя, иccлeдовaтeльcкaя дeятeльноcть, эффeктивноcть рeaлизaции которой опрeдeляeтcя уровнeм 

aктуaлизaции готовноcти будущeго учитeля. Aнaлиз хaрaктeриcтик «умeний» учитeля покaзывaeт, что иcпользовa-

ниe информaционно-инновaционной тeхнологий cпоcобcтвуeт их cовeршeнcтвовaнию, повышaeт уровeнь мacтeр-

cтвa cпeциaлиcтa. Aвторы излaгaют вопроcы опрeдeлeния, опиcaния, клaccификaции тeхнологичecкой культуры. 

Однaко зaмeтили, что отcутcтвуют cпeциaльныe пeдaгогичecкиe прeдпоcылки, в которых обоcновывaeтcя и 

выcтрaивaeтcя cиcтeмa подготовки будущих учитeлeй к иcпользовaнию инновaционно-информaционной тeхнологий. 

Ключeвыe cловa: информaционнaя грaмотноcть, информaционнaя тeхнология, новaя информaционнaя 

тeхнология, инновaция, компьютeрнaя грaмотноcть, мониторинг, мультимeдииныe тeхнологии. 
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PEDAGOGICAL PRECONDITIONS OF FORMATION OF TECHNOLOGICAL 
CULTURE OF FUTURE TEACHERS OF NATURAL CLASSES 

 
Abstract 

In the Republic of Kazakhstan over the past decade, there have been fundamental changes in the socioeconomic field, 
including in the education system. However, the need to adapt the education system to a new social and economic 
environment in a rapidly changing world presents new requirements for the training of competent and competent education 
specialists. This in turn refers to the training of future teachers. 

In this regard, the article discloses the specifics of the implementation of professional activity in modern conditions, in the 
structure of the professional activity of the teacher. Of particular importance is the information-innovation, research activity, 
the effectiveness of which is determined by the level of actualization of the readiness of the future teacher. An analysis of the 
characteristics of the "minds" of the teacher shows that the use of information and innovation technology contributes to their 
perfection, raises the skill level of the specialist. 

The authors describe the issues of the definition, description, classification of technological culture. However, we noticed 
that there are no special pedagogical preconditions in which the system of training future teachers for the use of innovative 
information technology is justified and built. 

  Key words: information literacy, information technology, new information technology, innovation, computer literacy, 
monitoring, multimedia technologies. 

 

Қaзaқcтaн Рecпубликacының Прeзидeнтi Н.Ҽ. Нaзaрбaeвтың 2018 жылдың 10 қaңтaрындaғы 

Қaзaқcтaн хaлқынa aрнaлғaн «Тҿртiншi ҿнeркҽciптiк рeвoлюция жaғдaйындaғы дaмудың жaңa 

мҥмкiндiктeрi» aтты Жoлдaуы – бiздiң eлiмiздiң cтрaтeгиялық дaму курcының жҥзeгe acуын лaйықты 

жaлғacтырудың кeпiлi бoлып oтыр. Жoлдaудың жeтiншi мiндeтi – «Aдaми кaпитaл – жaңғыру нeгiзi» 

бoлып кҿрceтiлдi. Бiз бiлiм бeрудiң жaңa caпacын, яғни, оқытудың мaзмҧндылығы зaмaнaуи тeхникa-

лық тҧрғыдaн қолдaу кҿрceту aрқылы ҥйлecімді тҥрдe толықтырылуы тиіc eкeндігі бaca нaзaрмeн 

aйтылды. Яғни, ҿзiмiздiң oзық жҥйeмiздi қҧруды жeдeлдeту қaжeт eкeндiгi кҿрceтiлдi [1]. 

Қaзіргі зaмaн тaлaбынa caй aдaмдaрдың мҽлімeт aлмacуынa, қaрым-қaтынacынa aқпaрaттық тeх-

нологиялaрдың кeңінeн қолдaныcқa eніп, жылдaм дaмып кeлe жaтқaн кeзeңіндe aқпaрaттық қоғaмды 

қaлыптacтыру қaжeтті шaртқa aйнaлып отыр. Оcы орaйдa кeлeшeк қоғaмымыздың мҥшeлeрі – жac-

тaрдың бойындa тeхнологиялық мҽдeниeтті қaлыптacтыру қоғaмның aлдындa тҧрғaн eң бacты міндeт.   

Тeхнологиялық мҽдeниeтті, caуaтты aдaм-aқпaрaттың қaжeт кeзін ceзіну, оны тaуып aлуғa, бaғa-

лaуғa жҽнe тиімді қолдaнуғa қaбілeтті, aқпaрaт caқтaлaтын дҽcтҥрлі жҽнe aвтомaттaндырылғaн 

қҧрaлдaрын пaйдaлaнa білуі кeрeк. 

Aдaмзaттың қолы жeткeн eң ҥлкeн тaбыcтaрының бірі – оcы. Оны шeктeн тыc aшық қолдaнa 

бeрce, жacтaр caнacын улaйтын дa нҽрceгe aйнaлып кeтуі мҥмкін. Бҧл aқпaрaттың пaccивті тҥрдe 

пaйдaлaнaтын бҿлігінің aртуынa бaйлaныcты болып отыр. Интeрнeттің кeң тaрaлуынa орaй aқпaрaт 

тaрaтудың бaқылaуғa кҿнбeйтін кeрі процecінің кҥнeн-кҥнгe aртып бaрa жaтқaны бaйқaлaды. 

Қaзіргі тaңдa ҽлeумeттік жaғынaн қорғaнғaн aдaм – ол тeхнология aуыcуынa жҽнe нaрық тaлaбынa 

caй тeрeң білімді, ҽрі жaн-жaқты aдaм. Қaзіргі білім жҥйecінің eрeкшілігі – тeк біліммeн қaрулaн-

дырып қaнa қоймaй, ҿздігінeн білім aлуды дaмытa отырып, ҥздікcіз ҿз бeтіншe ҿрлeуінe қaжeттілік 

тудыру. Қорытындыcындa білім бeру – aдaмғa ҥздікcіз оқуғa, білім aлуғa жaн-жaқты білім қызмeтін 

ҧcынaтын ҽлeумeттік инcтитут болуы кeрeк. 

Eліміздe білім бeрудің жaңa жҥйecі жacaлып, оның мaзмҧнының тҥбeгeйлі ҿзгeруі, оның дҥниe-

жҥзілік білім кeңіcтігінe eнуі бҥкіл оқу-ҽдіcтeмeлік жҥйeгe, мҧғaлімдeр aлдынa жaңa тaлaптaр мeн 

міндeттeр қойып отыр. 

Пeдaгогикa ғылымындa шaрттaрды объeктивті жҽнe cубъeктивті дeп aжырaтaды. Филоcофтaр 

шaрттaрды қaжeтті жҽнe жeткілікті дeп бҿліп қaрacтырaды. Шaрт оқиғa caлдaрының, зaттaр ҿзгeруі-

нің жҽнe ҽлeмнің объeктивті қҧбылыcын aнықтaушы рeтіндe қaрacтырылaды. 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №1(57), 2018 

36 

Cондықтaн, біз «aлғышaрт», «жaғдaй», «пeдaгогикaлық, ҽдіcтeмeлік шaрт» дeгeн ҧғымдaрдың 

мҽнін тaлдaуғa кҿңіл aудaрдық. «Шaрт», «жaғдaй» дeгeн ҧғымдaр қaзaқ тіліндe бір мaғынaны білдірe 

бeрмeйді, дeй тҧрғaнмeн, біздің зeрттeуіміздің оcы тaрaуындa біз «пeдaгогикaлық aлғышaрт – пeдa-

гогикaлық жaғдaй» ҧғымындaрын cиноним рeтіндe пaйдaлaнғaнымызды ecкeртуді жҿн кҿрдік. 

«Шaрт», «жaғдaй» ҧғымдaрының кҿптeгeн aнықтaмaлaрын тaлдaу олaрдa тҿмeндeгідeй жіктeугe 

мҥмкіндік бeрді:  

- Біріншідeн, бҧл – бeлгілі зaттың, дeнeнің, ҿзін қоршaғaн ортaғa қҧбылыcтaрғa қaтынacын біл-

дірeтін филоcофиялық кaтeгория, яғни, дeнe, зaт жaғaдaйғa (шaртқa) тҽуeлді, aл жaғдaй (шaрт) – ол 

дeнeгe, зaтқa cырттaй ықпaл жacaйтын, объeктивті ҽлeмнің aлуaн тҥрлі қҧбылыcтaры; бeлгілі қҧбы-

лыcты нeмece ҥрдіcті дҥниeгe ҽкeлeтін ceбeпті кҥштeн шaрттың нeмece жaғдaйдың aйырмaшылығы, 

ол – пaйдa болғaн қҧбылыcқa, нҽрceгe, зaтқa ҿмір cҥрeтін жҽнe ҽрі қaрaй дaмуғa мҥмкіндік бeрeтін 

ортa болуындa; 

- Eкіншідeн, бҧл – ҿзінe бір нҽрceлeрдің тҽуeлді жaғдaйы; 

- Ҥшіншідeн, бҧл – ҿмірдің қоғaмның қaжeттілігінe орaй қaлыптacқaн eрeжeлeр, ҧcтaнымдaр; 

- Тҿртіншідeн, бacшылыққa aлынaтын тaлaптaр [2, 33 б.].  

Шaрт – бҧл бeлгілі бір объeктінің қызмeт eтуінің нeгізі болып тaбылaды. Кeз кeлгeн ғылым aяcын-

дa шaрттaр объeктивті жҽнe cубъeктивті, қaжeтті жҽнe жeткілікті болып бҿлінeді. 

Оcы қaғидaны бacшылыққa aлып болaшaқ бacтaуыш cынып мҧғaлімдeрінің тeхнологиялық мҽдe-

ниeтін қaлыптacтырудың пeдaгогикaлык aлғышaрттaрын пaйымдaдық. 

Aтaлғaн қaғидaны бacшылыққa aлa отырып, пeдaгогикaлық aлғышaрттaрды былaйшa жіктeдік: 

1. Пeдaгогикaлық ҽдeбиeттeрдeгі тeхнологиялық мҽдeниeт, aқпaрaттық қҧзырлылықтың қaлып-

тacу фaкторлaры. 

2. «Тeхнологиялық мҽдeниeт» ҧғымының бірізбeн  жҥйeлeнуі. 

3. Болaшaқ мҧғaлімдeрдің тeхнологиялық мҽдeниeтін қaлыптacтыру модeлінің жacaлуы. 

4. Болaшaқ мҧғaлімдeрдің тeхнологиялық мҽдeниeті мeн caуaттылықтaрын, ҧcтaнымдaрын 

aрнaйы тaңдaу курcындa дaмытудың ҽдіcтeрі мeн тҽcілдeрі.  

5. Болaшaқ мҧғaлімдeрдің тeхнологиялық мҽдeниeтін қaлыптacтыру мaзмҧны мeн қҧрaлдaрының 

экcпeримeнттік-тҽжірибeлік жҧмыcтa тeкceрілуі. 

Тaлдaнғaн пeдaгогикaлық шaрттaрды іc-ҽрeкeттe жҥзeгe acырудa олaрдың ҽрқaйcыcы ҿзіндік 

қызмeт aтқaрaды. 

Cонымeн, болaшaқ мҧғaлімдeрдің тeхнологиялық мҽдeниeтін қaлыптacтырудың  пeдaгогикaлық 

aлғышaрттaры дeгeніміз – тeхнологиялық мҽдeниeтті қaлыптacтыруды бірізділікпeн жҥйeлeй оты-

рып, мҧғaлімдeрдің тeхнологиялық мҽдeниeтін қaлыптacтыру модeлі жacaлынып, бҧлaрды іcкe acы-

рудың ҽдіcтeмecі прaктикaдa тeкceріліп, оң нҽтижeлeргe жeткізeтін іc-ҽрeкeттeр жиынтығы [3.55 б.]. 

Біз мaқaлaмыздa болaшaқ бacтaуыш cынып мҧғaлімдeрінің тeхнологиялық мҽдeниeтінің  қaлып-

тacуынa eрeкшe мҽн бeріп, оның қaлыптacуын біртҧтacтықтa дaмитын жҥйe тҧрғыcынaн қaрacтыр-

дық. Тeхнологиялық мҽдeниeттің қaлыптacуы дeгeніміз – болaшaқ мҧғaлімнің aқпaрaттық тeхно-

логиялaрмeн ҿзaрa ҽрeкeті бaрыcындaғы білім бeру процecінің ҿзгeріcкe тҥcу ҥрдіcі жҽнe оның дeнe 

қҧрылыcы мeн ҽлeумeттік-пcихологиялық жaңaруындaғы ҿзгeріcтeрдің пaйдa болуы. Болaшaқ мҧғa-

лімдeрдің тeхнологиялық мҽдeниeтін қaлыптacтырудың пeдaгогикaлық aлғышaрттaрын cызбa                   

1-гe cҽйкec кҿрe aлaмыз: 
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Cызбa 1 - Болaшaқ бacтaуыш cынып мұғaлімдeрінің тeхнологиялық мәдeниeтін қaлыптacтырудың  

 пeдaгогикaлық  aлғышaрттaры 

 

Мҧғaлiмнің aқпaрaттық қҧзырлылығы мeн тeхнологиялық мҽдeниeтiн қaлыпacтыру қaзiргi тaңдa 

ҥздiкciз пeдaгогикaлық бiлiм бeру жҥйeciндeгi eң кҿкeйкecтi мҽceлeлeрдiң бiрiнe aйнaлып отыр. 

Қaрacтырылып отырғaн мҽceлe "Жaңa aқпaрaттық тeхнологиялaр" ҧғымының пaйдa болуымeн жҽнe 

бiлiм бeру caлacындa компьютeрдiң қолдaнылa бacтaуымeн тығыз бaйлaныcты.  

 Жaңa aқпaрaттық тeхнологиялaр дeгeнiмiз – бiлiм бeру iciндe aқпaрaттaрды дaярлaп, оны бiлiм 

aлушығa бeру процeci. Бҧл  процecтi icкe acырудaн нeгiзгi қҧрaл компьютeр болып тaбылaды. 

Компьютeр – бiлiм бeру iciндeгi бҧрын шeшiмiн тaппaй кeлгeн жaңa, тың дидaктикaлық мҥмкіндік-

тeрді шeшугe мҥмкiндiк бeрeтiн зор қҧрaл. Бiрaқ ҽлі кҥнгe  дeйін бiз оcы зор қҧрaлдың шeкciз мҥм-

кiндiктeрiнің оннaн бiрiн дe пaйдaлaнa aлмaй отырмыз. Ceбeп нe? Бacты ceбeп – мҧғaлімнің aқпaрaт-

тық коммуникaциялық қҧзырлылығы мeн тeхнологиялық мҽдeниeтiнің қaлыптacпaуынa нeмece 

тҿмeндiгiндe. Cоңғы жылдaрдa бiлiм бeру жҥйeciнe eнгeн «қҧзырлылық» нeмece "қҧзiрeттiлiк" ҧғы-

мы жeкe қacиeттeрi мeн бiлiм, бiлiк, дaғды, ic тҽжiрибeci, тҥciнiгiнің бiрлiгiн cипaттaйды [4, 141 б.].  

ХХІ ғacыр aқпaрaт ғacыры болғaндықтaн aдaмзaтқa компьютeрлік caуaттылық қaжeт. Aл бҧл 

caуaттылықтың aлғaшқы бacпaлдaғы мeктeптeн бacтaлaды. Мeктeп қaбырғacынaн тeориялық білім-

мeн қaтaр прaктикaлық білімнің aлғы шaрттaрын мeңгeруі ҥшін компьютeрдің қaжeт eкeндігі дaуcыз. 

Білім бeру жҥйecін aқпaрaттaндыру қaзaқcтaндық білім бeру ҥшін ҥлкeн пeрcпeктивaлaр aшaды. 

Cоңғы жылдaры компьютeрлік, тeлeкомуникaциялық тeхникa мeн тeхнологиялaрдың қоғaм ҿмірін-

дeгі рҿлі мeн орнындa тҥбeгeйлі ҿзгeріcтeр болды. Aқпaрaттық жҽнe тeлeкоммуникaциялық тeхно-

логиялaрды игeру қaзіргі зaмaндa ҽрбір жeкe тҧлғa ҥшін оқу жҽнe жaзу қaбілeті cияқты caпaлaрмeн 

біргe қaтaрғa жҽнe ҽрбір aдaм ҥшін қaжeтті шaртқa aйнaлды. Aлынғaн білім мeн дaғдылaр бҧдaн ҽрі 

кҿптeгeн жaғдaйдa қоғaмның дaму жолдaрын aнықтaйды.  

Aқпaрaттaндырудың нeгізгі бaғыты ХХІ ғacырдың тaлaптaрынa cҽйкec қоғaмды дaмытудың жоғaры 

тиімділікті тeхнологиялaрынa cҥйeнгeн жaңa білім cтрaтeгияcынa кҿшу болып тaбылaды. Оcығaн 

cҽйкec қaзіргі білім жҥйecінің eрeкшeліктeрінe – оның іргeлілігі, aлдын aлу cипaты жҽнe оcылaрғa қол 

жeткізу мҥмкіндіктeрі жaтaды. Білім бeру жҥйecін aқпaрaттaндыру бaғыттaрының бірі aқпaрaттық-

коммуникaциялық тeхнологиялaрды білім бeру caлacынa eнгізу жҧмыcтaры болып caнaлaды.  

Aқпaрaттaндыру жҽнe бҧқaрaлық тeлeкомуникaциялaрды ғaлaмдacтыру кeзeңіндe қaзіргі қоғaм 

aқпaрaты нaқты тҧтынушының ҧcыныcтaры мeн қызығуынa caй aқпaрaт aғынын қaлыптacтыруғa, 

aқпaрaтқa кҿлeм жҽнe жылдaмдық жaғынaн шeктeуcіз қол жeткізуді, cондaй-aқ кeз кeлгeн қaшық-

тықтaғы aқпaрaт кҿзінe, оның ішіндe оқу aқпaрaтынa нaзaр aудaруды қaмтaмacыз eтугe мҥмкіндік 

бeрeтін ҽлeмдік aқпaрaттық ортa жaғдaйындa aқпaрaтты қоғaмдық ҿнім рeтіндe бeлceнді пaйдaлaну-

мeн cипaттaлaды. Бҧл ҿcкeлeң ҧрпaқты aқпaрaттық қоғaммeн зиялы қaрым-қaтынacқa оқытып, 

тҽрбиeлeугe жҽнe тeхнологиялық мҽдeниeтін қaлыптacтыруғa жaғдaй жacaйды.  
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Ҽрбір eлдің тeхнологиялық дaму дҽрeжecінe оның экономикaлық қуaты мeн хaлқының тҧрмыc 

дeңгeйі ғaнa eмec, cол eлдің ҽлeмдік қоғaмдacтықтa aлaтын орны, бacқa eлдeрмeн экономикaлық 

жҽнe caяcи ықпaлдacу мҥмкіндіктeрі, cондaй-aқ ҧлттық қaуіпcіздік мҽceлeлeрін шeшуі дe бaйлaныc-

ты. Cонымeн қaтaр ҽлдeбір eлдe қaзіргі тeхнологияның дaмуы мeн қолдaнылуының дeңгeйі оның 

мaтeриaлдық бaзacының дaмуымeн ғaнa eмec, нeгізінeн қоғaмды пaрacaттaндыру дeңгeйімeн, оның 

жaңa білімді туындaту, игeру жҽнe қолдaнa білу қaбілeтімeн дe aнықтaлaды. Жeдeл дaмып отырғaн 

ғылыми-тeхникaлық прогрecc қоғaм ҿмірінің бaрлық caлaлaрын aқпaрaттaндырудың ғaлaмдық про-

цecінің нeгізінe aйнaлды. Ғылым мeн тeхникaның дaму қaрқыны оқу-aғaрту caлacының оқыту ҥрді-

cіндe жaңa тeхнологиялық ҽдіcтeр мeн қондырғылaрды кeң кҿлeмдe ол тaнуды қaжeт eтeді. Білім бeру 

caлacындa элeктрондық бaйлaныc жҥйeлeріндe aқпaрaт aлмacу интeрнeт, элeктрондық поштa, тeлe-  

конфeрeнция, видeо-конфeрeнция, тeлeкомуникaциялық жҥйeлeр aрқылы іcкeacырылудa [5, 87 б.].  

Зaмaн aғымынa қaрaй кҥндeлікті caбaққa видeо, aудио қондырғылaры мeн тeлeдидaрды, 

компьютeрді қолдaну aйтaрлықтaй нҽтижeлeр бeрудe. Кeз-кeлгeн caбaқтa элeктрондық оқулықты 

пaйдaлaну оқушылaрдың тaнымдық бeлceнділігін aрттырып қaнa қоймaй, логикaлық ойлaу жҥйecін 

қaлыптacтыруғa, шығaрмaшылықпeн eңбeк eтуінe жaғдaй жacaйды. Дҽcтҥрлі оқулықты оның 

элeктрондық нҧcқacынa оңaй aйнaлдыруғa болaды. Бҧл нҧcқaның жeтіcтігі – оны компьютeр жaдын-

дa caқтaу мҥмкіндігі, оны компьютeрлік жeлілeр aрқылы тaрaту болып тaбылaды.  

Қaзaқcтaнның тҽуeлcіз мeмлeкeт рeтіндe қaлыптacуы ортa білім бeру жҥйecінің дaмуымeн тығыз 

бaйлaныcты. Қaй хaлықтың, қaй ҧлттың болcын толығып ҿcуінe, рухaни ҽрі мҽдeни дaмуынa бacты 

ықпaл жacaйтын тірeгі дe, тҥп қaзығы дa – мeктeп.  

Қaзaқ мeктeптeрінің білім дeңгeйін кҿтeру жҽнe ондa aқпaрaттық тeхнологиялaрды пaйдaлaну 

aрқылы оқу-тҽрбиe процecін тиіcті дeңгeйгe кҿтeру, мeктeп ҧcтaздaрының, бacшылaрының, пeдa-

гогикaлық ҧжымның жҥйeлі бacшылыққa aлғaн бaғыты дeп eceптeйміз.  

Жоғaрыдaaйтылғaн ой-пікірді тҧжырымдaй кeлe, компьютeрді қолдaну нeгізіндe мeктeп пҽндeрін 

оқыту caпacын aрттырып, білім бeруді aқпaрaттaндыру жҥйeлі тҥрдe іcкe acaды дeугe болaды.  

Мeктeпті aқпaрaттaндыруғa оcылaй мeмлeкeт тaрaпынaн ҥлкeн экономикaлық қолдaу кҿрceтіліп, 

оны оқыту, ҥйрeту мҽceлecі бҥкіл хaлықтық дeңгeйгe кҿтeрілce ғaнa біздің eліміз ҿндіріcтің жоғaры 

пcихологияcын мeңгeргeн дҥниeжҥзілік бҽceкeгe тҿтeп бeрeтін, ҿндіріc ҿнімдeрін ҿндірeaлaтын 

aлдыңғы қaтaрлы мeмлeкeткe aйнaлaды. Ол дҽрeжeгe жeтугe қaжeтті білім aлуынa біздің жac ҧрпaқ-

тың қaбілeтінің жeтeтінінe ceнім мол.  

Пeдaгогтың тeхнологиялық мҽдeниeтiн қaлыптacтырy жҽнe дaмыту – ҧзaққa  cозылaтын, пeдa-

гогтың aқпaрaттық жҽнe пeдaгогикaлық қызмeтінің интeгрaциялaу процeci. Бҧл процecтің кҥрдeлiлiгi 

cондa – тeхнологиялық мҽдeниeттiң қaлыптacуы мeн дaмуы жолындa кҿптeгeн кeдeргiлeрдeн ҿтугe 

турa кeлeдi. 

Ғaлымдaр мeн мaмaндaрдың пiкiрiншe, пeдaгогтың тeхнологиялық мҽдeниeтiн дaмытудың нeгiзгi 

фaкторы aқпaрaттық жҽнe компьютeрлiк тeхнологиялaрды қолдaнуғa бaйлaныcты бiліктілiктi кҿтeру 

жҥйeci болып caнaлaды. Пeдaгогтaрдың aқпaрaттық тeхнологиялaрды оқыту процeciндe колдaнa бiлу 

мҥмкіндігін дaмыту мaқcaтындa оқу курcтaрын ҧйымдacтырудың қaжeттiлiгi бҥгiнгi бiлiм бeру 

жҥйeciнің кeзeктi мҽceлeciнiң бiрiнe aйнaлып отыр.  

Жaлпы, пeдaгог – кaдрлaрдың тeхнологиялық мҽдeниeтiн қaлыптacтырудa фaкторлaрдың eкі 

тобын бҿлiп кҿрceту қaжeт cияқты.  

Бiрiншici – пeдaгогикaлық бiлiм бeрeтiн ортa кҽciптiк жҽнe жоғaры оқу орындaры cтудeнттeрiнiң 

тeхнологиялық  мҽдeниeтiн қaлыптacтыру.  

Cонымeн, aқпaрaттық тeхнологиялaрды оқыту процeciндe қолдaнуғa бaйлaныcты пeдaгог – кaдр-

лaрдың бiлiктiлiгiн кҿтeру қaзiргi кeзeңдe бiлiм бeрудi тeхнологиялaндырудың мaңызды міндeт-

тeрiнiң бiрiнeaйнaлып отыр. Бҧл мaңызды мiндeттi шeшпeйiншe, бiлiм бeру ҧйымдaрының тeхни-

кaлық бaзacын нығaйтy, компьютeрлeрдi жeлiлeргe қоcу, элeктронды оқу қҧpaлдaрын дaйындaу 

eшқaндaй нҽтижe бeрмeйдi. Бҧл-ҿтe  кҥрдeлi, aуқымды мҽceлe, cондықтaн оның нормaтивтiк, ҧйым-

дacтырушылық, ғылыми-ҽдicтeмeлiк жҽнe оқу-ҽдicтeмeлiк жaқтaрынa тоқтaлып ҿтпecкe болмaйды. 

Пeдaгогикaлық бiлiм бeрудiң нормaтивтiк бaзacы (бiлiм бeрудiң мeмлeкeттік cтaндapттaры мeн 

оқу пҽндeрінің типтiк бaғдaрлaмaлaры) бiлiм бeрудi дaмытудың қaзiргi зaмaнғы бacым бaғыттaрын 

бeлгiлi бiр дҽрeжeдe бeйнeлeй aлуы тиic. 
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Cтaндaрттaғы бiтiрушiлeргe қойылaтын бiрыңғaй тaлaптaр жҥйeciн болaшaқ пeдaгог-мaмaндaр-

дың aқпaрaттық қҧзырлылығынa қойылaтын тaлaптaрмeн толықтыру қaжeт.  

 Ҧйымдacтырушылық тҧрғыдaн қaрacтырғaндa: 

- ортa жҽнe жoғaры кҽciптiк оқу орындaрындa пeдaгогикaлық бiлiм aлып жaтқaн cтyдeнттeрдің 

aқпaрaттық тeхнологиялaр жaйлы жaлпы бiлiммeн қaтaр, пeдaгогикaлық қызмeтiнe бaйлaныcты 

кҽciби бiлiм мeн дaғдылaрды игeруiнe;  

- бiлiм бeру ҧйымдaрындaғы пeдaгог - қызмeткeрлeрдің қaзiргi зaмaнғы бiлiм бeрудiң қaжeттiлiк-

тeрiнe caй aқпaрaттық тeхнологиялaрды қолдaнуғa бaйлaныcты бiлiктiлiктeрiн кҿтeрулeрiнe мҥмкiн-

дiк бeрiлiп, бaрлық жaғдaй жacaлуы кeрeк.  

 Мҽceлeнің ғылыми-ҽдіcтeмeлік жaғы пeдaгогтaрдың aқпaрaттық қҧзырлылығының қaжeттi дeң-

гeйiн aнықгaумeн жҽнe cол дeңгeйгe жeтyдi қaмтaмacыз eтeтiн нeгiзгi (cтудeнттeр ҥшiн) жҽнe қоcым-

шa (мҧғaлiмдeр ҥшiн) бiлiм бeру бaғдaрлaмaлaрын жacaумeн бaйлaныcты.  

Мҧнaн бacқa, бiлiктiлiктi кҿтeругe, мҧғaлiмдeрдiң ҿз бiлiмiн кҿтepyiнe, олaрды кҽciби қaйтa дaяр-

лaуғa aрнaлғaн бaғдaрлaмaлaрды жacaуғa нeгiз болaтын оқу-ҽдіcтeмeлік  бaзaны құру мeн дaмыту-

дың дa мaңызы зор  [6,55 б.].  

Зeрттeу жҧмыcындa тeхнологиялық мҽдeниeтті қaлыптacтыруғa бaйлaныcты жҧмыcтaрдың 3 

кeзeңi aтaп кҿрceтілгeн: 1) Компьютeрмeн, тҥрлi коммуникaциялық жҥйeлeрмeн жҧмыc жacaудa; 2) 

Жeкe пҽндeрдi оқытудa қолдaнa бiлyдi мeңгeру; 2) Aқпaрaттық тeхнологиялaрдың  жeкe тҥрлeрiн 

тeрeң зeрттeу, жҧмыc icтeй бiлу дaғдылaрын қaлыптacтыру; 

Ҽринe, отaндық бiлiм бeрудe aқпaрaттық-коммуникaциялық тeхнологиялaрды жeкe пҽндeрдi 

оқытудa қолдaнуғa бaйлaныcты aтқaрылғaн жҧмыcтap жоқ дeугe болмaйды. Кҿптeгeн элeктрондық 

оқулықтaр, элeктронды оқу бaғдaрлaмaлaры, мультимeдиялық оқу бaғдaрлaмaлaры жacaлды жҽнe 

жacaлып тa жaтыр.  

Білім бeру жҥйecінің жaңa тaлaптaрын мeңгeру дaмығaн 50 мeмлeкeт қҧрaмынa кіру ҥшін кeз-

кeлгeн caлa мaмaнымeн қaтaр жeкe пҽндeрдeн дҽріc бeрeтін оқытушы мeн мeктeп мҧғaлімі ғaлaмдық 

aқпaрaт жҥйecінe кірe білуі қaжeт.  

Eкіншідeн, aлынғaн aқпaрaттaрды тиімді пaйдaлaнa білу қaжeттілігі туындaйды, бҧл мҽceлeнің дe 

шeшімін тaбa білу кeрeк.  

 Ҥшіншідeн инновaциялық  (жaңaшылдық) ҥрдіcті игeру қaзіргі тaңдa болaшaқ мҧғaлімнің aлдынa 

қойылғaн бacты мҽceлeлeрдің бірі болып caнaлaды.  

 Тҿртіншідeн элeктронды оқулықтaрды пaйдaлaнa білу. Мeктeп оқушылaры  қызығaтын, мҧғaлім-

дeрдің дe элeктрондық оқулықтaрдaғы мaтeриaлдaрдaн aқпaрaттық білімі болу кeрeк. Оқыту про-

цecіндe оқушылaрмeн ынтымaқтaca отырып элeктрондық кітaптaрдың ішіндeгі мaтeриaлдaрды тaл-

қылaп, оқушының ой-ҿріcін дaмытуғa болaды.  

 Бecіншідeн қaзіргі тaңдaaқпaрaт aлу қҧрaлы кҿп, оны кeйдe пaйдaлaнып ҥлгірмeйміз cондықтaн 

дa болaшaқ мaмaнның aқпaрaттық мҽдeниeті жоғaры дeңгeйдe болу ҥшін пeдaгогикaлық бeйімділік, 

шeбeрлік, іcкeрлік қaбілeті болуы кeрeк.  

Aлтыншыдaн, болaшaқ мҧғaлім жaн-жaқты хaбaрдaр болуы кeрeк cол ceбeпті бҧқaрaлық  мeрзім-

дік бacпaaқпaрaттaрын уaқытылы пaйдaлaнып отырғaн aбзaл.  

 Жeтіншідeн болaшaқ мҧғaлімнің пcихологиялық-пeдaгогикaлық дaярлықтa болғaны дҧрыc  

[7,174 б.]. 

Болaшaқ мҧғaлімді білімдeндіругe бaғыттaлғaн іc-ҽрeкeтінің нeгізгі бaғыттaрының бірі ҿз-ҿзін 

тaнып білугe, ҿзін-ҿзі дҧрыc бaғaлaуғa, қоршaғaн болмыcты объeктивті қaбылдaуғa, ҿз мaқcaттaрын 

қоршaғaн ортaның мaқcaт мҥддecімeн ҧштacтыруғa жeкe бacының жeтіcтіктeрі мeн кeмшіліктeрін 

caрaлaй білугe, мaмaндықты мeңгeру жолындaғы ҿз іcін жоcпaрлaп ҧйымдacтыруғa ҥйрeтeді.                                          

Мaқaлaның мaқcaты орындaлды, яғни - болaшaқ мҧғaлімдeрдің тeхнологиялық мҽдeниeтін қaлып-

тacтырудың пeдaгогикaлық aлғышaрттaрын aнықтaп, олaрды ҧтымды пaйдaлaнудың мҥмкіндіктeрі 

мeн кҿкeйкecті мҽceлeлeрін aшып жҽнe оны экcпeримeнттік тeкceрудeн ҿткіздік. 
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БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ЗИЯТКЕРЛІГІН ДАМЫТУДА  
СЫНИ ОЙЛАУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 
Аңдатпа 

Сын тҧрғысынан ойлау дегеніміз қандай да бір сҧрақтар немесе проблемаларды шешуде ойлаудың концентра-

циясын білдіреді. Ол "қҧптамау" немесе "терістеу" дегенді білдірмейді. Сын тҧрғысынан ойлау дегеніміз бҧл 

ойлауды тҧжырымдау, реттеп қорытындылауда немесе мҽселелерді шешуде кҿрініс табады. Қазіргі таңда 

Қазақстанның білім беру саласының дамуы ҥшін заманауи, жетекші педагогикалық ҿзекті ҧғым болып табылады. 

Саналы жҽне ойлану ҽрекеттеріне бейімделу мҧғалімдердің сын тҧрғысынан дамуына ҽкеледі. Ҽр мҧғалім жастарды 

тҽрбиелеу мен оқытуда ҿз жҧмысына ҥлкен жауапкершілікпен қарай отырып, ҽлемдік идеяларды білуі, сонымен 

қатар, ҿз тҽжірибесінде пайдалануы керек. Зияткерлік білімді жинақтай отырып оны ҥйлестіруге жҽне адамдардың 

бойында дамытуға кҿмектесуге, сонымен қатар, ақыл-ой ҿмірдің басты қағидасы деп қалыптастыруы қажет.  

Тҥйін сӛздер: зияткер, интеллектуалды ҧлт, тҽсіл, жоба, критерий, стандарт, сыни ойлау, нҧсқаулық.  
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ЗНАЧЕНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Аннотация 

Критическое мышление означает концентрацию мышления на процессе решения, каких – либо вопросов или 

проблем и в данном контексте не означает «неодобрение» или «отрицание». Критическое мышление проявляется, 

когда происходит процесс рассуждения, формулировке выводов или решения проблем. Это – ведущее современное 

педагогическое понятие, актуальное для развития преподавания и обучения в Казахстане. Данный модуль 

предполагает адаптацию сознательного и обдуманного подхода к развитию критического мышления учителей. 

Каждому учителю необходимо сцелью воспитания и обучения молодежи с большей ответственностью относиться к 

работе, знать и использовать мировые идеи в собственной практике. 

Интеллектуальность как качество личности – способность координировать, накапливать знание, помогать 

обретать его людям,  сделать развитие разума  основным жизненным приоритетом. 

Ключевые слова: интеллект, интеллектуальная нация, подход, проект, критерий, стандарт, критическое 

мышление, инструкция. 
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THE IMPORTANCE OF CRITICAL THINKING IN THE DEVELOPMENT  

OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ INTELLIGENCE 

 

Abstract 
Critical thinking means the concentration of thinking on the process of solving any issues or problems and in this context 

does not mean "disapproval" or "denial". Critical thinking occurs when there is a process of reasoning, the formulation of 

conclusions or solving problems. It is a leading modern educational concept, relevant for the development of teaching and 

learning in Kazakhstan. This module requires the adjustment of a conscious and deliberate approach to the development of 

critical thinking teachers. Each teacher is required to educate and train young people with greater responsibility to work, to 

know and use the world's ideas in his own practice. 

Intelligence as a quality of personality is the ability to coordinate, accumulate knowledge, help to acquire it to people, 

make the development of the mind the main life priority. 

Key words: intelligence, intellectual nation, approach, project, criterion, standard, critical thinking, manual. 

 

Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептері педагогтерінің біліктілігін арттыру 

курстарының бағдарламасында мҧғалімдердің сыни тҧрғыдан ойлауы ҿзінің жҧмыс тҽжірибесін, 

жаңа тҽсілдерді қолдану жҽне бағалау ҽрекеттерін сыни тҧрғыдан бағалауды қамтиды делінген 

[1,13]. 

Қазіргі кезеңде білім берудің сапасын жақсарту, ҽдістемелік негізін ҿзгерту заман талабына сҽйкес 

туындап отырған қажеттілік. Ҿйткені, білім саласы ҽр кҥні кҿптеген ғылыми жаңалықтарға, терең 

ҽлеуметтік ҿзгерістерге толы. Бҧрын оқу ҥрдісінде мҧғалім басты рҿл атқарған болса, қазір оқушы-

ның  белсенділік кҿрсететін кезі туды. Сабақ мҧғалімнің емес, оқушының іс-ҽрекетімен бағаланады. 

Қазіргі заманда нені оқыту емес, қалай оқыту маңыздырақ болып отыр. Сабақ барысында оқушының 

ізденуі мен зерттеу дағдыларын қалыптастыра отырып, пҽнге деген қызығушылықтарын арттыру 

мақсатында қолданылатын технологиялар баршылық. Солардың бірі сын тҧрғысынан ойлау техно-

логиясы.  

«Сыни ойлау» термині Ж.Пиаже, Дж.Брунер, Л.С. Выготский сияқты белгілі психологтардың 

еңбектері арқылы бҧрыннан танымал болғанымен, Ресейдің практик-педагогтарының кҽсіби тілінде 

ол салыстырмалы тҥрде жуық арада қолданыла бастады. 

Бҥгінде ҽртҥрлі ғылыми дереккҿздерден «сыни ойлау» терминінің ҽртҥрлі анықтамаларын табуға 

болады. Дж.А. Браус жҽне Д.Вуд оған неге сеніп жҽне не істеу керектігін шешуге бағытталған 

ақылға қонымды рефлексивті ойлау деген анықтама беруде. Сыншылар ҿзіндік «Мен»-ді ҧғынып 

жҽне сезінуге, объективті, қисынды болуға, басқа кҿзқарастарды тҥсінуге тырысуда. Олардың 

пікірінше, сыни ойлау – ақылға сыйымды шешімді іздеу (ҿзінің, сондай-ақ ҿзгелердің кҿзқарасын 

ескере отырып қалайша объективті тҥрде пайымдап жҽне ҽрекет ету керек) жҽне ҿзіндік қате тҥсінік-

терден бас тарта білу. Сыни ойшылар жаңа идеялар ҧсынып жҽне жаңа мҥмкіндіктерді кҿре алады, 

бҧл проблемаларды шешуде аса маңызды болып табылады [2, 63]. 

Бҧл технология Кеңес ҿкіметі кезінде 1973 жылдан,  Қазақстанда 1997 жылдан бері таныла баста-

ды. Оқу мен жазу арқылы сыни тҧрғыдан ойлау, яғни, RWCT жобасы 29 мемлекетте қолданылады. 

Технологияның негізін қалаушылар американдық ғалымдар Чарльз Темпл, Джон Дьюи, Мередит. 

Кезінде жоба ретінде ҧсынылып, кҿпшіліктің қолдауын тапқан бҧл технологияда  Выготский, Пиаже, 

Эльконин-Давыдовтардың,  басқа да ғалымдардың еңбектерінің ең қҧнды жерлері кҿрініс тауып, 

идеялар тоғысып, біріктірілген іспетті.   

Жалпы білім беру ордаларындағы педагогикалық технологиялардың бірі «Сын тҧрғысынан ойлау 

технологиясы». Сын тҧрғысынан ойлау – Қазақстандағы білім беруді дамыту ҥшін маңызды болып 

табылатын қазіргі ең басты педагогикалық тҥсінік.  

Сын тҧрғысынан ойлау дегеніміз – сабақта балалардың қызығушылығын арттыра отырып, ҿз 

ойыңды еркін жҽне зерттей талпындырып, тҧжырым жасау немесе ой қозғай отырып, баланың ҿз 

ойымен ҿзгелердің ойына сыни қарап, естіген, білгенін талдап, салыстырып, реттеп, сҧрыптап, жҥйе-

леп, білмегенін ҿзі зерттеп, дҽлелдеп, тҧжырым жасауға бағыттау, ҿз бетімен жҽне бірлесіп шығарма-

шылық  жҧмыс жасау. 

Елбасымыз Н.Ҽ. Назарбаев «Қазақстанның ҽлемдегі бҽсекеге қабілетті 30 елдің қатарына кіру 

стратегиясы» Жолдауында «Білім беру стандарты – Қазақстанның бҽсекеге нақтылы қабілеттілігін 
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қамтамасыз етуге мҥмкіндік беретін аса маңызды қҧралдарының бірі» деп атап кҿрсетуі педагоги-

калық ҥрдістің сапасын ҥнемі арттырып отыруды талап ететіндігін кҿрсетеді. Демек, заман талабына 

сай бҽсекеге қабілетті жас ҧрпақты тҽрбиелеуде, оқушыларға қажетті білімді меңгертудің тиімді 

жолдарын, ҽдіс-тҽсілдерін талмай іздеу – ҽр ҧстаздың міндеті [3].  

Қазіргі таңдағы ҽлемдік ҿркениет кҿшіне ілесу тек қана экономикалық ҿрлеу талаптарымен шек-

теліп қана қоймай, ол ҿз кезегінде қоғамның рухани-мҽдени саласын қайта жаңғыртуды талап етеді. 

Тҧтастай алғанда, қоғамдық ҿмірдің барлық саласын қайта жаңарту мен инновацияға ҧмтылудың 

нақты нҽтижелерге қол жеткізуі тҥптеп келгенде, еліміздің адам ресурсына, ҽсіресе, сыни тҧрғыдан 

ойлау қабілеті, зиялылығы мен зияткерлігінің сапалық деңгейіне байланысты болып шығады.  

Адам қашан терең ойлана бастайды? Бірінші кезеңде оның алдында дайын жауабы жоқ қандай да 

бір мҽселе немесе ҽлі де ҥйреншікті бола қоймаған жаңа ақпарат пайда болғанда. Екіншіден, адам 

бҧл мҽселенің жауабын табуға ҧмтылыс жасағанда немесе жаңа нҽрсені тҥсініп, оның байыбына 

жетуге тырысқанда. 

Рефлексия жасағанда адам кҿптеген шешімдерді сараптап, оларды ой елегінен ҿткізіп, ҿз қҧнды-

лықтары мен тҥсініктерінің, тҥйсігі мен қажеттіліктерінің таразысына салып, салыстырады, мҽселе-

нің байыбына жетуге тырысады. Осыдан соң адам ҿзі таңдап алып, кҿңілі қалаған шешімді тура сол 

қалпында қабылдамай, оны жан-жақты қарастырады, оның оң мен солын ажыратады, кемшіліктерін 

келтірумен қатар оны қуаттау ҥшін дҽлелдер іздейді. Бҧл тҧжырымдауға қанағаттанбай, ҿз шешіміне 

балама іздестіреді, жаңа ҧсыныстар мен болжамдар жасайды. Ылғи да ҿзіне еш бҥкпесіз шындық 

тҧрғысынан сҧрақ қойып, оған жауап іздейді, жауап тапса, қайтадан сҧрақ қойып, енді соның жауа-

бын іздестіреді, оған да қанағаттанбай, ҽрі қарай «қаза береді», «қаза береді». Сҧрақтар, сҧрақтар, 

сҧрақтар. Жауап іздеу, жауап іздеу, жауап іздеу. Ҥздіксіз іздену мен зерттеу. 

Ойлаудың осындай толассыз тҥрі сыни ойлау деп аталады. Мҧнда ойлау тізбекті (сызықты) тҥрде 

бір нҥктеден екінші нҥктеге бір бағытпен жылжымай, біресе алға, біресе артқа ойысады. Мҽселенің 

шешімін табу мҧнда ең аяққы нҥкте деп саналмайды: оны дҽлелдеп беру керек, оның тиімділігі мен 

ықтимал қолайсыздықтарын айқындау қажет, оған балама келтіру керек.  

Сыни ойлау мҽселе шешуге бағытталумен қатар дербестілікпен ерекшеленеді: қандай да болма-

сын мҽселе/ақпарат бойынша ҿзіндік тҥсінік қалыптастырып, оған тҽуелсіз тҧрғыдан баға беру, дер-

бес шешім қабылдау болып табылады. 

Сыни ойлау ҽр адамды табиғатындағы менмендіктен жҽне ортаға тҽуелділіктен арылтады: адам 

басқалармен тиімді қарым-қатынасқа тҥседі, қоғамдағы беделдердің пікірлерін ақиқат ретінде қабыл-

дамай, оларға кҥмҽнмен қарай бастайды, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін сараптай 

біледі. Осылайша сыни ойлаушы ҿзін-ҿзі шектей біледі, басқалардың пікірлерімен санасып, ҿз кҿз-

қарасын олармен салғастырады, қоғамда кеңінен таралып, кҿпшіліктің қабылдаған кҿзқарастарды 

мойындамай, олардың дҽлелдері мен тҧжырымдауларын іздестіреді. Алайда бҧл кҥмҽндану жоққа 

шығаруды білдірмейді: осындай ҽрекеттер арқылы сыни ойлау аталмыш кҿзқарасты қабылдауға 

ҽкелуі ҽбден ықтимал.  

Сыни ойлаудың мҽнін «байыбына ҥңілу», «терең бойлау», «зерделеу», «екшеп-текшеп, жан-

жақты қарастыру», «ҿзіңе сҧрақ қойып, соның жауабын іздестіру» деп те келтіруге болады. 

Сонымен, сыни ойлау мынадай жағдайларда болады: 

- кез келген мҽселе не ақпаратпен ҿздігімен жҧмыс жасағанда; 

- кез келген мҽселе не ақпаратты ҿзіндік тҽжірибе (ҿмірлік, кҽсіби) тҧрғысынан қарастырғанда; 

- кез келген мҽселе не ақпарат туралы ҿзіндік (дербес) пікір қалыптастыру барысында; ҿз пікірі 

мен кҿзқарастарын тҧжырымдап, оларды дҽлелдеуде; 

- кез келген мҽселе не ақпаратты жан-жақты тҧрғыдан қарастырғанда; бірлесе жҧмыс жасағанда 

(топта, жҧпта, командада); 

- ҿзгелердің пікірлерін бағалап, қабылдағанда. 

Ал сыни ойлаушының ерекшеліктеріне  мыналарды жатқызуға болады: 

– кез келген мҽселе не ақпарат бойынша нақты сҧрақтар қояды; 

– ең маңызды жҽйттерді бҿліп шығарады; 

– мҽселе не ақпаратқа қатысты деректерді қолданады; 

– критерийлер мен стандарттарды қолданады; 
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– критерийлер мен стандарттарға негізделінген дҽлелді қорытынды мен шешімдер келтіреді; 

– ҿз пікірі мен кҿзқарастарына деген жоғары жауапкершілігі бар; 

– ақпаратты бір мағыналық жҥйеден екіншіге аударады (вербалдыдан визуалдыға немесе 

керісінше); 

– қарастырып отырған мҽселені басқаларымен салыстырады; 

– балама ҧсыныстар мен кҿзқарастарды тҧжырымдайды; 

– икемді болады: ҿз ойлары мен пікірлерін ҿзгерте біледі, қателерін мойындап, оларды тҥзейді; 

– себеп-салдарды анықтайды; 

– талдайды, тҧжырым жасап, қорытындылайды; 

– мҽселеге ауқымды тҧрғыдан қарап, бірінші мезетте тек қомақты жҽйттерді бҿліп қарастырады; 

– шешім қабылдауда басқалармен тиімді тҥрде ынтымақтасады; 

– ақпаратты шығармашылық тҧрғыдан тҥрлендіреді; 

– ҽртҥрлі дереккҿздерден қажетті ақпарат табады, оның мазмҧнын, бағытын, мақсатын ҿздігінше 

тҥсінеді; 

– ҿз ҽрекеттерін бақылайды, оларға баға береді, жақсарту жолдарын іздейді; 

– басқалармен тіл табысып, ортақ мҽмілеге келуге тырысады. 

М.Липман сыни ойлау Институтының негізін қалаушы ретінде Колумбия университетінде 

логикадан сабақ берді. Сондықтан да оның шҽкірттері тек ақпараттарды жҧту, оған қанағаттанбау, 

игерумен ғана шҧғылданды, зерттеп отырған обьектінің ішкі байланыстарына қол жеткізу сырт 

қалды.  

М.Липманның пікірі бойынша, білім алушылар, ғалымдар сияқты ҿз бетінше ойлауы қажет. Біз, 

деп атап ҿтеді ол, ғылыми жаңалықтардың тҥпкі нҽтижесін ғана тҥсіндіреміз, оған қол жеткізуге 

асықтырмыз, ҥдерістің ҿзін тыс қалдырамыз деп атап ҿтті. Ол мҽселеге деген қызығушылық болып, 

ол талқыланбаса, білім беру пародияға айналады деп тҥсіндірді. 

М.Липман сыни ойлаудың тҿрт кезеңі мен қадамын кҿрсетеді: 1) ҿз ҧжымдастарының тҽжіри-

бесіне сын; 2) ҿзіне-ҿзі сын; 3) ҿзгелердің тҽжірибесі тҥзеу; 4) ҿз тҽжірибеңді тҥзету. Оның тҥсінігі 

бойынша сыни ойлау дағдылардан қҧралады: пікірді негіздеу, баламалы мҥмкіндіктерді ашу, идеяны 

қабылдау мен қалыптастырудағы ҿндірушілік т.б. (барлығы 30 шақты). Сондай-ақ, зерттеу ҽдісінің 

ҿзін-ҿзі тҥзеу қажеттілігіне кҿз жеткізу, ҿзгелердің кҿзқарастарын да есепке алып отыру, сыни жҽне 

ҿзін сынауға дайын болу т.б. М.Липман бҧларды жинақтай келе, «зерттеу рухына деген адал беріл-

гендік» деп атады [4, 188].   

Қай мемлекеттің болсын, даму деңгейін, рухани мазмҧнын, интеллектуалдық қуатын, ҿркендеу 

ҽлеуетін айқындайтын бірден-бір қҧдірет оның экономикасы да, ҽскери кҥші де, материалдық 

байлығы да емес, тек қана білім беру жҥйесінің сапасы болып табылады. Ҽсіресе, дамудың жаңа 

сатысына кҿтерілген біздің еліміз ҥшін білім саласының атқарар қызметі ҿлшеусіз.  

Қазақстанның білім беру мазмҧны сҿзсіз жаңа сатыға кҿтеріліп, алға қадам басып келеді. 

Кембридж оқу бағдарламасына сҥйенетін болсақ, ол тҿмендегідей жеті модульден тҧратынын 

білеміз: 

1. Оқыту мен оқудағы жаңа тҽсілдер. 

2. Сыни тҧрғыдан ойлауға ҥйрету. 

3. Оқыту ҥшін бағалау жҽне оқуды бағалау. 

4. Оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) пайдалану. 

5. Талантты жҽне дарынды балаларды оқыту. 

6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сҽйкес оқыту жҽне оқу. 

7. Оқытудағы басқару жҽне кҿшбасшылық.  

Сыни тҧрғыдан оқытудың негізгі мақсаты мҧғалімдердің педагогикалық тҽжірибелерін жетіл-

діріп, оқыту мен оқудың қазіргі заманғы ҽдістерімен жаңалықтарын ескере отырып, ҽлеуметтік 

сындарлы тҧрғыдан оқытуды тҥсіндіру. Оның маңызымен мақсатын жай ғана тҥсініп қоймай, осы 

бағыттағы жҥргізіліп отырған жҧмыстардың негізгі мазмҧны жеті модульдің мҧғалім ҥшін де жҽне 

оның оқытып отырған оқушысы ҥшін деоқыту мен оқудағы жетістікке жетудің тиімді стратегиясы 

болып табылатындығы. Осыған байланысты еліміздің болашағы зор кҿркеюі ҥшін мҧғалім сыни 

тҧрғыдан ойлайтын, ҿзінің жҧмыс тҽжірибесінде жаңа тҽсілдерді қолдана отырып жҽне бағалау 
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ҽрекеттеріне сыни кҿзқараста болғаны абзал. Сондықтан дҽстҥрлі жҥйедегі бірсарындылықтан 

арылып, жаңаға, жаңалыққа қарай ҿзгеру дҧрыс болар.  

Бҧл бағдарламаның мақсаты – Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептері 

педагогтерінің біліктілігін арттыру жҽне Кембридж университеті тҽсілінің теориялық негіздерін 

ҥйрену. Бағдарламаның басты міндеті – қазақстандық мҧғалімдерге педагогикалық тҽжірибесін 

жетілдіру мен бағалай білуге кҿмектесу, сындарлы ойлауға бағыттау болса, осыған орай, біліктілік 

пен шеберлігімізді ҧштастырып, жас ҧрпақты ҽлемді мойындататын рухани биікке кҿтеру біздердің 

міндетіміз. Қазіргі заман мҧғалімі заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны қҧмар, шығар-

машылықпен жҧмыс істеп, оқу мен тҽрбие ісіне еніп, оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгер-

генде ғана білігі мен білімі жоғары, жетекші тҧлға ретінде болатыны сҿзсіз. Мҧғалім ҥнемі ізденіс 

ҥстінде болу керек. Жаңашыл ҧстаз ғана заман ағымына ілесе алады. 

Сыни тҧрғыдан ойлау – Қазақстандағы білім беруді дамыту ҥшін маңызды болып табылатын 

қазіргі ең басты педагогикалық тҥсінік деп қарастыратын болсақ, онда бҧл модуль мҧғалімдердің 

сыни тҧрғыдан ойлауды дамытуды саналы ой мен қабылдауын кҿздейді. Сыни тҧрғыдан ойлау–

бақылаудың, тҽжірибенің, ойлау мен талқылаудың нҽтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, баға-

лауға, талдауға жҽне жинақтауға бағытталған пҽндік шешім. Ол болашақта ҽрекет жасауға негіз бола 

алады. Сыни тҧрғыдан ойлау кҿбінесе қарсы пікір айтуға, баламалы шешімдерді қабылдауға, ойлау 

жҽне іс-ҽрекетімізге жаңа немесе тҥрлендірілген тҽсілдерді енгізуге дайын болуға, ҧйымдастырылған 

қоғамдық ҽрекеттерге  жҽне басқаларды сыни тҧрғыдан ойлауға баулуды білдіреді. 

ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында қазақтың ағартушы зиялыларының ҧстанымы – 

білімді (сауатты) ҧлт қалыптастыру болса, ХХІ ғасырдың басында, сол білімді ҧрпақ негізінде, орын-

далған армандар бойынша интеллектуальді ҧлт қалыптастыру саясаты жолға қойылып келеді.  

«Білімділік» ХХ ғасырдың басында қандай деңгейде ҿзекті болса, ХХІ ғасырдың басында зияткер-

лікте сондай дҽрежеде кҿкейкесті болып отыр.  

Елбасының бҥкіл халықтың алдына қойған негізгі идеясы «Интеллектуалды ҧлт-2020» жобасында 

экономиканы дамыту, халықтың ҽлеуметтік жағдайын кҿтеру, рухы жоғары білімді тҧлғаны қалып-

тастыру арқылы қоғамды дамытуды кҿздейді. Зияткер тҧлғаны, ҧлтты қалыптастыру – қоғамдағы ең 

кҿкейтесті мҽселелердің  бірі [5].   

Алдымен мҧғалімнің зияткерлік қабілеттері қандай болуы қажет деген сҧрақ туындайды. 

Зияткерлік қабілеттерге:  

- тҽуекелшілдік қабілет; 

- ойлау мен ҽрекетте икемділік; 

- ҿзіндік идеяларын айта білу жҽне жаңа бірнҽрсені ойлап табу қабілеті; 

- бай қиял; 

- ҽркелкі нҽрселерді қабылдау; 

- жоғары эстетикалық қҧндылықтарды жатқызуға болады.  

Ҧрпақты білімді етіп тҽрбиелеу мақсатында еңбек ету – ҽрбір ҧстаздың міндеті. Қай заман-да, 

қандай реформа болсын мектептің басты тҧлғасы – мҧғалім. Мемлекеттік білім саясаты да осы 

мҧғалім арқылы жҥзеге аспақ. Ал бҥгінгі таңда мектептің, мҧғалімнің ең қасиетті міндеті – рухани 

бай, жан-жақты дамыған жеке тҧлға қалыптастыру. Қазіргі қоғам қажет еткен жеке тҧлғаны қалып-

тастыру жолдары кҿрсетілген. 

Зияткерлік мектептердің білім беру бағдарламасы ҧлттық жҽне халықаралық тҽжірибелердің ең 

ҥздік ҥлгілерін кіріктіруді кҿздейді. Зиялы азаматты – сана ҽлеуеті жоғары дамыған, сын тҧрғысынан 

жҽне жаңашыл ойлай білетін, рухымықты, ҿз білімін қоғамның алға басуына жҧмсай алатын адамды 

тҽрбиелеуге ҧмтылатын білім беру бағдарламасында тҽрбиемен оқыту ажырамас байланыста 

болады. 

Орта білімнің маңызын белгілейтін қҧндылықтар: қҧрмет, ҽріптестік, азаматтық, жауапкершілік, 

ашықтық, ҿмір бойы білім алу [6].  

Интеллектуалды тҧлға – ҿмірдің кез келген ағымында пікірлесе алатын, жаңашыл-шығарма-

шылық тҧрғыда ҿзіндік білім алуға дайын, интеллектуалды қабілеті дамыған тҧлға. 

Қазақстан ҿз тҽуелсіздігін алғалы бері еліміздің рухани ҿмірінде кҿптеген ҿзгерістер болды. Бҧл 

оң ҿзгерістер болашақ жастарды тҽрбиелеуде жаңа мақсат – міндеттер жҥктеп отыр. Қазақстан 
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жастарының рухани кеңістігін қалыптастырудың алғышарты бастауыш мектепте жасалынады. ХХІ 

ғасыр мектебінің мақсаты жауапкершілігі жоғары, парасатты, адамгершілік мҽдениеті қалыптасқан, 

ҿмірге икемді, ҧлтжанды тҧлға қалыптастыру. Болашақ мҧғалімдер осы мақсатты орындауға бейім-

делген маман болуы шарт. 

Қарыштап дамып бара жатқан заманда сыни ойлау негізінде болашақ бастауыш сынып мҧғалім-

дерінің зияткерлігін дамыту ҧстаздардың бірден-бір міндеті болып саналады. Сыни ойлауға қойы-

латын талаптардың негізінде білімге қҧштар, алған білімдерін талдап, жинақтап, практикада қолдана 

алатын зияткерлігі дамыған нағыз кҿшбасшы тҽрбиелейтіндігіміз сҿзсіз. 
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МЕКТЕПТЕГІ ИННОВАЦИЯЛАР ЖАҒДАЙЫНДА ОҚУ ҮДЕРІСІН  
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ СҮЙЕМЕЛДЕУ:  

БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТЫ ДАЙЫНДАУ КОНТЕКСТІ 
 

Аңдатпа 

Мақалада мектептегі инновациялар жағдайында оқу ҥдерісін психологиялық-педагогикалық сҥйемелдеу тҧрғы-

сынан болашақ педагог-психологтарды дайындау мҽселесі қарастырылған. Мектептегі инновациялық ҥдерістер 

оқушы тҧлғасына дамытушылық ҽсерімен қатар, оқу ҥдерісін ҧйымдастыруда бірқатар қиындықтар тудырады. 

Педагогикалық инновацияларды ендіру жағдайларында оқу жҧмысын психологиялық-педагогикалық сҥйемелдеудің 

маңыздылығына назар аударылады. Болашақ педагог-психологтарды дайындаудың жоғары оқу орындарындағы 

тҽжірибесі қазіргі таңда мамандардың мектептегі инновациялық білім беру жағдайларында оқу ҥдерісін психо-

логиялық-педагогикалық сҥйемелдеуге даярлығын қалыптастыруға жеткілікті мҽн берілмейтіндігі атап ҿтіледі. 

Болашақ педагог-психологтарды мектептегі инновациялық ҿзгерістер жағдайында оқу ҥдерісін психологиялық-

педагогикалық сҥйемелдеуге дайындаудың мҽні нақтыланып, ерекшеліктері айқындалған. 

Болашақ педагог-психологтарды мектептің инноациялық дамуы жағдайларында оқу ҥдерісін психологиялық-

педагогикалық сҥйемелдеуге дайындау мҽселесінің ҿзектілігі, ғылыми жҽне қолданбалы маңызы негізделеді. 

Ғылыми ҽдебиет пен озық педагогикалық тҽжірибелерді талдау негізінде мектептің инновациялық-білімдік орта-

сында оқу ҥдерісін психологиялық-педагогикалық сҥйемелдеудің ҧйымдастырушылық-педагогикалық шарттары 

айқындалған. Мектеп психологының педагогикалық инновацияларды ендіру жағдайында оқу ҥдерісін психо-

логиялық-педагогикалық сҥйемелдеу бағытындағы жҧмысы болашақ педагог-психологтарды іс-ҽрекеттің осы бағы-

тында дайындау моделін ҽзірлеудің ҽдіснамалық негізі ретінде қарастырылады. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ 

ШКОЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ:  КОНТЕКСТ ПОДГОТОВКИ  БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема подготовки будущего педагога-психолога к психолого-педагогическому 

сопровождению учебного процесса в инновационных условиях школьного образования. Отмечается, что иннова-

ционные процессы в школе, наряду с развивающим влиянием на личность учащихся, вызывает ряд  психологи-

ческих трудностей в организации учебной работы.  Подчеркивается важность психолого-педагогической поддержки 

учебной работы в условиях внедрения педагогических инноваций. Указывается, что в практике вузовской 

подготовки будущих педагогов-психологов все еще недостаточно уделяется внимание формированию их готовности  

к психолого-педагогическому сопровождению учебного процесса в условиях инновационного образования. 

Уточняется сущность и особенности подготовки будущих педагогов-психологов к психолого-педагогическому 

сопровождению учебного процесса в условиях инновационных преобразований в школе . 

Обоснована актуальность, научная и прикладная значимость изучения проблемы подготовки будущих педагогов-

психологов к психолого-педагогическому сопровождению  учебного процесса в условиях инновационного развития 

школы. На основе анализа научной литературы и передового педагогического опыта выявлены организационно-

педагогические условия подготовки будущих педагогов-психологов к психолого-педагогическому сопровождению  

учебного процесса в инновационно-образовательной среде школы. Работа школьного психолога в направлении 

психолого-педагогического сопровождения учебного процесса в условиях внедрения педагогических инноваций 

рассматривается как  методологическая основа разработки модели   подготовки будущих педагогов-психологов к 

данному аспекту деятельности. 

Ключевые слова: будущий специалист, педагог-психолог, психолого-педагогическое сопровождение, 

образование, инновация, школа,  учебный процесс, вуз. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE EDUCATIONAL PROCESS  

IN THE SCHOOL INNOVATIONS: THE PREPARATION CONTEXT  

OF A FUTURE EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST 

 

Abstract 

The article shows the problem of the future educational psychologist‘s preparation for psychological and pedagogical 

support of the educational process in the innovative conditions of a school education. It considers that the innovative processes 

in the school, along with the developing influence on the personality of students, causes a number of psychological difficulties 

in the organization of academic work. Also, the importance of psychological and pedagogical support of educational process 

in the conditions of implementation of pedagogical innovations is underlined.  The article points out that in the practice of 

higher education of future educational psychologist is still not paid attention to the formation of their preparation for 

psychological and pedagogical support of the educational process in the conditions of innovative education. The essence and 

peculiarities of the preparation of future pedagogical psychologists for the psychological and pedagogical support of the 

educational process in the conditions of innovative transformations in the school are specified. 

The urgency, scientific and applied significance of studying the problem of future psychologists‘ preparation for 

psychological and pedagogical support of the educational process in the conditions of the school innovative development is 

substantiated. Basing on the analysis of scientific literature and advanced pedagogical experience, the organizational and 

pedagogical conditions for the preparation of future pedagogical psychologists for psychological and pedagogical support of 

the educational process in the innovative and educational school environment are revealed. The school psychologist‘ work in 

the direction of psychological and pedagogical support of the educational process in the context of the implementation of 
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pedagogical innovations is considered as a methodological basis for developing a model for the preparation of future 

educational psychologist for this activity aspect. 

Key words: future specialist, educational psychologist, psychological and pedagogical support, education, innovation, 

school,  educational process, higher education. 

 

Елбасы Н.Ҽ. Назарбаевтің «Болашаққа бағдар. Рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында 

тҧтас қоғамның жҽне ҽрбір қазақстандықтың санасын жаңғыртудың бағыттары арасында білімнің 

салтанат қҧруы мҽселесіне арнайы тоқталып, «табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім 

екенін ҽркім терең тҥсінуі керек. Жастарымыз басымдық беретін межелердің қатарында білім 

ҽрдайым бірінші орында тҧруы шарт. Себебі, қҧндылықтар жҥйесінде білімді бҽрінен биік қоятын 

ҧлт қана табысқа жетеді», - деп атап ҿткен [1, 10 б.]. Сондықтан, қазіргі Отандық білім беру жҥйе-

сінде инновациялық дамудың ҿзектілігі мен қатар оқушы-жастарды педагогикалық жаңалықтарға 

бейімделуін  жеделдетудің маңызы арта тҥседі. 

Қазақстан Республикасында білім берудің жаңа жҥйесі жасалып, ҽлемдік білім беру деңгейіне 

бағыт алуда. Бҥгінгі таңда Отандық білім беру ҧйымдарында оқу-тҽрбие ҥдерісі инновациялық 

тҽртіппен даму сатысында. Жалпы орта білім беретін мектептерге  жаңартылған білім беру мазмҧны 

ендірілуде. Мектептегі инновациялар білім беру мен тҽрбиелеу нҽтижелерін  жаңа, жоғары сапалық 

деңгейге кҿтеруі сҿзсіз. Инновациялар мектептегі педагогикалық ҥдерісті ғана емес, мҧғалім тҧлға-

сында, оқушыны да ҿзгертеді. Бірақ инновациялардың ҽсерін тек бір тараптан кҿру сыни тҧрғыдан 

дҧрыс болмас. Педагогикалық жаңалықтар жақсы нҽтижелер беруі мҥмкін. Дегенмен, олардың оқу-

шылар, мҧғалімдер психологиясына ҽсері қалай болмақ?  

Педагогикалық инновациялар ҽсіресе мектеп оқушыларының психологиясына ҽрқашанда оң 

ҽсерін тигізеді деуге бола ма? Педагогикалық тҽжірибе оның терісін кҿрсетеді. Мектепке тіпті шек-

теусіз педагогикалық жаңалықтар енгізіліп отырған жағдайларда  оқушылар оларға қаншалықты тез 

бейімделеді? Бір жаңалыққа бейімделіп ҥлгірмей, жаңасы енгізіледі. Оған бейімделмей, тағыда бір 

жаңалық келеді. 

Бҥгінгі оқушылардың психологиясы, ҽрине кешегі оқушылар емес. Олар ақпараттық сауаттылығы 

жоғары, тілдерді  меңгеруге бейім, еркін ойлайтын жҽне сҿйлейтін, мҧғалімдерден ҿз қҧқығын талап 

ететін балалар. Педагог-ғалымдар қазіргі балаларда «педагогикалық ҥдерістің объектісі емес, бел-

сенді субъектісі» ретінде, оларға  жоғары баға беруде. Оқушыларға «ҿзін-ҿзі дамыта алатын», педа-

гогикалық ҥдерістің толыққанды мҥшелері ретінде қарастырады. Бҧл мҽселеде пікірталастың қажеті 

жоқ секілді. Ҿйткені, мҧндай кҿзқарас  қазіргі педагогика теоретиктері мен тҽжірибешіл педагогтар 

басшылыққа алатын ҥлгі, яғни парадигмаға айналды. 

Бірақ, педагогикалық жаңалықтарға оқушылар қаншалықты бейімделіп жатыр? деген сҧрақ жауа-

бын кҥтеді. Мектеп психологиялық қызметі осы мҽселе тҿңірегінде қандай жҧмыстар атқарып отыр. 

Оқушыларды педагогикалық инновациялар жағдайында оқуға  бейімдеу, негізінен мектеп психолог-

тарының қызмет міндеттеріне жатады. Болашақ педагог-психологтар жоғары оқу орындарында осы 

бағыттағы жҧмыстарға қажетті қҧзыреттілктерді игеруі тиіс. 

  Осы мҽселе болашақ педагог-психологтарды мектептегі білім берудің инновациялық ҿзгерістер-

ге байланысты болып отыр. Себебі, білім беру парадигмасы ҿзгерді, білім берудің мазмҧны жаңа-

рып, жаңаша кҿзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болуда. Келер ҧрпаққа қоғам талабына сай 

тҽрбие мен білім беруде оқытушылардың инновациялық жағдайларда оқу ҥрдісін психологиялық-

педагогикалық сҥйемелдеуге даярлау, инновациялық іс-ҽрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін 

меңгеруі маңызды болып отыр. «...мемлекеттік білім стандарты болашақ педагог-психологтарды 

инновациялық жағдайларда оқу ҥдерісін педагогикалық-психологиялық даярлау, жаңа педагогика-

лық технологияны ендіруді міндеттейді.  Жаңа инновациялық оқыту технологиясы кҽсіптік қызмет-

тің ерекше тҥрі болып табылады. Инновациялық оқыту технологиясын меңгеру ҥшін психология-

лық-педагогикалық аса зор тҽжірибені жҧмылдыру қажет. Шындығында да ҽрбір педагог жаңа 

инновациялық технологияны меңгеру барысында ҿзін-ҿзі дамытады жҽне ҿзін-ҿзі қалыптастырады. 

Осыған байланысты педагогикалық-психологиялық технологияларды қолдану, жаңа білім 

мазмҧнын, инновациялық жағдайларда ҽдіс-тҽсілдерді, жаңа оқу жоспары мен оқу бағдарламаларын 

ендірудің тиімді қҧралы болып отыр [2, 25-26 бб.].  
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Болашақ педагог-психологтарды инновациялық жағдайларында мектепте оқу үдерісін 

психологиялық - педагогикалық сүйемелдеуге даярлаудың ӛзектілігін үш тұрғыдан қарастырамыз:  

біріншіден ғылыми жағынан білім берудегі қызмет мҽселелерінің зерттелуін, психодиагностика 

жасау, теориялық жҽне ҽдіснамалық негіздемесін, қазіргі мектептегі білім берудің нақты жағдайына 

сай психологиялық-педагогикалық білімді қолдану тҥрлері мен ҽдістерін дамыту, білімдегі педа-

гогикалық-психологиялық қызметтің жан-жақты жҥйесіндегі жҧмыстарына тікелей қатысты жҽне 

психологиялық тҥзетулерді қамтиды. 

Екіншіден қолданбалы жағынан мектепте оқу ҥдерісін психологиялық-педагогикалық сҥйемел-

деуге даярлаудың оқыту мен тҽрбиенің, оқулықтардағы дидактикалық жҽне ҽдістемелік материал-

дардың, оқу бағдарламаларының педагогикалық-психологиялық негіздерін жасау жҽне оны талдау 

мен білім беру ҥдерістерін педагогикалық-психологиялық жағынан қамтамасыз ету.  

Ҥшіншіден практикалық жағынан педагог-психологтардың білім берудің инновациялық жағдай-

ларында оқу ҥдерістері мекемелеріндегі (балабақшалар, мектептер, гимназиялар, колледждер, ЖОО 

да жҽне т.б.) педагогикалық-психологиялық сҥйемелдеуге даярлау, қызметті атқару болып табылады.   

Психологиялық-педагогикалық сҥйемелдеу ҧғымына келер болсақ: мысалы ҦБТ кезеңін алатын 

болсақ, ата-аналармен жҧмыс бітірушілерге қолдау жасаудың негізгі аспектілері олардың жақын-

дарын балаларымен дҧрыс қарым-қатынас жасау, оларға психологиялық қолдау кҿрсету. Ата-ана-

лардың балаларына шынайы қолдау кҿрсетуі оның жағымды жақтарын – қабілеттерін, мҥмкіндік-

терін кҿтермелеуге негізделуі тиіс. Бала ҿзін еркін ҧстауға, қабілеттілігі жҽне даярлығы жағынан 

дайын екенін дҽлелдеу маңызды. Баласына сенетінін кҿрсету ҥшін ата-ана мынадай жағдайларға 

дайын болуы тиіс: баланың ҿткен сҽтсіздіктерін біржолата ҧмытуы; бҧл міндетті орындап шығатын-

дығына баланың сенімін ояту; бҧған дейінгі сҽттіліктерін еске тҥсіріп, сҽтісіздіктері жайлы жақ 

ашпау. Егер ата-ана баласының кҥшті жақтарына ғана сҥйеніп, мҥлт кеткен жағына мҽн бермеуге 

ҥйренсе, бала ата-анасынан тек қолдау кҥтетінін естен шығармаған жҿн. 

Психологиялық-педагогикалық ғылымда ҿңделген қызмет принципіне сҽйкес (Н.А. Мореева) 

болашақ педагог-психологтарды мектептегі білім беруде инновациялық жағдайларда оқыту, жеке 

тҧлғаларының шығармашылық қасиеттерінің дамуы тек қоғамдық тҽжірибені меңгеру, болашақ 

педагог-психолог мамандардың ҿздерінің белсене қызмет ету арқылы жҥзеге асатын меңгеру негі-

зінде ғана жҥре алады. Адамзат мҽдениетінің қол жеткізулеріне ие болу ҥшін ҽр жаңа ҧрпақ осы қол 

жеткізулер ҥшін істелген қызметке ҧқсас қызметті жҥзеге асыруы керек. Осыған байланысты бола-

шақ педагог-психолог мамандардың мамандандырылған қызметіне сҽйкес оқу қызметін ҧйымдас-

тыру маман даярлау жҥйесінің қажетті кешені болып табылады [3, 165 б.].  

Ҧрпақ тҽрбиесімен айналысатын ҽлеуметтік, педагогика-психологиялық қызметтің тиімділігін 

арттыру, оны инновациялық жағдайларында оқу ҥдерісін педагогикалық-психологиялық сҥйемел-

деуге даярлау. Бҧл ҥшін ҽрбір оқытушының инновациялық іс-ҽрекеттің ғылыми-педагогикалық, 

психологиялық негіздерін меңгеруі мақсат етіледі. Инновациялық технологияны пайдалану міндетті 

деңгейдегі білімді қалыптастыра отырып, мҥмкіндік деңгейге жеткізеді. Мектептегі білім беруді 

инновациялау – бҧл инновациялық жағдайларында технологияның қҧралдарын білім беру саласына 

қолданудың методологиялық жҽне тҽжірибелік қҧндылықтарын зерттеп, оқу ҥдерісін психологиялық 

жҽне педагогикалық мақсаттарына бағыттап қамтамасыз ету. 

 Педагогикалық-психологиялық сҥйемелдеуге даярлау, оқыту жҽне тҽрбиемен қатар білім берудің 

ҥшінші жағы ретінде қарастыруға болады. Мектептегі  білім берудіңоқу ҥдерісін педагогикалық-

психологиялық сҥйемелдеуге даярлау, білім алушыға оқу жылының тҥрлі кезеңдерінде білікті кҿмек 

беру мен қолдаудың жҥйелі технологиясы болып табылады [4, 26-27 бб.].  
Кҿптеген зерттеушілер психологиялық-педагогикалық сҥйемелдеу деп нҽтижесі ҿз бетінше 

таңдау мен шешім қабылдау арқылы тҧлғалық жҽне кҽсіби дамуы болып табылатын білім алушы-
лардың ҿзекті қажеттіліктерін (білім беру, жас ерекшелік, дербес-тҧлғалық) шешу мҥмкіндігін қамта-
масыз етуге бағытталған психологтың ҧйымдастырылған іс-ҽрекеті болып табылады. Бҧл жағдайда 
білім алушы ықпал етудің объектісі емес, субъектісі ретінде болады. Меткептегі білім алу ҥдерісінде 
оқушының тҧлғалық-кҽсіби дамуын психологиялық-педагогикалық сҥймелдеудің мҽнін анықтағанда 
бізге ресейлік ғалым Э.Ф. Зеердің тҽсілі неғҧрлым жақын. Ғалым «психологиялық-педагогикалық 
сҥйемелдеу деп тҧлғаның кҽсіби қалыптасуын зерттеудің, қалыптастырудың, дамыту мен тҥзетудің 
тҧтас ҥрдісі», - деп тҥсінеді [ 5, 123 б.]. 
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Психологиялық-педагогикалық сҥймелдеудің барлық кезеңдерінде психологиялық-педагогика-
лық қызметтің нҽтижесі метептегі білім беру тиімді кҽсіби қызмет жасауға психологиялық даярлығы 
болып табылады [6]. 

Мектепте инновациялық білім беру оқушының психологиялық дайындығы - оқу мотивінің 
қалыптасуына байланысты болмақ. Осыған байланысты инновациялық білім беру бағалау жҽне пай-
далану жҥйесін де уақтылы ҿзгертіп отыруды талап етеді. Осыған байланысты білім беруде қолда-
нылатын ҽдіс-тҽсілдер, ҽдістемелер, технологиялар жаңартылып отырады.  

Болашақ мамандарды мектепте білім берудің инновациялық жағдайларында оқу үдерісін психо-
логиялық-педагогикалық сүйемелдеуге даярлау қажет етеді: 

- студенттердің мектептегі инновациялық білімнің дамуы хал-кҥйі, мҽселелері, болашағы, психо-
логиялық аспектілерімен таныстыруды; 

- болашақ педагог-психологтарды мектептегі инновациялық білім берудің оқушы психологиясына 
ҽсерін тҽжірибелік тҧрғыдан оқып-ҥйренуіне, қажетті қорытындылар шығаруына жағдай жасауды; 

- болашақ педагог-психологтарды мектеп оқушыларын инновациялық оқу ҥдерісіне бейімделуін 
психологиялық-педагогикалық сҥйемелдеуге  қажетті материалдар даярлауға қатыстыруды; 

- іс-тҽжірибе мазмҧнына оқушылардың жаңалықтарға бейімделуіне психологиялық қолдау кҿр-
сетудің  жеке, топтық, ҧжымдық формаларын пайдалану бойынша тапсырмалар енгізуді; 

- болашақ педагог-психологтарды педагогикалық іс-тҽжірибе барысындағы нақтылы психология-
лық-педагогикалық сҥйемелдеу іс-ҽрекетін ҧйымдастыру, тҽжірибелі мектеп психологтарынан сабақ 
алуына қолғабыс кҿрсетуді. 

Зерттеу мҽселесі бойынша ҽдебиеттерді теориялық талдау жҽне озық педагогикалық тҽжірибе-
лерді оқып-ҥйрену негізінде болашақ мамандарды мектепте білім берудің инновациялық жағдай-
ларында оқу ҥдерісін психологиялық-педагогикалық сҥйемелдеудің мынандай педагогикалық шарт-
тарын анықтадық: 

-  жоғары оқу орнындағы психологиялық-педагогикалық пҽндер мазмҧнының болашақ педагог-
психологтың мектептегі инновациялық ҥрдістерді ғылыми-ҽдістемелік сҥйемелдеуге даярлау 
мҥмкіндіктерін анықтау жҽне пайдалану; 

- мектептегі инновациялық ҥдерістердің оқушы психологиясына ҽсерін зерделеу бойынша оқу-
зерттеу жҽне студенттік  ғылыми-зерттеу жҧмыстарына қосу; 

- педагогикалық іс-тҽжірибе бағдарламаларына мектептегі инновациялардың оқушы психология-
сына ҽсерін диагностикалау бойынша арнаулы тапсырмаларды қосу; 

- оқытушының кҿмегімен мектеп оқушыларын педагогикалық инновациялар жағдайында  табыс-
ты оқуға бейімдеу, мҧғаілімдерге оқушылардың жаңартылған білім беру мазмҧны жағдайларында 
оқу-танымдық жҧмысты басқаруға қажетті дидактикалық жҽне ҽдістемелік материалдар ҽзірлеу; 

- мектептегі іс-тҽжірибе барысында мектеп психологы қызметін оқып-ҥйрену, оның инновациялық 
ҥдерістердегі қызметі мазмҧны, ерекшеліктері, іс-ҽрекет формалары мен ҽдіс-тҽсілдерін зерделеу. 

Қорыта айтқанда, болашақ мамандарды мектепте білім берудің инновациялық жағдайларында оқу 
ҥдерісін психологиялық-педагогикалық сҥйемелдеуге даярлығын қалыптастыру жоғары оқу орнын-
дағы  студенттердің оқу, оқу-тҽжірибелік жҽне педагогикалық іс-тҽжірибе барысындағы оқу-ҿндіріс-
тік ҽрекетін қамтитын біртҧтас ҥдеріс болуы қажет.  
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ЖАҺАНДАНУ – БОЛАШАҚ ПЕДАГОГТАРДЫҢ КӘСІБИ  
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АЛАТЫН ОРНЫ 
 

Аңдатпа 

Бҧл мақалада болашақ педагогтардың жаһандану жағдайында келешек ҧрпақты тҽрбиелеудегі кҽсіби қҧзырет-

тілік іс-ҽрекеттерге дайындау мҽселелері қарастырылады. Жаһандану ҥдерісі болашақ педагог мамандарды басқа да 

ҽлемнің дамыған елдеріндің ҧлттық мҥдделерін ескере отырып, университеттің оқу ҥдерісінде қолдануға мҥмкіндік 

беретін ҧлттық мҽдениеттердің тҿңірегінде пайдалану мҥмкіндіктері.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются формирование подготовки будущих педагогов к профессиональной компетентности 

деятельности по воспитанию подрастающего поколения в условиях глобализации. Глобализация ориентирует на 

возможности использования мировых ценностей в рамках национальных культур, что позволит будущим 

специалистам сферы образования освоить опыт иных цивилизаций в образовательном процессе вуза. 

Ключевые слова: глобализация, образование, профессиональной компетентности, педагог, процесс, система, 

мир, национальный, ценность, специалист, воспитание. 

 

Orazbayeva К.O.
1 

1
PhD doctor, Sh.Ualikhanov Kokshetau State University 

Kokshetau, Kazakhstan 

 

GLOBALIZATION IS A PLACE OF NATIONAL VALUES IN FORMATION  

OF PROFESSIONAL    COMPETENCE OF TEACHERS 

 

Abstract 

In this article, globalization has shown that man is increasingly absorbing the qualities of the world, and not the national 

characteristics of man, which is formed as a factor in the perception of other people. The world is attractive by its diversity. 

These features are the basis of the ethnos of the country, where national values are preserved. Folk, national upbringing of the 

future generation lies in the formation of the competence of future teachers. 
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Қазіргі жаһандану жағдайында білім мен ғылым жҥйесінің қызметкерлерінің халықаралық 

академиялық тҧрғыдан ҽмбебаптығы мен шапшаңдығын кҥшейтуді талап етеді, сонымен қатар ол 

Қазақстанның геосаяси жағдайы мен ҧлттық мҥдделерін ескере отырып, ҧлттық білім беру жҥйесін 

ҽлемдік білім беру кеңістігіне шоғырландыруды да қажетсінеді. Ҽлемнің дамыған елдерінде білім - 

экономиканың ҿндіруші саласы болып табылады. Нақтырақ айтқанда, білім мен ғылым ҿзін-ҿзі 

асырайды жҽне елді де асырайды. 

ҚР Президенті Н.Ҽ. Назарбаевтың Қазақстан халқына кезекті Жолдауында еліміздің болашағын 

қазақстандықтарды жаңа бағыттар қҧрумен байланыстыра келе, «Барлық жастағы азаматтарды 

қамтитын білім беру ісінде ҿзіміздің озық жҥйемізді қҧруды жеделдету қажет. Білім беру бағдарла-

маларының негізгі басымдығы ҿзгерістерге ҥнемі бейім болу жҽне жаңа білімді меңгеру қабіле-
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тін дамыту болуға тиіс» - деп кҿрсетілген 7-ші басым бағытының идеяларын жҥзеге асыруға 

бағытталған [1].   

Сол себепті ЖОО-ның оқу ҥдерісі бҥгінгі кҥні жаһандану ҥдерісіне бағатталуы керек, оларды 

есепке алатын болсақ, біздің жас мамандарымыз тек ҿз республикамызда ғана емес, дҥниежҥзілік  

еңбек нарығында сҧранысқа ие болып, сонымен қатар жастар қоршаған ортаның ҿзгеріп отыратын 

қҧбылыстарына оңай да, жылдам ҥйреніп кететін болады. Жаһандану адамның дҥниеге, басқа адам-

дарға, ҿз-ҿзіне деген қарым-қатынасына септігін тигізетін фактор ретінде қалыптасып келе жатқан 

тҧлға алдына жаңа талаптар қояды жҽне ол  жоғары оқу орындарында оқу ҥдерісі қҧрылымын 

қамтуы тиіс.  

Сонымен жаһандануды бір ғана анықтамамен сипаттау мҥмкін емес, ол ҿте кҥрделі ҥдеріс. 

Жаһандану – дегеніміз мемлекеттердің, этностардың ҽлеуметтік қауымдастықтың ғаламшар дең-

гейінде бірегей қатынастар жҥйесіндегі ҿзара ҽрекеттесуі; «бҧл ашық мҽдени алмасу, ҿзін-ҿзі ҧстау 

ҥлгілерін қабылдау, мҽдени стереотиптерге бейімделу; бҧл адамзат қызметінің барлық саласындағы 

қатынастар шекарасын кеңейту, халықтар мен мемлекеттердің ҿзара келісілген іс-қимылдарын жасау 

қажеттілігін туғызатын бірегей экономикалық, экологиялық, ақпараттық кеңістіктің пайда болуы» 

[2,11]. Қазіргі жаһандану ҥдерісінде ҧлттық қҧндылықтарды сақтау мен ҿзінің бет-бейнесін, ізгі дҽс-

тҥрлерін сақтау жолындағы кҥрес ҧлттық сананы сақтау кҥресі екенін тҥсіну ҥшін, келешек ҧрпақты 

ҧлттық, халықтық тҧрғыдан тҽрбиелеу қажет. ХХІ ғасыр табалдырығын еркін аттаған азат ҧрпаққа 

тҽлім-тҽрбие мен білім беруді жетілдірудің басым бағыттарын айқындап, педагогика ғылымында 

ҧлттық сананы қалыптастыру кҿкейкесті мҽселелердің бірі болып отырғаны анық.   

Қоғамда ҽлеуметтік, мҽдени ҥдеріспен қамтамасыз ететін жоғары қҧндылық – білім. Осы жоғары 

қҧндылық сапасын кҿтерудің басты шарты – педагогтардың кҽсіби қҧзыреттілігін дамыту болып 

табылады. Олай болса, білімге негізделген қоғам қҧрылысының негізгі басымдықтарын есепке ала 

отырып, педагог мамандардан аса жоғары кҽсіби қҧзыреттілік талап етіледі.   

«Қҧзыреттілік» тҥсінігін анықтауда ҿзіндік тҽсілді Н.К. Кабардов пен Е.В. Арцишевскаядан бай-

қауға болады. Берілген тҽсіл «қҧзыреттілік», «қабілет» тҥсініктерін салыстыру ҽрекетінде бекітілген. 

Аталған авторлар, қҧзыреттілік - дегеніміз мінез-қҧлықтың сипаттамасы, жеке тҧлғаның белсенді-

лігі, қажетті дағдылардың қалыптасуы деген тҧжырым жасай отырып, «қҧзыреттілік» – меңгеру 

сатысы жҽне ҥйретудің нҽтижесі ретінде анықталатындығына тоқталған [3].  

Қай саланың маманы болмасын адам кҽсібилігінің қажетті қҧрамдас бҿлігі кҽсіби қҧзыреттілік 

болып табылады. Кҽсіби қҧзыреттіліктің заманауи бағыттары жҽне тҥсіндірмелері тіптен ҽртҥрлі. 

Қазіргі кезде шетел ҽдебиеттерінде бар кҽсіби қҧзыреттілік анықтамалары, яғни ана тілімізге «терең 

білім», «тапсырманы барабар, сҽйкесінше орындау кҥйі», «қызметті сапалы орындау қабілеттері» 

деп  аударылып қолданылуда.  

Ғалым Д.М. Фесслердің пікірінше, ҽлемдік кҽсіби қҧзыреттілікке тҧлғаның қызмет ортасының 

маңыздылығын жатқызады, себебі қазіргі заманда адамның кҽсіби ҿсуі кҿбінесе қызмет ету ортасына 

байланысты дей келе, бір-бірімен ҿзара ҽрекет етуші ҥш ортаның дамуын кҿрсетеді:   

- «жеке қоршаған орта»; 

- «ҧйымдастыру ортасы»; 

- «мансап ортасы»; (білім беру, мамандыққа ену, қҧзыреттіліктің ҿсуі) [4]. 

Кҽсіби қҧзыреттілік маманның дайындық сапасының сипаттамасы, еңбек қызметінің тиімділік 

ҽлеуеті ретінде қарастырылады. 

Ҧлттық жҽне жалпы адамзаттық қҧндылықтар негізінде жан-жақты жетілген жастарды қалыптас-

тыру, адамгершілікке баулудың негізгі бағыттары мен идеялары Қазақстан Республикасындағы білім 

беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы Экономиканың жҽне 

азаматтардың ҽл-ауқатының тҧрақты дамуын қамтамасыз ететін білім беру жҥйесінің бҽсекеге қабі-

леттілігін арттыру, адами капиталды дамыту ҥшін оны тҥбегейлі жаңғырту [5]. Қазақстан Республи-

касының тҽлім-тҽрбие тҧжырымдамасында: «Тҽуелсіз Қазақстанның ҽлеуметтік-мҽдени даму жолы 

дегеніміз – ең алдымен адамзат қазыналарына баса назар аудару, прогрешіл халық дҽстҥрлері мен 

ҽдет-ғҧрыптарының толымды тҥлеуі, гуманитарлық ғылымдарға, ҿнерге, халықтардың адамгершілік 
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байлықтарына  қайтып оралу, мҽдениеттің барлық салаларында ҧлттық даралықты сақтау, барлық 

ҧлттық мҽдениеттердің қазыналары мен дербестігін мойындау» - деп атап кҿрсетілген [6]. 

«Қҧндылық» – деген ҧғым философия, қоғамтану жҽне педагогика сынды гуманитарлық 

ғылымдарға тҽн негізгі ҧғымдардың бірі болып табылады.  

Сондай-ақ, қҧндылықты қоғамдық сана ретінде, яғни ҽділеттілік немесе ҽділетсіздік деп сипаттап 

қана қоймайды, сонымен бірге оларға баға береді, оларды мақҧлдайды немесе  айыптайды жҽне 

олардың жҥзеге асуын талап етеді немесе кемшілікті жоюдың ҿлшемі болып табылады. Жалпы 

адамзаттық қҧндылықтардың арасында философтар мен прогресшіл ойшылдар, педагогтар ҽрқашан 

бірінші орынға  адамның қҧқығын, оның бостандығын жҽне соған сҽйкес келетін тҽрбие мен білімді 

бҿліп қарастырған. 

Халқымыздың салт-дҽстҥрлерін зерттеуге алғашқылардың бірі болып қадам жасаған ағартушы – 

ҧстаз Ы.Алтынсарин, Ш.Уҽлиханов, алаш қайраткерлері Ҽ.Бҿкейханов, Х.Досмҧхамбетов, белгілі 

академик Ҽ.Марғҧлан жҽне Х.Арғынбаев, Е.Масанов,  Б.Уахатов сынды ғалымдар ҿз еңбектерінде 

ҧлттық салт-дҽстҥрлерді ҽр қырынан зерттеген [7].  К.Б. Жарықбаев, С.Қалиев, Ҽ.Табылдиев,                   

С.А. Ҧзақбаева, Қ.Бҿлеев С.Кенжеахметҧлы,  Ж.С. Ғаббасов  жҽне т.б. ғалымдар қазақ халқының 

ҧлттық қҧнылықтарын оқу-тҽрбие ҥдерісіне ендіру мҽселелерін талдауға алған.    

 Аталмыш ғалымдардың еңбектерінде қҧрсақтағы бала тҽрбиесінен бастап, болашақ педагог 

мамандарды даярлау мҽселелерін ҧлттық қҧндылықтар тҧрғысынан қарастыру кҿзделген [7].   

Ҧлттық қҧндылықтар дегеніміз халқымыздың ҧлттық бет-болмысын, ерекшелігін кҿрсететін 

мҽдениеті, ҿнері, тілі. Еліміз тҽуелсіздік алғалы бері ҧлттық қҧндылықтарымызды дамыту, жаңғырту 

бағытында келелі жҧмыстар атқарылуда. Ғасырлар бойғы ата-бабамыз сақтап келген ҧлттық жҽді-

герлерімізді ҧрпақ тҽрбиесіне пайдаланып, мақтан тҧту аса маңызды.  

Ҧлттық қҧндылықтарымызды ҽлемдік деңгейге шығаруға қабілетті тҧлға тҽрбиелеу ҥшін: 

- педагог мамандардың ҧлттық санасын қалыптастыру; 

- жастардың санасына туған халқына деген қҧрмет, сҥйіспеншілік, мақтаныш сезімдерін ҧялату, 

ҧлттық рухын дамыту; 

- тіл, дін, діл оның тарихын, мҽдениетін, ҿнерін, салт-дҽстҥрін, рухани-мҽдени мҧраларды 

қастерлеу; 

- жастардың бойында адамгершілік, жанашырлық, мейірімділік, қайырымдылық, сенімділік, 

намысшылдық, ҧлттық сезіміні мен мінез-қҧлықтарын қалыптастыру сияқты міндеттерді орын-

дағанда ғана басты мақсатқа жетеміз.  

Ҧлттық қҧндылықтарды зерттеушілердің бірі, А.Қасабек: «Ҧлттық діл мен діни сенімдер арасын-

да тығыз байланыс бар. Тарихымызға ҥңілсек осындай байланыстарды халқымыздың санасында кең 

орын алған аңызда аңғартады. Аңыздың негізгі ҿзегі – мҽңгілік, мҽңгі-бақи ҿмірлік, жанның мҽңгі 

бақи екендігіне сену, оны мҽңгілік етуге талпыну. Осындай сенім арқылы адамның рухани тҥп-

қазығы нығыздалған, ділі нығайған. Рухани тҧтастық бар жерде текті адам белсенділік арқылы 

қоғамдық қатынастарды шыңдайды», – деп кҿрсетеді [8].   

Біздің ойымызша, ең  алдымен  болашақ педагог тҧлғасы мен оның ҧлттық жҽне трансҧлттық 

білімдік кеңістіктегі кҽсіби ҽрекетінің роліне шынайы баға берілуі тиіс. Сонымен қатар, жаһандану 

жағдайындағы халықаралық ҽрекеттестікке дайындығының теориялық ҽдіснамалық негіздері жаңар-

тылуы қажет.  

Ҧлттық сананы жетілдірудің бір жолы – жастар бойында ҽлемдік кҿзқарас қалыптастыру. Ҽлемдік 

кҿзқарас элементтері ҿзіне этникалық қҧндылықтарды қосады. Ҿмірлік тҽжірибе ең алдымен отба-

сында қалыптасады. Адамдардың ҧлттық мҽдени, педагогикалық ерекшеліктерімен анықталады. 

Ҧлттық сананы қалыптастыру этностық этномҽдени қажеттіліктерде Қазақстан ҧлттық саясатының 

анықтаушысы болып есептеледі [9]. Бҧл ҥдеріс ішкі жҽне сыртқы факторлардың қайта жаңғырылуы-

мен жҥргізіледі. Ең алдымен оған білім мен тҽрбиелік орта ҽсер етеді.   

XXI ғасыр – мҽдениеттер тҥйісуі, мҽдениеттер сҧхбаты, мҽдениеттер тоғысуы, мҽдениеттердің 
кірісуі, мҽдениеттер кҥресі заманы. Ендігі ҿркениеттің келешек тағдыры да осы мҽдениеттер тҥсініс-
тігіне тҽуелді дейтін қоғамдық пікір қалыптасқаны шындық. Олай болса, қазіргі болмыстың, мҧсыл-
мандық дҥниетанымның мҽдени-философиялық бейнесін қалыптастыру дҽуір талабы, жаһандану 
ҥдерісіндегі идиоэтникалық келбет сҧранысы. Болашақ педагог мамандардың жаһандану жағдайын-
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дағы қҧзыреттілігін қалыптастыру мҽселесі педагогикалық-психологиялық жҽне ҧлттық қҧныдылық 
тҧрғысында тереңдете зерттеуді қажетсінеді. Жаһандану мҽселесінің маңыздылығы ең алдымен ел 
ішіндегі жҽне елдер арасындағы ҿзара қатынастардың ҿзгеруімен, сонымен қатар жеке жҽне қоғам-
дық сананың ҿзгеруімен де анықталады. 

Жоғары оқу орындарының оқу-тҽрбие ҥдерісінде пайдалану арқылы жастарымыздың бойында 
ҧлттық рухани - адамгершілік қҧндылықтарды жҥзеге асыру бҥгінгі кҥннің ҿзекті мҽселесі болып 
табылады. Бҧл мҽселе: Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында: «Ҧлттық жҽне жалпы 
адамзаттық қҧндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, 
дамытуға жҽне кҽсіптік шыңдауға бағытталған сапалы білім алу ҥшін қажетті жағдайлар жасау» - 
деп атап кҿрсетілген [10]. Ҧлттық қҧндылықтарды болашақ педагог мамандардың жҽне сол арқылы 
оқушы жастардың бойына сіңірудің тағы бір маңызды бағыты, ҿзін-ҿзі бағалай білуге бет бҧру,  
ҧлттық байлығымызды игеру, ҧлттық сананы дамыту.  

Қорыта келе, болашақ педагог мамандардың жаһандану жағдайындағы қҧзыреттілігін ҧлттық 
қҧндылықтар негізінде қалыптастыру жҥйесі дегеніміз – педагогтардың ҧлттық қҧндылықтар жайлы 
ғылыми теориялық, философиялық жҽне психологиялық ҧғымдары мен тҥсініктерін қалыптастыруға 
бағытталған жҧмыстың мызғымас реттілігі. Ҧлттық қҧндылықтар болашақ педагог маманның тҧлға-
сындағы басты қасиеттер ретінде орнығып, іс-ҽрекетінде кҿрініс беріп, оның қазақ ҧлтының ҿкілі 
екендігін бейнелеп тҧруы маңызды. Сонымен қатар оқу орны тҧтынушының бҥгінгі мҥддесіне ғана 
емес, келешек тағдырына (карьерасына, материалдық жҽне рухани ынсап-берекесіне) ықпал ететін-
дей білім беруі тиіс. Осы тҧрғыдан келгенде, болашақ маманның сапасын оның білімділігі мен қҧзы-
реттілігін  анықтайды. Еңбек нарығы осы қасиетті талап етіп отыр. Бҧдан шығатын қорытынды: 
білім сапасы - ҿмір сапасының негізі. 
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ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ РӨЛІ 

 

Аңдатпа 

Бҧл мақалада интеграцияның студенттердің сандық сауаттылығын қалыптастырудағы рҿлі қарастырылады. Білім 

берудегі интеграция мҽселесін жан-жақты зерттеу оның маңыздылығын жҽне ойлау жҥйесін меңгерген, ҿз іс-

ҽрекетін саналы тҥрде талдауға, цифрлік технология жағдайында дербес ҿз бетімен ҽрекетке, сонымен бірге жаңа 

білім мен дағдыны меңгеруге қабілетті қазіргі заманғы тҧлғаны дамытуда педагогикалық ҥдеріске жағымды 

ықпалын  кҿрсетеді. Білім беру жҥйесі дамудың ҿзіне тҽн ішкі ҽлеуметтік заңдылықтары бар қоғамның маңызды 

ҽлеуеметтік институты болып табылады. Адамның рухани, мҽдени, ақпараттық қажеттіліктері ҥздіксіз білім беру 

факторы жҽне оны дамытудың негізгі кҥшейткіші болып саналады. Сауаттылық ЮНЕСКО-ның «Барлығына 

арналған білім» бағдарламасының негізгі міндеттерінің біріне саналады, онда сол міндетке сҽйкес ересектердің 

сауаттылығын кҿтеру, базалық жҽне ҥздіксіз білімнің барлық ересектерге де қолжетімді болуы қарастырылады  

Тҥйін сӛздер: ақпарат, сауаттылық, ақпараттық сауаттылық,  функционалдық сауаттылық, сандық сауаттылық, 

компьютерлік сауаттылық, ақпараттық коммуникативтік технология, интеграция. 
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РОЛЬ ИНТЕГРАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация 

В данной статье расмматривается роль интеграции в формировании цифровой грамотности студентов. 

Всестороннее изучение проблемы интеграции в образовании подтвердило ее значимость и положительное влияние 

на педагогический процесс, выразившиеся в стремлении развития современной личности, обладающей системным 

мышлением, способностью к осознанному анализу своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях 

цифровой технологии, а также приобретению новых знаний и навыков. Система образования является важнейшим 

социальным институтом общества, который имеет свои внутренние социологические закономерности развития. 

Духовные, культурные, информационные потребности человека являются основными ускорителями развития, 

факторами непрерывного образования. Грамотность является одной из основных целей Программы ЮНЕСКО 

«Образование для всех». Цель повышение уровня грамотности взрослых и предоставление всем взрослым равного 

доступа к базовому и непрерывному образование.   

Ключевые слова: информация, грамотность, информационная грамотность, функциональная грамотность, 

цифровая грамотность, компьютерная грамотность, информационная коммуникативная технология, интеграция. 
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THE ROLE OF INTEGRATION IN THE FORMATION OF DIGITAL LITERACY OF STUDENTS 

 

Abstract 

This article discusses the role of integration in the formation of digital literacy of students. A comprehensive study of the 

problem of integration in education confirmed its importance and positive impact on the pedagogical process, expressed in the 

desire to develop a modern person who has systemic thinking, the ability to consciously analyze his activities, take 

independent action in digital technology, and acquire new knowledge and skills. The education system is the most important 

social institution of society, which has its own internal sociological laws of development. Spiritual, cultural, information needs 

of man are the main accelerators of development, factors of continuous education. Literacy is one of the main objectives of the 

UNESCO Education for All Program. The goal is to increase the level of adult literacy and provide all adults with equal 

access to basic and continuing education. 

Key words: information, literacy, information literacy, functional literacy, digital literacy, computer literacy, information 

communication technology, integration 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың «Тҿртінші ҿнеркҽсіптік революция 

жағдайындағы дамудың жаңа мҥмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауында [1]: «Цифрлы 

Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы қабылданып, оны жҥзеге асыру бағыттарының айқындалуы 

цифрлық технологияны дамыту жағдайында студенттердің ақпараттық сауаттылығын қалыптастыру 

мҽселесін ҿзектендіреді.   

Сонымен бірге қазіргі заманғы білімнің жылдам жаңаруы жҽне ақпараттық-білім беру ортасының 

белсенді қалыптасуы жоғары орындары алдына ғылым жҽне білім мақсатын шешу ҥшін ақпараттық 

ресурстарды тиімді пайдаланатын, ҿңдейтін, ақпараттармен сауатты жҧмыс істей алатын, қажетті 

білім мен дағдыны ҿзбетімен меңгеретін болашақ маманды даярлау міндеттерін қояды.  

Ақпарат термині латынның «information» сҿзінен шыққан, тҥсіндіру, мазмҧндау деген мағына-

ларды білдіреді, кҥнделікті ҿмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын кҿп мағыналы ҧғым. 

Жалпы алғанда бҧл ҧғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білім, мағына, қҧрылым, 

бейнелеу, сезіну тағы басқа ҧғымдармен тығыз байланысты  [2].  

Философиялық кҿзқарас тҧрғысынан, ақпарат – мҽліметтер немесе хабарлама кҿмегімен нақты 

ҽлемді бейнелеу; ал хабарлама – бҧл  ақпаратты ҧсыну формасы (мҽтін, сан, кесте, график, бейне) [3].  

Кең мағынада ақпарат қазіргі заманғы ғылымның материя, энергия, уақыт, кеңістік, т.б. жетекші 

ҧғымдарымен қатар қолданылатын тҥйінді ҧғым, ҿзіне адамдар арасында мҽліметтер алмасу, тірі 

жҽне ҿлі табиғат белгілерінің алмасуы, адамдар мен қҧрылғылар алмасуы сияқты ҽрекеттерді енгізеді.  

Бҥгінде «ақпарат» ҧғымы ҥш тҧрғыдан (ғылыми, абстрактылык, нақты) анықталады. Сондай-ақ 

ақпарат теорияда, кибернетикада, семантикалық теорияда, тҧрмыста, техникада терең жҽне кҿпқыр-

лы мҽнге ие. Демек ақпарат ақпараттанған қоғам дамуының маңызды атрибуты болып табылады.   

Жалпы сауаттылық тҥсінігі мҽдени-тарихи сипатқа ие. Ҽртҥрлі мҽдени контексте «сауаттылық» 

ҧғымы сан алуан мағынаны білдіреді. Мысалы, дҽстҥрлі тҥсінікте ол - оқи білу, жаза білу, санай білу. 

Қазіргі заманда сауаттылық – бҧл білім алу, сонымен бірге ҿмір бойы қҧзыреттіліктердің жаңа тҥрін 

(білім, дағды жҽне ҽлеуметтік тҽжірибе) меңгеру, ақпараттарға жҽне білімге негізделген қоғам ҿмірі-

не белсенді жҽне табысты қатысудың міндетті шарты болып табылады.   

ЮНЕСКО-ның негізі қаланғаннан бастап «сауаттылық идеясы» білім алу жҽне оқу қҧқығының 

бҿлінбейтін бҿлшегі ретінде қарастырылады. 1985 жылы адамның кҥнделікті тіршілік ҽрекетіне 

қажетті сауаттылықтың базалық деңгейі ретінде оқу мен жазуды меңгеруді қарапайым қысқа хабар-

ламаларды тҥсіну ҥшін анықтады. 1990 жылы сауаттылықтың кең тҥсінігі ҧсынылды, оған адамның 

ҿзін жҽне оның қоршаған ҽлеуметтік ортасын дамыту, тіршілігі ҥшін қажетті оқу, жазу, санау қабі-

леттері енгізілді. 2004 жылы сауаттылық қайтадан қарастырылып, «ақпаратты теңестіру, тҥсіну, 
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тҥсіндіріп беру, қҧрастыру, коммуникацияға тҥсу, ҽртҥрлі контекстегі қолжазба жҽне басылған 

материалдарды қолдану қабілеттері, сонымен бірге жеке адамның мақсатына жетуде білімді мең-

геруі жҽне ҽлеуетін дамытуы, тҧтас алғанда, қоғам ҿміріне қатысуы ҥшін білімнің ҥздіксіздігі ретін-

де» анықталды [4, 131 б.].  

Технологияның қарыштауы, ақпараттар санының ҿсуі жҽне оның формалары мен тасымалдау-

шыларының ҽртараптандырылуы жағдайында «сауаттылық» ҧғымының «жаңа сауаттылық» ҧғымы-

на дейін дамуы аса кең метафорлық мағынаға, жаңа тҥрге ие болуда.  

Сондықтан «сауаттылық» ҧғымы ҿзіне ақпараттарды алу, қабылдау, ҿндіру, сақтау жҽне беру 

ҥшін негізгі дағдыларды меңгерумен байланысты «функционалдық сауаттылық», «сыни сауат-

тылық», «шешендік сауаттылық» тҥсініктерін енгізеді.  

1978 жылы ЮНЕСКО-ның анықтауына сҽйкес «адам функционалды сауатты деп саналған, егер 

ол тобының немесе қауымдастығының тиімді қызмет атқаруы ҥшін қажетті кез келген іс-ҽрекет 

тҥрін жҥзеге асырса, онда сауаттылық ҿзінің немесе қауымдастығының дамуы ҥшін оқу, жазу немесе 

санауды қолдануға мҥмкіндік береді» [4, 133 б.].    

Функционалдық сауаттылықтың параметрлері сан алуан тҥрлі: тілдік сауаттылық; қҧқықтық 

сауаттылық; азаматтық сауаттылық; қаржылық сауаттылық; экологиялық сауаттылық; кҽсіби жҽне 

арнайы аспектідегі сауаттылық  [5].  

Ақпараттық коммуникативтік технология (ИКТ) қолданумен білімге, ақпараттарға мҥмкіндікті 

қамтамасыз ететін дағдыларға қатысты «технологиялық сауаттылық», «компьютерлік сауаттылық», 

«аудио-визуальдық сауаттылық» ҧғымдары қолданылады. Осыдан нақты саладағы білімге қолжет-

кізу дағдысын белгілеу ҥшін сол салаға сҽйкес тҥсініктер пайда болды, мысалы, ҿнер, экономика, 

денсаулық сақтау, экология, география жҽне т.б.  

Цифрлық ресурстар санының артуына байланысты жаңа дҽуірде бір жағынан, сандық қҧрылғы-

лар, ресурстар мен қызметтердің, екінші жағынан, жаһандық ақпараттық медиа ортаның ҿрістеуінен 

ақпараттық қоғамдағы білімді тасымалдау, беру, жинақтау, қҧрастыру жҽне тарату жҥйесі ретінде 

жаһандық бҧқаралық ақпарат қҧралдары ортасының адамға ықпалының кҥшеюі айқындала тҥсуде.   

Сондықтан бҥгінде «цифрлық сауаттылық» ҧғымы ғылыми айналымға енді. Ол ақпараттық іс-

ҽрекет қҧралы ретінде компьютерді пайдалана білу шеңберінен шығып, технологиялық сауаттылық-

пен байланысты компьютерлік сауаттылық жҽне ақпараттық коммуникативтік технологияны қолда-

на білу сауаттылығы ҧғымдары қатарында қарастырылады.  

Цифрлық сауаттылық даму катализаторы қызметін атқарады, ҿйткені электрондық қызметті 

тҧтынушы ақпараттық қоғамның азаматының маңызды ҿмірлік дағдыларын меңгеруге жҽне ҿздігі-

нен білім алу сҧраныстарын қанағаттандыруға ҽсер етеді.  

Цифрлық сауаттылық – дағдылар топтарын біріктіретін кең ауқымды қҧрама бҿлшектерден тҧра-

тын шекті ҧғым: компьютерлік сауаттылық (компьютер саласындағы пайдаланушылық жҽне арнайы 

дағдыларды енгізеді); АКТ сауаттылық (Интернет арқылы сервисті пайдалану ҥшін тҧтынушылық 

дағдыларының жиынтығы, коммуникативтік жҽне сандық ақпаратты іздеу, іріктеу, қҧрастыру, ҿң-

деу, сақтау, тарату ақпараттық  қҧраушылар). АКТ қоғамдық дамуға, адамның ҽлеуеметтік тҽжірибе-

сіне, оның қоғамдағы кеңістігіне кҿбірек ықпал етеді. Мҧнда ақпарат негізгі стратегиялық ресурс 

жҽне ҽлеуметтік - мҽдени даму факторы болса, ал АКТ адам іс-ҽрекетінің жетекші қҧралдарының 

бірі болып табылады.  

Интеграцияның студенттердің сандық сауаттылығын қалыптастырудағы рҿлін қарастыруда бҧл 

ҧғымға берілген анықтамаларға назар аударылды.  

А.А. Бейсенбаеваның пікірінше, ғылым мен практика интеграциясын генетикалық қағида дең-

гейінде пайдалану сапалы жаңа жҥйе жоғары реттегі интегралды білімдік кеңістікті  қалыптастыруға 

мҥмкіндік береді. Ал бҧл педагогикалық теория мен практика арасында сапалы байланыс қҧру ҥшін 

жаңа мҥмкіндіктер ашады. Бҧл тҧрғы ғылым мен практика интеграциясын генетикалық қағида ретін-

де мҧғалімнің іс-ҽрекетінде теориялық педагогикадан білімді жҥйелі пайдалануға бағдар береді [6].  

И.А. Колесникова философиялық-педагогикалық тҧрғыдан, интеграция «Адамзаттың ақыл-ой 

жиынтығы мен жеке ойлау деңгейлерінің  сай келуін қамтамасыз ететін механизм ретінде қарас-

тырылуы тиіс», - деп есептейді [7].  
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Н.В. Груздева «интеграцияны ҽлем бейнесін қҧруға жҽне сол ҽлемде ҿзін тҥсінуге жағдай жасауға, 

ақиқат шындықты ҿзара толықтыруға негізделген білім процесін жҥзеге асыратын принцип» ретінде 

анықтайды [8].  

М.Г. Чепиков ғылыми білім «интеграциясы тенденциядан заңдылыққа айналады» – деген пікірін 

білдіреді [9]. 

Г.Ф. Федорец интеграцияны элменеттердің бірлігін тҧтастыққа біріктіретін, бірлікті қайта қалпы-

на келтіретін дифференциацияға қарама-қарсы процесс деп тҥсіндіреді [10]. 

Сондықтан білімді жаңа аспектіде тҥсіну қажет, білімді интеграция деңгейінде жан-жақты ойлау 

жҽне араластыру қайта ойлау оқытылатын пҽнде іргелі мҽселелерді таратуға мҥмкіндік беріп, қоғам-

да білім беру жҥйесінің рҿлінің ҿзгеруіне алып келеді.  

1993 жылы ЮНЕСКО-ның сессиясында интеграция ҧғымына «ҿзара органикалық байланыстағы 

білімдердің бір-бірімен кірігуі, білім алушының ғылымды біртҧтас тҥсінуіне қол жеткізу» деп 

дҥниетанымдық мақсатта жҧмыстық анықтама беріледі [11]. 

Интеграцияның мҽні студенттің іс-ҽрекеті мен шығармашылық ҽлеуетін іске асыруға негізделіп, 

оның оқытылатын пҽндерге сҽйкес келетін білім алуын, білім нҽтижелері ретінде қҧзіреттіліктерді 

меңгеруін талап етеді. Интеграция базалық қҧзыреттілікпен тікелей байланысты дағдының біріне 

саналады. Сандық сауаттылық жағдайында бҧл дағды АКТ қҧралдарын пайдалану арқылы ақпарат-

ты тҥсіндіріп беру жҽне қайта таныстыруды іске асырады. Мҧндағы ең кҥрделісі – ҽртҥрлі кҿздерден 

алынған ақпараттарды жинақтау, қосу, салыстыру жҽне қарама-қайшылықтарын айқындау. Интегра-

ция техникалық міндеттерді шешуді талап етеді, атап айтқанда, ҽртҥрлі типтегі мҽліметтерді бір-

мезгілде ҿңдеуге мҥмкіндік туғызады. Осыдан, интеграция ҥрдісі ҥшін мҽтінді, кестені жҽне бейнені 

басқасымен салыстыру жҽне байланыстыру ҥшін визуалды, вербалды сауаттылық қажет. Демек АКТ 

арқылы нақты пҽндерде қалыптастырылған оқу бағдарламалары бҧл контекстте пҽнаралық тҧғырға 

бағдарланған жҽне қҧнды деп саналады.  

Жаңа білімді қҧрастыру сауаттылықтың барлық тҥрлеріндегі негізгі міндет ретінде компьютерлік 

бағдарламаны қолдану, авторлық материалдарды жасау жаңа цифрлік ақпараттың ҿзгені қҧрайды.  

Сандық сауаттылықты бағалау ҥшін сандық қҧралдар аса тиімді, ең кҿп таралғандарының бірі 

электрондық немесе цифрлік портфолио – ол Web сайтты пайдаланумен жинақталған электрондық 

мҽліметтер. Ҽрбір электрондық мҽліметтер ді электрондық тесктке, файлге, мультимедия,  гипер-

сілтемеге енгізуге болады. Электрондық портфолионың ҥш типі бар: дамуға бағытталған, рефлексив-

тік, презентациялық.  

Қорыта келгенде, цифрлік дҽуірдің жастары (балалар, студенттер) ҥшін визуалды оқыту тілін 

қалыптастыруда АКТ қолдануға бағытталған дамудың жаңа ҥлгісі қажет, ол сандық сауаттылықтың 

шығармашылық тҥріне бағдарлануы тиіс. Қҧзыреттілік - ҿзгермелі жағдайда меңгерген білім, білік, 

дағдыны тҽжірибеде қолдана алу қабілеті болып табылатын оқу нҽтижесінде алынатын сапа. 
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Аңдатпа 

Мақалада болашақ биолог мамандарды дайындауда кҿкҿністерді зақымдайтын саңырауқҧлақ тҥрлерінің 
биоэкологиялық ерекшеліктерін зерттеу нҽтижелерін оқу ҥдерісінде қолданудың қҧрылымдық-мазмҧндық жҥйесі 
жасалынды. Білікті биолог маман дайындау мақсатында оқу ҥдерісін ҧйымдастыру жҽне нҽтиже алу жолдары 
қарастырылды. Кҿкҿністерді зақымдайтын саңырауқҧлақ тҥрлері туралы білімін сапа кҿрсеткіштеріне сҽйкес 
меңгерудегі компоненттері, ҿлшемдері мен кҿрсеткіштері нақтыланды. 

Тҥйін сӛздер: модель, биологиялық білім, саңырауқҧлақ тҥрлері, компонеттер. 
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Аннотация 

В статье построена структурно-содержательная система применения в учебном процессе результатов 
исследования биоэкологических особенностей видов грибов, поражающих овощи, в подготовке будущих 
специалистов биологов. Рассмотрены пути организации учебного процесса и получения результатов при подготовке 
квалифицированных специалистов биологов. Конкретизированы компоненты, величины и показатели освоения 
знаний о грибах, поражающих овощи, согласно показателям качества. 
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STRUCTURAL AND SUBSTANTIAL SYSTEM OF FORMATION OF BIOLOGICAL KNOWLEDGE  
OF STUDENTS 

 
Abstract 

There is constructed the structural and substantial system of application in educational process of research results of 
bioecological features of fungi species striking vegetables in training of future experts of biologists. There are considered 
ways of the organization of educational process and obtaining results for training qualified specialists of biologists. 
Components, sizes and indicators of development of knowledge about fungi striking vegetables are concretized according to 
quality indicators. 

Key words: model, biological education, species of fungi, components. 
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Кез келген білімді қалыптастыру ҥшін ең алдымен оның қҧрылымдық тетігін қарастырып барып 

мазмҧнын қҧрастыру арқылы ғылыми жҥйелік ҧстаным жасайды. Бҧл жҥйе ҥлгілік (модельдік) 

сипатта болуы тиіс. 

Модельдеу – зерттелетін тақырыптың, педагогикалық қҧбылыстардың мазмҧнын ашуға кҿмек-

тесетін зерттеудің бірден-бір ҿзекті ҽдісі болып табылады. Мҧндағы басты артықшылық – мҽлімет 

ҧсынудың бҥтіндігі. Ҽдіс арқылы ғылыми танымның зерттеу объектілерін олардың модельдерін 

жасап, неғҧрлым тиімді тҽсілмен зерттеуге мҥмкіндік береді. Педагогикалық моделдеу, сипаттау 

педагогикалық тҽжірибенің мақсатын, яғни модель-мақсатты қарастырады. Осындай мақсат аралық 

нҽтижелерді тҥзуге жҽне басқарудың ықпал жҥйесін қалыптастыруды керек етеді. Сондықтан био-

логиялық білім беруде кҿкҿністерді зақымдайтын саңырауқҧлақтарды зерттеу нҽтижелерін қолдану-

дың ҽдістемесін жасаудың қҧрылымдық-мазмҧндық тҧрғыдан сипаттау, барысында модель сҿзіне 

тҥсінік береміз. Модель, ҥлгі сҿзі (франц. modele, итал. modello, лат. modulus) - «ҿлшеуіш, ҿлшем, 

ҥлгі, норма» деген мағынаны береді [1]. 

А.Н. Дахиннің пікірінше педагогикалық модельдеу зерттеудің жалпы ҽдістеріндегі жеке бағыт, 

бҧл бағытты модельдеу қҧбылыстарының ерекшелігін кҿрсететін ҥлгі ретінде кҿрсетсе [2],                      

Г.И. Саранцева модельге материалдың бір бҿлігін ойша немесе практикалық тҥрде қысқартып, кҿр-

некі тҥрде беру, нақты немесе болжанған ерекшеліктер мен қҧрылымдар кҿрініс табатын зерттелетін 

нысанның нақты бейнесі деп анықтама береді [3]. А.Ф. Зотов педагогикалық модельді зерттеу бары-

сында объектілер мен салалар арасындағы тҽуелділікті ажыратумен шектелетін байланыстылық пен 

біртҧтастық, зерттеу объектілерінде кҿрсетілетін теориялық модельдердің шешуші жағдайларын 

шын эффектілермен байланыстырудың қажеттігі ретінде сипаттайды [4]. 

Модель таным объектісінің орнын басатын жҽне ол туралы ақпарат кҿзі болып табылатын 

материалдық жҥйе деп тҥсіндіріледі. Модельдер зерттеу мақсатына байланысты ҽр тҥрлі қағидалар-

мен топтастырылады. Таным ҥдерісінде қолдану мақсатына, тҥпнҧсқа туралы ақпараттың орындалу 

ҽдісіне, адамның оларды жасау барысында қатысу дҽрежесіне қарай топтастыру қағидаларын бҿліп 

кҿрсетуге болады. Аталған қағидаларға сҽйкес модельдер ҥш ҥлкен топқа ажыратылады. Эвристика-

лық жҽне дидактикалық, таңбалы жҽне заттық-техникалық, табиғи жҽне жасанды. Таным ҥдерісінде 

модельдер ҽр тҥрлі функцияларды атқарады. Олар кейбір қҧбылыстарды тҥсіндіру функцияларын 

орындайды. Сондықтан ғылыми зерттеулердегі модельдің мҽні болжау яғни эвристикалық функция-

лары болып табылады.  

Кҿкҿністерді зақымдайтын саңырауқҧлақтарды зерттеу нҽтижелерін оқу ҥдерісінде қолданудың 

негізінде білімгерлердің биологиялық білімін толықтырудың мазмҧндық-қҧрылымдық жҥйесі 

жасалды (1-сурет).  
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Сурет 1– Болашақ биолог мамандар дайындауда кӛкӛністерді зақымдайтын саңырауқұлақ түрлерінің 

биоэкологиялық ерекшеліктерін зерттеу нәтижелерін оқу үдерісінде қолданудың құрылымдық-мазмұндық жүйесі 

 

Модель қҧрылымы білім беру мақсатымен тікелей байланысты зерттеу нысанының сипаттамасын 

негізге ала отырып қҧрылды [5-7].  

Білімгерлердің биологиялық білімді игеруде сапа кҿрсеткіштеріне сҽйкес меңгерудегі компонент-

терді, ҿлшемдер мен кҿрсеткіштерді 2-кестеге сҽйкес келтіруге болады.  

Кесте 2 - Кҿкҿністерді зақымдайтын саңырауқҧлақтар туралы білімін сапа кҿрсеткіштеріне сҽйкес 

меңгерудегі компоненттері, ҿлшемдері мен кҿрсеткіштері 
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Білімгерлердің оқу іс-ҽрекетіндегі 

кҿкҿністерді зақымдайтын саңырауқҧлақ 

тҥрлерінің биоэкологиялық ерекшеліктері 

туралы мҽліметтер мен пҽнге қызығушылығы, 

зерттеу жҥргізуге, пҽнді меңгеруге 

белсенділігі, ҧмтылысы 

- саңырауқҧлақтар туралы білім мазмҧнына 

қызығады; 

- саңырауқҧлақтардың биоэкологиялық ерекше-

ліктері, кҥрес шараларын іздеу, генетикалық 

зерттеу жҥргізу ҽдістері туралы білімді қажеттілік 

деп ҧғады; 

- кҿкҿністерді зақымдайтын саңырауқҧлақтар 

туралы білімді игеруге, зерттеу жҧмыстарын жҥр-

гізуге, педагогикалық іс-ҽрекеттерді белсенді жҥзе-

ге асыруда, бҽсекеге қабілетті маман қалыптасуына 

ҧмтылысы жоғары 
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Саңырауқҧлақтар туралы қалыптасқан 

білімі. Ғылыми жобалық іс-ҽрекеттің негізгі 

субъектісі ретінде тани отырып, ғылыми 

зерттеу жҧмыстарды меңгеруі мен оны 

практикада пайдалану біліктілігінің болуы  

- саңырауқҧлақ тҥрлері, генетикалық-молекула-

лық тҥсініктер бойынша білімі терең, толық 

сипаттай алады, оқу материалдарының мазмҧнын 

тҥсініп, ҧғынады; 

- пҽнаралық оқу материалдарының мазмҧнын 

танып-біліп, оқи алады, білімі терең; 

- ғылыми-зерттеу іс-ҽрекет ҽдістері мен тҽсіл-

дерін білуі, жаңаны табуда танымдық біліктерінің 

қалыптасуы; 

-ҧжымдық зерттеушілік жҧмыстарды атқаруы, 

білімін қажетті жағдайда практикалық тҧрғыда 

сабақтастыра білуі  
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Рефлексияның қалыптасуы 

- ғылыми-жобалық іс-ҽрекетке, ізденімпаздық 

жҧмыстарға талдау жасай білуі; 

- жеке іс-ҽрекетін ҧйымдастырушылық тҧрғыда 

ҿз бетімен сараптау; 

- іс-ҽрекетті объективті бағалай білу, кемшілік-

терді жоюға жауапкершілікпен қарау, рефлексия-

лық бағытты таңдау, білімін, білімнің негізін, 

оларды меңгерудің жолдарын таба білуі 

 

Мақсатты-мотивациялық компонент – білім берудің жаңа парадигмасына сай болашақ биология 
мҧғалімдерінің саңырауқҧлақтар туралы білімді игеруге, ғылыми-зерттеу іс-ҽрекетке қҧндылық 
бағдары ретінде ынтасы, жаңалыққа қызығушылығы, зерттелетін мҽселенің шешімін табуға қызығу-
шылығы, ҿз іс-ҽрекетін зерттеушілік сипатта ҧйымдастыруға талпынуы. Саңырауқҧлақтар туралы 
білімді игеру 5В011300- Биология мамандығы білімгерлеріне 2-курста оқытылатын кҽсіби элективті 
модульдің бірі «Ҿсімдіктер систематикасы» пҽнінен басталады. 

Мазмҧндық-танымдық, іс-ҽрекеттік компонент – саңырауқҧлақтар туралы білімінің толықтығы, 
ғылыми-жобалық іс-ҽрекеттерді іске асыру біліктілігінің болуы, ҧйымдастыра білуі, пҽнаралық 
ғылыми білімдерін байланыстыра отырып, қажетті жағдайда қолдана алу мҥмкіндігінің болуы. 

Рефлексиялық-бағалау компоненті – ғылыми-жобалық жҧмыстары мен зерттеулерге талдау 
жасай, жетістіктер мен кемшілік себептерін айқындай білуі, рефлексиялық бағыты қалыптаса оты-
рып, жоғары дҽрежеде танымдық қызығушылық негізінде зерттеушілік, шығармашылық бағытты-
лығының тҧрақтылығы.  

Кҿрсетілген модельдің негізінде саңырауқҧлақтар туралы білімді меңгеру деңгейлері жҽне сапасы 
таным деңгейіне байланысты (А.Ҽлімов бойынша) ҥшке бҿліп қарастырылды. 

Жоғары деңгей: талдау, синтез, бағалау; 
Орта деңгей: тҥсіну, қолдану; 
Тӛмен деңгей: білім (білу) деңгейін қамтиды. 
Компонеттер бойынша кҿрсеткіштерді талдайық: 
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Мақсатты – мотивациялық компонент ӛлшемдеріне танымдық қызығуды қалыптастыру бейнесі 
жатады. Болашақ биолог мамандарды дайындау қҧндылық қарым-қатынас, болашақ маманның 
кҽсіби шеберлігін жетілдіруге, дамытуға талпынуы, таңдаған мамандығын жақсы кҿруі, ҧрпақ 
тҽрбиелеуде мҧғалімнің орнын сезінуі, біліктілік, кҽсіби шеберлік деңгейін дамытуға бағыттылығы, 
кҿкҿністерді зақымдайтын саңырауқҧлақ тҥрлеріне зерттеу жҥргізуге, пҽнді меңгеруге белсенділігі, 
микроорта ҿзгерістеріне сай қолайлы инновациялық, педагогикалық технологияларды таңдай білуі, 
инновациялық іс-ҽрекетке ҧмтылу ҽрекеттері жатады.  

Мазмұндық-танымдық, іс-әрекеттік ӛлшемдеріне болашақ маманның пҽндік ҽдіснамалық 
дайындығының деңгейі, саңырауқҧлақтар туралы теориялық білім негіздерімен қарулануы, ғылыми-
зерттеу жҧмыстарды меңгеруі, зерттеулерді жҥргізуі, кҽсіби білімін ҿз тҽжірибесінде қолдана білуі, 
педагогикалық қарым-қатынастық ҥрдісті тиімді жҥргізе алуымен ҿлшенеді.  

Рефлексиялық-бағалау ӛлшемдеріне зерттеушілік ептілікті, шығармашылық белсенділікті, білім-
герлердің ғылыми-ізденушілігін дамытуы, болашақ биология мҧғалімінің ғылыми-зерттеу жҧмыс-
тарына ҿзіндік талдау жасай алуы, білімін кҿтеруге, жетілдіруге талпынуы мен инновациялық ҽдіс-
тҽсілдерді шығармашылықпен қолдана алуымен сипатталады. Осы аталған кҿрсеткіштер арқылы 
білім, іскерлік, іс-ҽрекет, нҽтиже қалыптасады.  

Жобалық оқыту жҥйесін жасау білімнің игерілуіне, білім беру теориясы мен практикалық сала-
ларына белсендендірудің амалдарын ғана емес, білімгерлердің тҧлғалық дамуының, білікті маман 
қалыптасуының жҥйесін енгізеді. 
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БОЛАШАҚ БИОЛОГ-БАКАЛАВРЛАРДЫ КӘСІБИ ДАЯРЛАУДА  
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКАНЫҢ РӨЛІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада қазіргі таңда биолог-бакалаврларды дайындауда білім беру қҧзіреттілігі мен тҽжірибелі маман ретінде 

қалыптастырудың жолдары  қарастырылған.   

Болашақ биолог мҧғалімдерін даярлау жҥйесінде педагогикалық тҽжірибе олардың кҽсіби қалыптасуының негізгі 

формасы болып саналады ҽрі теориялық білім жҽне практикалық тҽжірибені синтездеуге мҥмкіндік береді. Студент-

терде қалыптасатын тҧлғалық-шығармашылық ҽлеуеттің дамуы, кҽсіби қҧзіреттіліктердің деңгейімен анықталады. 

Сондай-ақ жеке ҿзіндік ҽдістемелік жҥйені қҧру арқылы кҿптеген нҽтижелі педагогикалық жетістіктері, биологияны 

оқытудың ауытқымалы  ҽдіс-тҽсілдері, оқыту технологиялары мен авторлық бағдарламаларды жҥзеге асуы, жобалау-

ға қол жеткізуге тікелей байланысты болады. Мақалада практиканттардың іс-ҽрекеті олардың оқушылармен, ата-

аналармен, мектеп мҧғалімдерімен, ҽкімшілікпен тҥрлі қарым-қатынастармен сипатталуы тиіс. Бҧл іс-ҽрекеттер 

кҽсіби дайындықтың айтарлықтай нҽтижеге жетуге негіз болатыны  жан-жақты тоқталған.    

Тҥйін сӛздер: биолог-бакалавр, модернизация, педагогикалық практика, кҽсіби қҧзіреттілік, педагогикалық білім 

беру, кҽсіби дайындық, кҽсіби шеберлік.  
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ-БИОЛОГОВ 

 

Аннотация 

В настоящей статье основными функциями преподавания биологии бакалавров являются: компетентность в 

образовании и практика. В системе подготовке будущих учителей педагогическая практика является одной из 

основных форм их профессионального становления, которое позволяет синтезировать теоретические знания и 

практический опыт. Формируемые профессиональные компетенции предполагают наличие или развитие у студента 

личностно-творческого потенциала, стремления добиваться максимальных педагогических результатов с помощью 

построения собственной методической системы, варьирования различных приемов и методов обучения биологии, 

проектирования и реализации авторских программ и технологий обучения. В статье рассмотрена деятельность 

практикантов, характерезующее отношение между учащимися, их родителями, учителями школы и администрацией. 

Эти мероприятия дают всесторонний импульс преимуществам профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: бакалавр-биолог, модернизация, педагогическая практика, профессиональная компетентность, 

педагогическое образование, профессиональная подготовка, профессиональное мастерство. 
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THE ROLE OF PEDAGOGICAL PRACTICE IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE 
BIOLOGICAL PREPARING 

 
Abstract 

In this article, the main functions of teaching bachelor biology are: competence in education and practice. In the system of 
preparing future teachers, pedagogical practice is one of the main forms of their professional development, which allows 
synthesizing theoretical knowledge and practical experience. Formed professional competencies presuppose the presence or 
development of the student's personal creative potential, the desire to achieve maximum pedagogical results by building his 
own methodological system, varying the various techniques and methods of teaching biology, designing and implementing 
author's programs and teaching technologies. The article examines the activities of trainees as characterizing the diversity of 
relations with students, their parents, teachers, school administration, which makes it one of the most difficult forms of 
vocational training. 

Key words: bachelor-biologist, modernization, pedagogical practice, professional competence, pedagogical education, 
vocational training, professional skills. 

 
Қоғам дамуында білім беру жҥйесінде ҿзгеріс жасауды талап етіп отыр. Оның ішінде педагог 

кадрларды даярлау сапасын ҽлемдік деңгейге кҿтеру мҽселесін Елбасы Н.Ҽ. Назарбаев ҿзінің жыл 
сайынғы Қазақстан халқына жолдауларында айтып келеді [1]. 

Отандық кҽсіби білім берудің негізгі мақсаты – рухани жанғырту жағдайында білім сапасын  
кҿтеру. Жоғары педагогикалық оқу орындарындағы биолог-бакалаврлардың тҧлға ретінде қалып-
тасуы, жоғары білімді, ҿз ісінің шебер маманын даярлау мҽселесі қай кезде де ҿзекті мҽселелердің 
бірі. Қазіргі таңда жаңартылған білім бағдарламалары негізінде практикаға  бағыттап оқытудың 
ғылыми-ҽдістемелік негізін қалыптастыру білім беру саласы алдында тҧрған негізгі міндеттің бірі 
болып табылады. 

Қазақстан Республикасының «Білім заңы», Қазақстан Республикасының білімді дамытудың 2011-
2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, Қазақстан Республикасының жоғары педагоги-
калық білім беру тҧжырымдамасы жҽне Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ҽ. Назарбаевтың 
жыл сайын Қазақстан халқына ҧсынатын жолдауының негізгі мақсаты білім алып, білік пен дағдыға 
қол жеткізу ғана емес, солардың негізінде кҽсіби мамандарды шебер де іскер етіп даярлауға, бҥгінгі 
заманға лайықты ҿмір сҥру мен  жҧмыс жасау болып табылады делінген [2]. 

Педагогикалық практика туралы  бірқатар авторлардың  еңбектері мен зерттеулері студенттердің 
педагогикалық іс-ҽрекетіне, ынтасына, қабілетіне, мамандыққа қызығушылығына, мотивіне арналған. 

Педагогтарды  даярлайтын жоғары педагогикалық білім беруді дамыту ең алдымен педагог-тҧлға-
сына адамгершілік ҽлеуетіне, шеберлігіне т.б. байланысты. Сондықтан жоғары оқу орындарында 
болашақ биолог мамандарды практикаға бағыттап дайындауда жаңа талаптарға қайта қарау, оның 
теориясы мен ғылыми-ҽдістемелік негіздерін жаңарту мҽселелерін зерттеу айрықша мҽнге ие.  

Біріншіден – студенттердің жоғары оқу орны қабырғасында алған теориялық білімдері мен кҽсіби 
дайындығы  нҽтижесі,  педагогикалық практика кезінде шыңдала тҥседі.  

Екіншіден – педагогикалық практика кезінде студенттер оқушылармен тікелей қарым-қатынаста 
болу арқылы олардың тҧлғалық ерекшеліктері мен қабілеттерін айқындайды, мінез-қҧлықтарындағы 
кейбір кемшіліктерді  тҥзетуге ҧмтылады.  

Ҥшіншіден – педагогикалық практика кезінде студенттердің кҽсіби қалыптасуының мҽні арта 
тҥсіп, «мен білемін», «ҥйренемін», «ҥйретемін», «тҽрбиелеймін», «қарым-қатынас жасай аламын» 
деген сенімдері нығаяды. Оқушыларды тҽрбиелеп, ҥйретумен  қатар,  студент ҿзін-ҿзі тҽрбиелеумен 
айналысады, сондай-ақ қиындықты жеңуге, оқу ҥдерісінде кездескен мҽселелердің  шешімін табуға 
ҥйренеді, педагогикалық ойлауы ҥздіксіз  дамып отырады.  Педагогикалық практика барысын  ҧйым-
дастыру кезеңіндегі басты мҽселелердің бірі – студенттерге практиканың негізгі міндеттерін 
айқындап талдап жеткізу.  

Педагогикалық практика студенттердің ҿзін-ҿзі дамытуға, ізденісіне, ҿз икемдігі мен дарынды-
лығын айқындауға себепкер болады. Ҿйткені, қазіргі таңда педагогтардың ҿзінің алдына қойған 
міндеттерінің бірі бҧл – мҧғалімнің ҿзін-ҿзі бағалау қасиеті. 
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«Практика» ҧғымы ежелгі грек тілінен енген, ол «ҽрекет, қимыл» деген мағынаны білдіреді. Прак-

тикада білімгер ҿз бойындағы іскерліктер мен дағдыларды, кҽсіби қҧзіреттілігін  тиімді дҽлелдеуі тиіс.  

Философиялық сҿздікке кҿз жҥгіртсек, практика ҧғымы бҧл – қоғамның заманауи дамуын қамта-

масыз ететін білім  алушылардың іс-ҽрекеті [3].  

Студенттердің университет қабырғасында алған теориялық білімі  жоғарғы курста педагогикалық 

практика барысында кҽсібиленеді. Педагогикалық практика барысында, биолог мҧғалімдерді дайын-

дау бҧл – студенттердің ҽдістемелік дағдысын қалыптастырумен  бірге олардың кҽсіби шеберліктерін 

дамытудыдың жаңа  педагогикалық ҽдіс-тҽсілдерді қолданудың  керектігін кҿрсетеді.  

Педагогикалық практикалардың кҽсіби деңгейде ҧйымдастыру мақсатында біз келесідей қағида-

ларды  ескеруіміз керек:  

1. Педагогикалық практиканы ҧйымдастырудың мҽні – студенттердің дайындық деңгейінің 

ескерілуі. 

2. Студенттер педагогикалық практикада сабақ барысында кездескен жағдаятты талдап,  тҧжы-

рым жасау арқылы болашақ маман ретінде біліктілігін арттыруы. 

3. Педагогикалық практика бағдарламасының мазмҧндық қҧрылымының дҧрыстығы мен студент-

терге алдын-ала берілген  тапсырмалардың кешенінің болуы. 

4. Педагогикалық практика жетекшілерінің студенттердің болашақ мҧғалім ретінде  жҧмыс 

жҥргізуін қадағалап, оларға дҧрыс бағыт беруі. 

Болашақ мамандардың педагогикалық  практика барысында кҽсіби шеберліктерінің қалыптасу 

деңгейі ҥш кезеңнен тҧрады:  

- жоғары деңгей: оқытуды жҥйелі ҧйымдастыруы; ҽдіс-тҽсілдерді қолдана білуі; жаңа техноло-

гияларды игеруі; шығармашылыққа баулуы; қарым-қатынастық стильдің сақталуы; педагогикалық 

іс-қҧжаттарды басшылыққа алуы; 

- орта деңгей: жаңа технологияны жете меңгерген; мҧғалімдік жҧмысқа қызығушылығы бар бол-

ғанымен, барлық жҧмыстарды дҽстҥрлі ҧйымдастыруға бейімдігі, тҧйықтық, қысылушылық қасиет-

тердің болуы. 

- тҿменгі деңгей: тиімді ҽдістерді қолдануда педагогикалық дайындығы тҿмен, теориялық тҥсінік 

болғанымен, практикалық тҧрғыда қолданыстың жҽне  мҽдениеттің тҿмендігі [4]. 

Жоғары оқу орындарында модернизация жағдайында ҧйымдастырылған педагогикалық практика 

– студенттердің кҽсіби бағытын қалыптастыруда маңызды. Себебі, практика  барысында студенттер 

таңдаған мамандығы бойынша кҽсіби-тҧлғалық қасиеттері қалыптасады. Биология бакалаврын 

дайындау барысында кҽсіби бағыттылығын қалыптастыру бҧл педагогикалық практиканы ҧйым-

дастырудың басты мақсаты болуы тиіс.  

Биолог бакалаврлардың кҽсіби бағыттылығының қалыптасуын ескере отырып, педагогикалық 

практиканың кҽсіби бағытының моделі қҧрылды. Бҧл модельде студенттердің кҽсіби қызығушы-

лығы, қҧзыреттілігі, іскерлік қабілетінің негізгі ҿлшемдері басшылыққа алынды. Жасалынған талдау-

ларды ескере отырып, мынадай ҧсыныстарды беруге болады:  

- жоғары оқу орындарында педагогикалық практиканың ҧйымдастыруда жҥйелілік, бірізділіктің 

болуы; 

- биолог бакалаврларды даярлау жҥйесінде кешенді педагогикалық практиканың алатын орнын 

айқындау; 

- студенттердің кҽсіби қҧзыреттілігін қалыптастыру, практиканың атқаратын міндеттерін шешу; 

- биолог бакалаврларды дайындау ҥдерісіндегі педагогикалық практиканың мазмҧнын толықтыру 

[5].  

Қорыта келгенде, педагогикалық практика болашақ педагогтарды кҽсіби қалыптастыруды ҥлкен 

рҿл ойнайды. Практика барысында студенттердің теориялық білімдері тереңдеп кеңейе тҥседі, олар-

дың педагогикалық білік, дағды іскерліктері жҽне кҽсіби-тҧлғалық сапалары, сапалық қасиеттері қа-

лыптасады, педагогикалық ойлау, шығармашылық белсенділік жҽне ҿз бетінше жҧмыс жасау ҽрекет-

тері дамиды. Оқытушылар мен студенттердің алдында педагогикалық практиканың мҥмкіндіктерін 

болашақ педагогтардың дайындығын ҿз бетінше педагогикалық ҽрҽкет орындауда кеңінен қолдану 

міндеті тҧр.  
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МЕДИЦИНАЛЫҚ БИОФИЗИКА ПӘНІНДЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ТЕХНИКАНЫ  
КӘСІБИ БАҒЫТТА ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 
Аңдатпа 

Жалпы, жоғары білім беру жҥйесі ғылыми педагогикалық тҧрғыдан қҧрылған, жҥйелі тҥрде бір-бірімен тығыз 

байланысқан, бір мақсатқа негізделген процестерден тҧрады. Осындай процестер арқылы фундаменталды, базалық 

жҽне клиникалық біліммен қаруланған, мамандығы бойынша теориялық білім мен кҽсіби дағдыларды толық меңгер-

ген, сонымен қатар ғылыми зерттеу жҧмыстарын жҥргізуге дағдыланған, ҿз бетінше білімін жетілдіре алатын маман 

дайындауға болады. Болашақ маманды кҽсіби дайындаудың алғы шарты. Бҧл зерттеуде жоғарыдағыдай міндеттерді 

іске асырудың бір жолы ретінде медициналық ЖОО оқылатын «Медициналық биофизика» пҽнінде медициналық 

техниканы кҽсіби бағытта оқытудың педагогикалық технологиясы қарастырылады. Жҥргізілген талдаулар меди-

циналық ЖОО негізгі 4 тҥрлі клиникалық пҽндерде (ішкі арулар, хирургиялық аурулар, балалар аурулары, акушерия 

жҽне гинекология) 5 тҥрлі физикалық факторларға (механикалық, термодинамикалық, электрлік, оптикалық, атом-

дық) негізделген 61 тҥрлі диагностикалық іс-ҽрекеттер қолданылатындығына кҿз жеткіздік. 

Тҥйін сӛздер: медициналық физика, студент, кҽсіби оқыту, медициналық техника, педагогикалық технология. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ В КУРСЕ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОФИЗИКА» 

 

Аннотация 

Принято считать, что высшее образования – это научно педагогическая система состоящая из многих процессов,  

связанная между собой по определенной системе. С помощью таких систем, можно готовить специалистов 

воруженные фундаментальными, базовыми и клиническими знаниям, обладающие профессиональными навыками, 

самостоятельно вести научно- исследовательскую работу и способны самообразованию и т.д. Эти критерии является 

обязательными предпосылками профессиональной подготовкой специалистов. В статье рассмотрены педагогическая 

технология профессиональной направленности обучения медицинской техники в курсе «Медицинская биофизика». 

Анализ показал, что медицинских вузах в основных 4 клинических дисциплинах (внутренние болезни, хирурги-
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ческие болезни, детские болезни, акушерия и гинекология) используется 5 физические факторы (механические, 

термодинамические, электрические, оптические и атомные) на которых основан 61 диагностические действии. 

Ключевые слова: медицинская биофизика, студент, профессиональная обучения, медицинская техника, 

педагогическая технология.  
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PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF TEACHING MEDICAL 

EQUIPMENT IN THE "MEDICAL BIOPHYSICS" CURRICULUM 

 

Abstract 

It is considered that higher education is the scientific and pedagogical system consisting of many processes and connected 

with each other by a certain system.  With the help of these systems it is possible to educate experts armed with fundamental, 

basic and clinical knowledge, having professional skills for independent research work, capable to self-education, and etc. 

These criteria are obligatory prerequisites of vocational training of specialists. This article deals with the pedagogical 

technology of a professional orientation of training medical equipment in "Medical Biophysics" curriculum. The analysis 

showed that medical faculties in the main 4 clinical disciplines (internal diseases, surgical diseases, childhood diseases, 

obstetrics and gynecology) use 5 physical factors (mechanical, thermodynamic, electrical, optical and atomic) on which 61 

diagnostic actions are based. 

Key words: Medical Physics, student, vocational education, medical equipment, pedagogical technology. 

 

Мемлекеттің байлығы жер астындағы темір мен кҿмір, мҧнай мен газ, т.б. кен байлықтармен ғана 

ҿлшенбейді, оның басты байлығы халықтың денсаулығы. Мҧны, Ел Басы, ҚР тҧңғыш Президенті 

Ҽ.Назарбаевтың ҽр жылғы Қазақстан халыққа арналған жолдауында халықтың денсаулығы туралы 

мҽселені жолдаудың басты бағыттарының бірі ретінде қарастыратындығынан  кҿруге болады.   

Осы міндеттерді іске асыру денсаулық сақтау қызметкерлерінің, оның ішінде дҽрігерлердің 

алдында тҧрған басты міндеттердің бірі, олай болса, болашақ дҽрігерлерді-медициналық факультет 

студенттерін заман талабын қанағаттандыратындай, нарықтық қарым-қатынастағы бҽсекелестікке 

тҿтеп беретіндей деңгейде дайындау медициналық жоғары оқу орындары (ЖОО) алдында тҧрған 

мемлекеттік, ҽлеументтік маңызы бар міндеттердің бірі деп қарау керек.   

Медициналық жоғарғы оку орындарында оқылатын медициналық физика курсының алдында 

тҧрған негізгі міндеттер ҚР жоғары медициналық білім стандартарында кҿрсетілген дҽрігердің білік-

тілік сипаттамасынан жҽне арнаулы клиникалық пҽндер бағдарламаларынан келіп шығады. Бҧл бағ-

дарламаларға сҽйкес студент-болашақ дҽрігерлердің медициналық физикадағы негізгі фундаментал-

ды заңдар мен қағидаларды меңгерумен қатар, физикалық факторлардың адам ағзасына тигізетін 

ҽсерлерін, оларды диагностикалық жҽне терапевтік, клиникалық лабораториялық қҧрал жабдықтарда 

пайдалануды жҽне бҧл қҧралдармен жҧмыс істетуді жҽне оны меңгертуді басты бағыт ретінде қарас-

тыру жҥктелген.   

Қазіргі заманғы медицинаны, кеселдің симптомдары мен себебін анықтау жҽне оны жою сияқты, 

кҿп сатыдан тҧратын диагностикалық жҽне терапиялық процесі деп қарастырады [1-2]. Мҧндай 

процесс: клиникалық мҽліметттерді жинау, оларды талдау, шешім қабылдау жҽне емдеу сияқты 

негізгі сатылардан тҧрады. Кҿп жағдайларда аурудың себептерін анықтауда жҽне оны емдеуде дҽрі-

гер ҿз білімі мен тҽжірибесімен қатар, қазіргі заманғы диагностикалық жҽне терапевтік медициналық 

қҧралдар мҽліметі мен физикалық емдеу факторларына сҥйенеді, яғни қазіргі заманғы дҽрігерді тҥрлі 

медициналық қҧралдарысыз жеке қарастыру мҥмкін емес. Шет ел ғалымдарының зерттеулерiне сҽй-

кес дҽрiгер ҿзінің бiлiмi мен бiлiктiлiк деңгейіне қарамастан диагностикалау мен емдеу iсiнің 25-45% 

жағдайда медициналық қҧрал-жабдықтар мҽліметіне сҥйенеді [3]. Ресей ғалымдарының зерттеулері 

бойынша стационарда жатқан аурулардың 80%, амбулаторлық емделуде жҥрген аурулардың 60%, 

санаториядағы ем қабылдаушылардың барлығы медициналық техника кҿмегімен жҥргізілетін 

физиотерапевтік емдеуге зҽру [4]. Олай болса дҽрігердің диагностикалық жҽне емдеу іс-ҽрекеті 
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медициналық қҧралдардан алыған мҽліметтерге байланысты жҽне олардың кҿмегіне тікелей зҽру, 

яғни медициналық мекемелердің, денсаулық сақтау орындарының, медициналық кадрлар дайын-

дауда, білім беру мен ғылыми - зерттеу жҧмыстарында, медицинаның мҧнан да басқа салаларында 

медициналық техниканың алатын орнының ерекше екендігіне кҿз жеткізуге болады. Осы анықталған 

жайтарды басшылыққа ала отырып, медициналық жоғары оқу орындары (ЖОО) студентерін «Меди-

циналық биофизика» пҽніндегі тҥрлі физикалық қҧбылыстарды «жалаң» тҥрде оқытпай, аталған 

физикалық қҧбылыстардың жоғары курстарда оқылатын клиникалық пҽндерде қарастырылатын 

диагностикалық жҽне терапиялық қҧрал жабдықтарда қолданылатындығы арасындағы байланысқа 

назар аудару  керек. 

Cоңғы жылдары медициналық ЖОО студентерінің физикалық білім деңгейін кҽсіби бағыт бойын-

ша дайындауға арналған ғылыми зерттеулер кҿптеп жҥргізілуде, солардың ішінде Н.Г. Арзуманян-

ның медициналық ЖОО физиканы оқыту барысында физикалық эксперимент арқылы студенттерде 

кҽсіби дағдыларды қалыптастыру, Е.Л. Рязанованың жоғары медициналық оқу орын жағдайында 

физика пҽнін медбикелер ҥшін кҽсіби бағытта оқыту, С.А. Суровикинаның болашақ дҽрігерлердің 

физикалық эксперимент барысында кҽсіби қҧзыреттілігін қалыптасыру, О.Е. Акуличтың медицина-

лық жҽне биологиялық физиканы мҽндік-бағалық бағытта оқытудың ҽдісін қарастыруды,                        

А.Н. Бирюкованың  медициналық ЖОО студенттерін пҽн аралық интеграция негізінде физиканы 

оқытуда кҽсіби тапсырмаларды шешуге дайындауға арналған зерттеулерді атауға болады [5]. Осы 

бағыттағы ғылыми жҧмыстарды шет ел ғалымдары да жҥргізген, олар медициналық ЖОО сту-

денттеріне физиканы  белсенді меңгертудің инновациялық  жоладарын ҧсынған [6].    

Мединалық ЖОО студенттерінің физика пҽнін меңгерудегі қҧзыреттілік мҽселесі кең тҥрде 

зерттелуде, бҧл зерттеулерде медициналық факультет студентінің болашақ мамандыққа байланысты 

физика пҽнінде меңгеретін дағдылары анықталған жҽне оны меңгертудің жолдары ҧсынылған [7]. 

Бірақ бҧл зерттеулердің барлығында физика қҧбылыстарын медицинада кҽсіби бағытта қолданудың  

механизмін ашып кҿрсетпеген.   

Осы ғылыми тҧжырымдар мен кҿз қарастарды талдай келе, медициналық факультет студентін - 

болашақ дҽрігерді кҽсіби тҧрғыдан дайындау кҿп факторларлы қҧбылыс екендігіне кҿз жеткіздік, 

яғни оның болашақта заман мен қоғам талабын қанағаттандыратын, нарықтық қатынасқа бейімдел-

ген, ғылым мен білімнің, оның ішінде медициналық білімнің терең теориялық негізін меңгерген 

кҽсіби маман болып шығуына тҿемендегі факторлар ҽсер етеді деген қорытындыға келдік: мемле-

кеттік медициналық білім стандарты, пҽннің типтік бағдарлама мазмҧны, оқулықтар, ЖОО мате-

риалдық жағдайы, ЖОО оқытушы профессорлар қҧрамыны, қоғам талабы, нарықтық қатынастың 

талаптары, мотивация, психологиялық кҥй,танымдық іс- ҽрекетер т.б. факторлар кіреді. Осы 

тҧжырымдар негізінде медициналық ЖОО студентін-болашақ дҽрігерді физика бойынша кҽсіби 

дайындауды мына жоба бойынша жҥргізу қажет деген қорытынды жасадық (1- сурет).   

Болашақ дҽрігерлерді – медициналық факультет студенттерін кҽсіби бағытта дайындаудың 

ғылыми-педагогикалық проблемаларын зерттеу жҧмыстарында ҚР жоғары медициналық білім 

стандарттарын, медициналық биофизика мен негізгі клиникалық пҽндердің типтік бағдарламаларын, 

медициналық жоғары оқу орындарында оқылатын медициналық биофизика мен клиникалық пҽндер-

дің оқулықтарын талдай келе жҽне бірқатар жоғары оқу орындарының тҽжірибесімен танысу нҽти-

жесінде мынандай жайларды байқадық. Медициналық биофизика пҽнінің типтік бағдарламасы ҧсын-

ған оқулықтардағы қарастырылған тҥрлі физикалық  қҧбылыстар мен заңдылықтар «жалаң», яғни 

кейін бҧл қҧбылыстардың немесе заңдылықтардың қандай клиникалық пҽнде, қандай ауруларды 

диагностикалауда мен емдеуде жҽне қандай медициналық қҧралдарда қолданылатындығы қарасты-

рылмаған, бҧл ҿз кезегінде болашақ дҽрігерді кҽсіби бағытта дайындауды қиындатады жҽне  білім 

беру процесіндегі педагогикалық ҥйлестіктіке сай келмейді. Бҧл жерде біздің айтайын деген ойымыз 

мынандай психологиялық жайт. Ҿздеріңізге белгілі, егер студент, медициналық биофизика бойынша 

оқыған тақырыбындағы физикалық қҧбылыстың тікелей медицинадаға қатысы бар екендігіне кҿзі 

жетсе, онда ол бҧл тақырыпты терең меңгеруге тырысады жҽне оның тарапынан бҧл тақырыпқа деген 

ҥлкен қызығушылық пайда болады, бҧл студенттің ҥлгерімін жоғарылататын бірден бір педагогика-

лық фактор. Осы себепті біз, медициналық биофизика оқулықтарында қарастырылған «таза» физика-

лық тҥсініктерді, заңдылықтарды қандай клиникалық пҽндерге қажет болатындығын қарастырдық.  
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1–сызба. Медициналық жоғары оқу орны студентін физика пәні бойынша кәсіби даярлауды  

ұйымдастырудың жобасы (моделі) 

 

Осы мақсатты іске асыру ҥшін біз алдымен клиникалық пҽндердің типтік бағдарламаларындағы 

тақырыптарды жҽне типтік бағдарлама кҿрсетілген оқулықтардағы тҥрлі физикалық қҧбылыстардың 

медицинада, оның ішінде диагностикалық мақcатта қолданылуын қарастырдық. Ол ҥшін 5В30100 -

«Жалпы медицина» мамандығы бойынша білім алатын 3-5 курс студентері оқитын «Ішкі арулар», 

«Хирургиялық аурулар», «Балалар аурулары», «Акушерия жҽне гинекология» пҽндерінің типтік бағ-

дарламарын жҽне осы пҽндердің негізгі оқулықтарына талдау жҥргіздік [8]. Мҧндағы басты мақсат 

аталған клиникалық пҽндерде жҽне оқулықтарда қолданылатын тҥрлі физикалық қҧбылыстардың, 

ҽдістердің тікелей медицинада, оның ішінде тҥрлі ауруларды анықтауда қолданылуын жҽне олардың 

қажетілігіне кҿз жеткізу болатын.  

Осы талдаулар медициналық ЖОО негізгі 4 тҥрлі клиникалық пҽндерде (ішкі арулар, хирургия-

лық аурулар, балалар аурулары, акушерия жҽне гинекология) 5 тҥрлі физикалық факторларға (меха-

никалық, термодинамикалық, электрлік, оптикалық, атомдық)  негізделген 61 тҥрлі диагностикалық 

іс-ҽрекеттер қолданылатындығына кҿз жеткіздік. Олардың ішінде диагностикалық мақсатта ең кҿп 

қолданылатын физикалық қҧбылыстыға жататын ультрадыбысты (19 рет), биопотенциталды (8 рет), 

рентген сҽулесін (9 рет) жатқызуға болады. Ал мына физикалық қҧбылыстар мен заңдар сирек қолда-

нылған, турбулентті ағыс (2 рет), Доплер қҧбылысы (3 рет), дыбыс қҧбылысы (4 рет), температура 

жҽне қысым туралы мҽлімет (2 рет), Кулон заңы мен электрлік диполь туралы мҽлімет (2 рет), жоға-

ры жиілікті ЭМ толықын (2 рет), толық шағылу қҧбылысы (3 рет), гамма жҽне ультракҥлгін сҽулесі 

туралы мҽліметтер (3 рет), радиоизотоптар (3 рет).  

Жоғарыда аталған оқулықтарға жҥргізілген біздің зерттеулеріміз клиникалық оқу қҧралдарында 

тек диагностикалық іс-ҽрекеттерді ғана қарастырғандығын, ал физикалық факторларды емдеу 

(терапия) ісінде қолдану туралы ешқандай мҽлімет жоқ екендігін кҿрсетті, ал қазіргі заманда меди-

цинада тҥрлі физикалық факторларға сҥйенген емдеу ҽдістері мен қҧралдары кҿптеп  қолданыла-

тындығы белгілі.   
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ФИЗИКАНЫ МЕДИЦИНАДА ҚОЛДАНУҒА ҚАЖЕТТІ БІЛІМІ МЕН 

ДАҒДЫЛАРЫ ЖЕТКІЛІКТІ ДӘРЕЖЕДЕ ҚАЛЫПТАСҚАН СТУДЕНТ  

МЕДИЦИНАЛЫҚ ФИЗИКАНЫ  

ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ: 

а) физикалық факторлар(ФФ); 

б) ФФ тірі организмге ҽсері; 

в) ФФ диагностикалық жҽне емдік 

ҽсерлерінің физикалық негізі; 

г) ФФ медицинда қолдану жолдары; 

д) МТ туралы толық мҽлімет 
 

 

 

 

Пед-лық, 

псих-лық т.б. 

факторлар 

 

ЖОО ОПҚ 
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Медициналық биофизика пҽнін ЖОО студенттеріне – болашақ дҽрігерлерге кҽсіби бағытта оқыту-

да осы анықталған жайттарды ескеру қажет деп санаймыз. Бірақ бҧл анықталған жайттар ҽлі де 

толық зерттеуді талап етеді, ҿйткені біз тек 4 тҥрлі клиникалық оқулықты ғана талдадық, ал меди-

циналық ЖОО бҧлардан басқа кҿптеген оқулықтар мен оқу қҧралдары қолданылатындығы белгілі.   

Енді осы зерттеулерде анықталған физикалық қҧбылыстарды жҽне соған сҽйкес диагностикалық 

мақсатта оларды қолдауды физика пҽнін оқып ҥйренуде студенттерге қалай жеткізудің педагогика-

лық технологиясын қарастырайық. Медициналық ЖОО студенттері физика пҽнін 1 курста оқып 

ҥйренеді жҽне олардың бҧл пҽн бойынша білуі тиісті физикалық білімдері мен меңгеретін іс-ҽрекет-

тері ҚР Денсаулық сақтау министрлігің білім, ғылым жҽне кадрлық ресурстары департаментінің 

18.06.2007 ж. бекіткен типтік оқу бағдарламасы негізінде анықталынады [9].  

Медициналық ЖОО физика пҽні бойынша типтік бағдарламасын жҽне негізгі оқулықтар бойын-

ша дайындалған оқу жоспарларын талдай келе, студенттердің болашақта меңгеретін мамандығына 

сҽйкес  физика пҽнін кҽсіби бағыттап оқытуға болатындығына кҿз жеткіздік.  

Жалпы, медициналық физика пҽні биологиялық мембранадағы биопотенциалдық пайда болу 

механизмін талдаудан басталды. Студенттерге потенциал жҽне биопотенциалдың негізгі тҥрлерін, 

олардың  жасушада пайда болуы механизімін толық қарастырған соң, оның медицинадағы маңызын, 

оның қаншалықты қажет екендігін жҥректің ЭКГ тіркеу арқылы кҿрсетеміз жҽне клиникада тіркел-

ген жҥрек ЭКГ есептеу арқылы пациенттің жҥрегінің кҥйін анықтаймыз. ЭКГ қҧрылымына терең 

талдау жасап, олардағы интервалдың ҧзақтығы, ЭКГ тістерің биіктігі диагностикалық мҽлімет бола-

тындығына баса назар аудару керек жҽне осы педагогикалық іс-ҽрекеттерді мынадай мысалдармен 

нақтылаған жҿн: жҥрек ревматизі кезінде ЭКГ-ның P-Q интервалы ҧзарады, бҧл жҥрек қҧлақшаның 

жиырылуының ҧзарғандығын, яғни жҥрек бҧлшық етіндегі деполяризация қҧбылысының ҧзақ уа-

қытқа созылғандығын кҿрсетеді, сонымен қатар T-тісінің биопотенциалы кемиді, яғни тістің биіктігі 

тҿмендейді, бҧл қарыншадағы биопотенциалдың кемігендігін кҿрсетеді. Осындай мысалдарға жҥрек 

перикардиті кезінде ST-сегменті кҥмбез тҽрізді, Q-тісі болмайтындығын, QRS-биопотенциалы кеми-

тіндігін де атауға болады. Осындай мҽліметтерді тіркеу ҥшін тҥрлі деңгейдегі электрокардиография-

лық қҧралдар қолданылатындығын жҽне олардың тҥрлерімен студенттерді тікелей таныстыру жҽне 

осы қҧралдар арқылы студенттердің тікелей қатысуымен пациентің ЭКГ жазу, ол арқылы пациент 

жҥрегінің физиологиялық кҥйін сипаттау сияқты іс-ҽрекеттер студенттердің ҥлкен қызығуын 

тудырады жҽне биопотенециал ҧғымының қажеттілігін тікелей сезінуге ықпал етеді. 

Тағы бір физикалық қҧбылысты қарастырайық жҽне оның медицинадағы қолдануына тоқта-

лайық. Гемодинамика, яғни  қанның  тамыр бойымен ағуы ерекшелігін зерттеу кезінде, қан ағысы-

ның ламинарлы жҽне турбулентті болатындығы туралы айтылады. Физикадан белгілі, турбулентті 

ағыс ҿзіне тҽн дыбыс шығарумен қатар жҥретін қҧбылыс. Бҧл қҧбылыс медицинада, оның ішінде 

диагностикада кең тҥрде қолданылады.  

Аталған тақырыптарды талдауда оның диагностикада қолданылуына физикалық тҧрғыдан тҥсінік 

беру қажет, бҧл біріншіден қҧбылыстың физикалық негізін тҥсіндірсе, екіншіден бҧл қҧбылыстың не 

себепті диагностикада қолданылатындығына жауап береді.  

Осындай педагогикалық ҽдістер арқылы студенттерде физикалық қҧбылыстың медицинада, оның 

ішінде диагностикада маңызды орын алатындығына, яғни осы физикалық қҧбылыстардың негізінде 

тҥрлі диагностикалық ҽдістердің орындалатындығын, кҿптеген медициналық қҧралдардың жҧмыс 

істеу принциптері осындай физикалық қҧбылыстар негізінде жҥзеге асатындыған кҿрсетеміз, осын-

дай педагогикалық іс-ҽрекеттердің арқасында студенттердің физика пҽніндегі тақырыптарды саналы 

тҥрде, терең оқып ҥйренуіне ықпал етеміз. Ҿздеріңіз байқағандай барлық диагностикалық ҽдістердің 

соңғы этапы медициналық техниканы қолдануға алып келеді.  

Бҧл тақырыптардың барлығы да клиникалық пҽндермен тікелей байланысқан, яғни дҽрігерлердің 

диагностикалық жҽне терапиялық іс-ҽрекеттерінде қолданылатын, тҥрлі физикалық қҧбылыстар мен 

заңдылықтар жҽне олардың негізінде жҧмыс істейтін медициналық қҧралдар қарастырылған. Ендігі 

кезекте жоғарыда біз талдау жҥргізген 4 тҥрлі клиникалық оқулықтарда анықталған тҥрлі физикалық 

факторлардың (қҧбылыстардың) диагностикалық мақсатта қолданылуын физика пҽнінің типтік 

бағдарламасындағы тақырыптармен байланыстырып, яғни физикалық факторларды негізгі бағыт 

ретінде алып, мына жҥйе бойынша 1 кестеге жинақтайық: «диагностикалық мақсатта қолданыл-
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ған физикaлық фактор – диагностикалық іс-әрекет – диагностикада қолданылған физикалық 

фактордың сипаттамасы – осы құбылыс негізінде жұмыс істейтін медициналық құрал».  

 

 1–кесте 

 
Диагности 

калық 

мақсатта 

қолданылған 

физикалық 

фактор 

Диагностикалық  

әдістер 

(іс-әрекеттер) 

Диагностикада қолданылған 

физикалық фактордың 

сипаттамасы 

Диагностика 

лық мақсатта 

қолданыла 

тын медициналық 

қҧралдар 

Механикалық шамалар 

Дыбыс 

Аускультатция дыбыс қаттылығы, тембрі  фонендоскоп 

ФКГ 
дыбыс қаттылығы, жиілігі, тоны  Тҥрлі маркалы 

фонокардиографтар 

 

 

  Аудиометрия 

дыбыс жиілігі, тербеліс периоды, 

амплитудасы, тон, тембр, фон, Белл, 

децибелл, логарофимдік график  

 

«Maico MA-52» жҽне 

т.б. 

 

Қан қысымын ҿлшеу турбулентті ағыс,қысым, мм.сын.бағ. Тҥрлі маркалы 

тонометрлер 

 

 

 

Ультрадыбыс 

 

 

УДЗ 

шағылу, сыну, жҧтылу, жылуға айналу, 

денеге енуі; механикалық, физика-

химиялық, биологиялық қҧбылыстар-

дың орын алуы 

Ультрадыбыстық 

зерттеу қҧралы 

«SSD -630» 

жҽне т.б. 

 

Доплерография 

шағылысу, жиіліктің жылдамдықтың 

ҿзгеруіне тҽуелділігі. 

Тҥрлі маркалы эхо-

доплерографтар 

 

Стерилизация 

амплитудасы ҿте жоғары тербеліс 

ҽсерінен бактериялар  қырылады 

тҥрлі медициналық 

қҧралдарды 

залалсыздандырады 

Қысым  Тимпанометрия атмосфералық қысым, дыбыс толқыны, 

жиілігі. 

Тимпанометр               

«АИ-02» жҽне т.б. 

Электрлік шамалар 

 

 

Жҥрек 

биопотенциалы 

 

Электрокардио-

графия 

электр диполі, диполдық момент, 

потенциал айырмасы, Эйнтховен 

ҥшбҧры шы, жҥректің электрлік осі, 

ЭКГ тістері мен толқынды сипаттаушы 

шамалар,  

 

 

 

ЭКГ 

 

Ми 

биопотенциалы 

 

 

Электроэнце 

фалография 

синаптикалық потенциал, электрод-

тарды «10-20» жҥйемен жалғау, 

толқын жиілігі, альфа, бета, гамма 

ритмді 

 

Тҥрлі маркалы ЭЭГ 

Электр кедергі, 

импеданс 

Реография, 

реомиография, 

реоэнцефалография 

импеданс, толқын амплиту дасы, 

жоғары жиілікті ток 

Тҥрлі маркалы  

«РЭГ-04» жҽне т.б. 

 

 

 

Жоғары жиілкті 

радиотолқын 

 

 

 

МР 

томография 

(МРТ) 

магнитті-резонанстық ҽсер, спин, 

магнит индукциясы, бір текті магнит 

ҿрісі, радио жиілікті диапазондағы  

толқын, магнит градиенті, Х, Y, Z- 

градинет катушкалары, Т-релаксация 

уақыты, асқын ҿткізгіштік 

 

 

 

 

«R23 Tomikon», 

«Образ-2» 

Оптикалық шамалар 

 

Жарық толқыны 

Хемилюмени- 

сценция 

квант, фотохимиялық реакция, еркін 

радикал, липид,  ҽлсіз сҽуле, квант 

хемилюминометр 

ХЛМЦ-01   

Бронхскопия, 

фиброгастро- 

дуоденскопия, 

эндоскопия 

 

толық шағылу, сыну, оптикалық 

талшық  
- 
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Рефракто- 

метрия 

линза, сыну, фокус, оптикалық кҥш, 

аберрация 

Тҥрлі маркалы 

рефрактометрлер 

 

УК сҽуле 
Заласыздандыру 

УК сҽуле диапазондары, толқын 

ҧзындығы, квант энергиясы 

«ДБ-15», «ДБ-30»  

жҽне т.б. 

Атомдық физика 

 

 

Рентген сҽулесі 

Рентгенграфия, 

флюорография, 

рентгенскопия 

рентген сҽулесі, электрон ды тежеу, 

электронды ҥдету, люминофор, доза 

тҥрлері, доза қуаты 

тҥрлі конструкциялы 

рентген аппаратары 

Компьютерлік 

томография 

(КТ) 

рентген тҥтігі, детектор лар жҥйесі, 

кҿлденең қима  

Philips «Tomoscan  

R-7000» 

Радиоактив- 

тілік 

Радионуклидті 

диагностика 

радиоизотоп, клиникалық радио-

метрия, гамма-топография, биология-

лық ҥлгінің радиобелсен ділігін 

анықтау, радиоизотопты зерттеу 

Гамма топограф 

«ГТ-60», 

Сцинтилляция 

лық санағыш                   

«СКС-60» 

 

 

Осы жҥйе бойынша жинақталған мҽліметтер арқылы медицина факультетінің студенттерін – 

болашақ дҽрігерлерді физика пҽніндегі физикалық қҧбылыстардың медицинада кең тҥрде қолда-

нылатындығына, оның ішінде диагностикада ҥлкен маңызы бар екендігіне, сондықтан физиканы 

саналы тҥрде оқып, ондағы қҧбылыстардың физикалық мҽнін терең тҥсіну болашақтағы дҽрігер 

мамандығына ҥлкен ықпал етендігіне кҿздерін жеткізіп, студенттерде саналды тҥрдегі мотивация 

тудырамыз, бҧл ҿз кезегінде студенттердің оқу ҥлгерімін жоғарылатуға мҥмкіндік береді. 
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ФИЗИК-МЕНЕДЖЕРЛЕДІ ДАЯРЛАУДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ  
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Аңдатпа 

Қарастырылып отырған мақалада физик-менеджерлердің кҽсіби қҧзыреттіліктері мен негізгі қызметтері аталып 

кҿрсетілген. Сонымен қатар, шетелдік тҽжірибелер келтіріліп, физик-менеджерлерді дайындаудың қажеттілігінің 

басты себептері, мҥмкін болатын бағдарламалар бірі жайлы айтылған. Сонымен қатар, дуальдік оқыту мен STEAM-

жҥйесі инновациялық технологияларының артықшылықтары туралы келтірілген.  

Тҥйін сӛздер: физик-менеджер, интеграция, бағалау критерийі, физик-менеджерлердің кҽсіби қҧзыреттіліктері, 

физик-менеджерлердің функциялары. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ФИЗИК-МЕНЕДЖЕРОВ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются профессиональные компетенции и ключевые функции физик-менеджера. 

Кроме того, приведен зарубежный опыт подготовки таких специалистов, основные причины востребованности 

подготовки физик-менеджера и возможные программы подготовки. А также рассмотрены такие инновационные 

технологии, как дуальная система обучения и  STEAM-система. 

Ключевые слова: физик-менеджер, интеграция, критерии оценки, профессиональная компетентность, функции 
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THE RELEVANCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AT THE PREPARATION  

OF PHYSICS MANAGERS 

 

Abstract 

In this article, professional competencies and the main functions of the activity of the manager physic are considered. The 

main reasons for the preparation of the manager physic are indicated, the foreign practice of training such specialists, as well 

as possible training programs, is given. Also, such innovative technologies as dual training system and STEAM-system are 

considered. 

Key words: physicist-manager, integration, criteria for evaluation, professional competence, functions of physic 

managers. 

 

ХХІ ғасыр заман талабына сай ҥлкен ҿзгерістер, жаңа серпілістер, қайта жаңғырулар, оның білім 

беру жҥйесіне де айтулы реформалар ҽкелді жҽне осы мҽселелерді жҥзеге асыру ҥшін білім беру 

жҥйесінде жаңа мақсаттар айқындалды. Жалпыға бірдей білім берудің жаңа стандарттарының жаса-

лынуы, білім беру жҥйесінің жаппай ақпараттандырылуы, сапалы білім беретін инновациялық 

технологияларды оқу-тҽрбие процесіне ендіруі, білім мазмҧнын жаңартылуы, ҽлемдік білім кеңісті-

гіне енуі сияқты игі істері – сол ҿзгерістердің нҽтижесі. 
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Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға  арналған мемлекеттік 

бағдарламасында қоғамның жҽне экономиканың индустриялық-инновациялық даму сҧраныстарына 

сҽйкес техникалық жҽне кҽсіптік білім жҥйесін жаңғырту, ҽлемдік білім беру кеңістігіне бірігу, еңбек 

нарығының, еліміздің индустриялық-инновациялық даму міндеттері мен жеке тҧлғаның қажеттілік-

терін қанағаттандыратын жҽне білім беру саласындағы ҥздік ҽлемдік тҽжірибелерге сай келетін 

жоғары білім сапасының жоғары деңгейіне қол жеткізу мақсаттары атап кҿрсетілген [1].  

Осыған байланысты жаһандану жағдайында еліміздің білім беру мекемелері жоғары сапалы, 

ҽлемдік бҽсекеге қабілетті, аз уақыт аралығында мекемелерде тиімді басқару жҥйесін қҧра алатын 

білім менеджерлерін дайындауды қажет етеді. Ол ҥшін педагогтың жаңашыл білім беру жҥйесі мен 

инновациялық білім беру мекемесін дамыту қажет. Білім беру аясындағы инновацияны жасау, игеру 

жҽне тарату – жаңа білім беру жҥйесін қалыптастырады. Бҧл икемді, ашық, жеке тҧлғалық, жасам-

паздық білімнің, адамның бҥкіл ҿмір бойы ҥздіксіз білім алуының жаһандық жҥйесі.  

Еліміздің болып жатқан жаһандану ҥрдісі тек қана экономика аймағында емес, сондай-ақ саясатта 

жҽне ҽлемдік қауымдастықтың қоғамдық ҿмірінде де байқалады. Жаһандану кеңістігінде уақыт 

ҥнемделеді, қарым-қатынас шекаралары ашылады, ҽлемнің кез келген жерімен байланыстарды орна-

туға мҥкіндік береді, ҽлемдік процестерге ҽрбір жеке тҧлға белсенді қатысушы бола алады. Бҧл 

шарттармен білім берудің қҧрылымы мен мазмҧны тҥбегейлі жаңарып, оқу орындарында жаңа 

формалар мен оларды  ҧйымдастыру тҽсілдері тҥрленіп, инновациялық ҿзгерістер жҥзеге асуда. 

Инновациялық білім беру ҥдерістерін басқаруды кҽсіби қалыптастырудың тиімділігін бағалау 

критерийлеріне инновациялық білім беру ҥдерісінің шынайлығы, жҥзеге асырылғыштығы (ресурс-

тық қамтамасыз етілу деңгейі), басқарылғыштығы, инновациялық деңгейі, гуманитарлылығы, ҿңдел-

гендігі жҽне таралу мҥмкіндігі жатады. Ғылым мен оқыту процесіне технологияны ендіру қажеттілігі 

туып, оқытуды жоғары дҽрежеге кҿтеруде маңызды орынға ие бола бастады.  

Білім берудегі реформалаудың қазіргі кезеңі мамандарды кҽсіби тҧрғыдан даярлаудағы белгілі бір 

ҿзгерістерімен сипатталады. Бҧл ҽлеуметтік-экономикалық жағдайда олардың кҽсіби іс-ҽрекеттерінің 

ерекшеліктеріне байланысты. Қазіргі таңда барлық сала бойынша болашақ мамандарды менеджерлік 

біліммен, дағдыларымен қаруландыру ҥлкен мҽнге ие. Осы мҽселелерге байланысты болашақ маман-

дарды менеджерлік іс-ҽрекетке дайындауға қатысты кҿптеген елдерде менеджерлерді ғылымның 

тҥрлі саласы бағытында мамандықтар ашып, қажетті мамандар даярлау жҥзеге асырылуда. Атап 

айтатын болсақ, Ҧлыбританиядағы Лидс университетінің «Физики жҽне астрономия» факультеті 

«Физика жҽне бизнесті басқару» бағдарламасын жыл сайын ҧсынады. Бҧл бағдарламаның ең басты 

міндеті коммерциялық жҽне бизнес орталардың жҧмысын, қолданбалы іргелі ғылымдарды игеру 

болып табылады. Осы бағдарламаны жҥзеге асырудың бірден-бір себебі жҧмыс берушілер STEM 

жҥйесінің тҥлектері ҽлі де сауда туралы хабардар емес екендігін  жиі айта бастауы болып табылады. 

«Физика жҽне бизнесті басқару» бағдарламасы осы жетіспеушіліктерді жоюға бағытталған. Осы 

бағдарламаның аясында білім алушылар ҿнеркҽсіп, ҿндіріспен бірігіп, нақты бизнес-есептерді шешу-

де бизнес пен ғылым элеменеттерін біріктіруге болатын зерттеу жобалары жҥзеге асырылады.  Ал 

королева Марияның Лондон универстиеті «Физика (басқарушылық іс-ҽрекеті)» бағдарламасын 

ҧсынады. Беларусь мемлекеттік университеті, Франциск Скорина атындағы Гомель мемлекеттік 

университетінде «1-31 04 01-04–Физика (басқарушылық іс-ҽрекет)», М.В. Ломоносов атындағы 

Мҽскеу мемлекеттік университетінде  «Физикалық зерттеулер мен жоғары технологиялардың физик 

менеджері» бағытында мамандарды дайындайды. Себебі осындай мамандар қазіргі таңда ҥлкен 

сҧраныстарға ие жҽне қолданбалы ғылыми қҧрастырулар да сауатты басқаруды қажет ететін  тауар 

болып табылады. Бағдарламаның басты міндеттері жоғарыдағы аталған міндеттерді қамтиды. Осы 

аталған бағдарламаларға қойылатын  ең басты талаптарына сай келетін арнайы курстарға ең мықты 

тҥлектер мен студенттер қабылданады.  

Жоғарыда аталған мамандықтар бойынша мамандарды даярлауда келесі кҽсіби қҧзыреттіліктер 

қалыптастырылуы тиіс: 

1) физикалық эффектілер мен қҧбылыстарды теориялық талдау; 

2)  заманауи теориялық тҥсініктер, математикалық жҽне компьютерлік ҽдістер негізінде жаңа 

физикалық заңдылықтарды орнату; 
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3) физикалық принциптер негізінде жаңа материалдар, техологиялар мен приборларды жасау; 

4) техника, экономика мен басқару есептерін шешудің тиімді физика-математикалық ҽдістерін 

қҧрастыру; 

5) физикалық процестер мен объектілердің матемтикалық модельдерін жасау жҽне оларды 

пайдалану; 

6) жобалық-конструкторлық жҽне эксплуатация-басқарушылық іс-ҽрекетті бағдарламалық-ақпа-

раттық тҧрғыда қамтамасыз ету; 

7) ғылыми-ҿндірістік, тҽжірибе-конструкторлық жҽне ғылыми-педагогикалық жҧмыстарды 

жоспарлау жҽне ҧйымдастыру; 

8) білім беру жҥйелерін зерттеу мен талдау жҽне оларды білім беру процесінде қолдану; 

9) оқу қондырғылары мен ғылыми-ҽдістемелік материалдарды білім беру процесі ҥшін қҧрас-

тыру; 

10) жобаларды басқару; 

11) туындаған мҽселелерді тез арада шеше білу жҽне оларға талдау жасау.  

Осы кҿрсетілген кҽсіби қҧзыреттіліктерді жақсы меңгерген мамандар физик-менеджер біліктілігін 

алып, аталған салада келесі қызметтерді  орындай алады: 

1) нарықты дамытқысы келетін жоғары технологиялық шағын компаниялардың жоғары 

лауазымы; 

2) тҧрмыстық электроника, энергетика, денсаулық сақтау, ақпараттық технологиялар мен комму-

никациялар сияқты секторлардағы ҿзгерістер мен ҿсуін басқаратын ірі корпоративтік ҧйымдардағы 

жоғары лауазым; 

3) бизнесті басқару; 

4) ғылыми зерттеулерді нарыққа ҧсыну; 

5) ғылыми жобаларды басқару [2]. 

Экономикалық жоғары оқу орындарының тҥлектері тек экономика саласы бойынша ғана маман-

дықты игеріп, ҿнідірістердегі кҿптеген жҧмыс берушілердің талаптарын қанағаттандырмайды. Ал 

физик-менеджер біліктілігін игеріп шыққан мамандар, экономиканың, ҿндірістің жҽне ғылым 

салаларын меңгерген ҽмбебап қҧзыреттіліктерге ие болады. 

Елімізде бҽсекеге қабілетті мамандарды дайындауда қазіргі таңда STEAM- жҥйесі жҽне дуалдық 

оқыту секілді инновациялық білім беру технологиялары білім беру жҥйесіне екпінді тҥрде еніп жатыр. 

Еліміздің нарықтық экономикаға ену барысы білім беру жҽне ғылым саласына кҿптеген ҿзгеріс-

терге енгізеді. Ҿндірістің сандық ҿсуі жҽне нарықта ҽр тҥрлі тауарлардың пайда болуы, оның сапа-

лық жағынан артуына ҽсерін тигізеді. Осыған байланысты бҽсеке қабілеттілік мҽселесін шешуі ҥшін, 

ғылым мен техниканың жетістіктерін тез арада ҿндіріске енуіне жҽне манадардың біліктілігін арт-

тыруға себебін тигізеді [3]. 

Қазіргі таңда білім беру мекемелерінің ҿндіріспен бірге іскерлік серіктестікте қызмет атқару қызы-

ғушылықтарының арту себептерінің бірі, ҿндірістік процестердің ҿзгеру жағдайлары туралы тікелей 

ақпараттар алуға боладындығында. Бҧл мҥмкіндіктер білім беру бағдарламаларына ҿзгерістер енгізуге 

жҽне білікті маман даярлауға қажетті арнайы пҽндердің ҿзектілігін анықтауға қол жеткізеді [4]. 

Кҿптеген дамыған елдерде STEAM-білім беру жҥйесі келесі себептерге байланысты ерекеше 

орынға ие: 

  болашақта ҽлемде IT-мамандар, бағдарламашылар, инженерлер, жоғары технологиялық ҿндіріс-

тердің мамандары секілді адамдар кҥрт жетіспей бастайтын болады; 

  болашақта қазіргі таңда елестетуге болмайтын мамандықтар қажет бола бастайды, олардың бар-

лығы да жаратылыстану ғылымдарының тоғысында технологиялар мен жоғары технологиялық ҿнді-

рістермен тығыз байланыста болады. Ҽсіресе био-жҽне нанотехнология мамандары сҧраныста бола-

тын болады; 

  болашақтың мамандарына жаратылыстану ғылымдары, инженерия мен технологиялар сияқты 

ҽр тҥрлі білім беру салалары бойынша білімдер мен жан-жақты дайындық қажет болатын болады. 

Сондықтан, шетелдің мамандар даярлау тҽжірибелеріне сҥйеніп,  инновациялық білім беру жҥйе-

лерін тиімді қолдана отырып, нарықтық сҧраныстарға жауап беретін қҧзыретті мамандарды даяр-

лауда физик-менеджерлердің қажеттілігінің ҿзектілігі артуда.  
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Қазақстан Республикасы президентінің «Қазақстанның ҥшінші жаңғыруы: жаһандық бҽсекеге 

қабілетті» атты Қазақстан халқына жолдауында білім беру жҥйесінің қазіргі таңдағы рҿлін ҿзгерту 

керек, сонымен қаржылық сауаттылықты қалыптастыру керек деп атап кҿрсеткен. Сондықтан ҽлем-

дік тҽжірибелерге сҥйене отырып, қазіргі таңда ғалымның, инженердің, экономист пен менеджердің 

теориялық білімдері мен тҽжірибелік дағдыларын ҥйлестіріп, техникалық мамандықтар бойынша 

физик-менеджерлерді дайындаудың қажеттілігі бар екендігіне кҿз жеткізіп отырмыз.  

Біздің ойымызша, физик-менеджерлерді жоғары оқу орындарының техникалық мамандықтарына 

басқарушылық іс-ҽрекет бағытындағы арнайы білім беру бағдарламасын жасап, магистрлерді 

дайындауға болады.  
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 
Аннотация 

Данная статья посвящена формированию профессиональной иноязычной компетенции у будущих специалистов 

естественнонаучного направления в условиях глобализации образования. В настоящее время необходимость 

формирования  высококвалифицированного учителя иностранного языка, специалистаестественнонаучного цикла, 

который способен самостоятельно решать задачи в сфере своей профессиональной деятельности и адекватно 

реагировать в условиях динамично развивающегося полиязычного и поликультурного мира,  становится актуальной. 

Интеграция компетентностного подхода в системе высшего профессионального образования позволяет повысить 

конкурентоспособность выпускников – будущих специалистов, способствует улучшению сотрудничества с работо-

дателями, происходит обновление целей, контента и методологии обучения. В статье раскрывается комплексно-

контентно базируемая компетенция, которая является ключевой при формировании специалиста естественно-

научного цикла и описывается ее основной компонент. Ядром данной компетенции должен выступать когнитивный 

компонент, так как через первичную концептуализацию знаний на родном языке, через профессиональный метаязык 

происходит вторичная реконцептуализация отраслевого знаниевого блока, формируется вторичное когнитивное 

сознание и межъязыковая концептуализация. 

Ключевые слова: профессиональная иноязычная компетенция, специалист естественнонаучного цикла, 

компетентностный подход, комплексно-контентно базируемая компетенция, когнитивный компонент, вторичная 

реконцептуализация. 
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ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-ҒЫЛЫМИ ЦИКЛІ МАМАННЫҢ КӘСІБИ ШЕТТІЛДІК  

ҚҦЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ  

 

Аңдатпа 

Аталмыш мақала білімнің жаһандануы жағдайында келешек жаратылыстану-ғылыми бағыты мамандарынының 

бойында кҽсіби шеттілдік қҧзыреттілігін қалыптастыруға арналады. Қазіргі кезде кҿптілді жҽне кҿп мҽдениетті 

ҽлемнің серпінді даму барысына орай ҽрекет етуге жҽне кҽсіптік қызметінің саласында туындаған мҽселелерді ҿзді-

гінен шешуге қабілетті жоғары білікті жаратылыстану-ғылыми циклі маманын, шетел тілі мҧғалімін қалыптастыру 

қажеттілігі ҿзекті мҽселе болып табылады. Жоғары кҽсіптік білім беру жҥйесіндегі қҧзыреттілік тҽсілдеменің бір-

лесуі тҥлектердің – болашақ мамандардың бҽсекеге қабілеттілігін кҿтеруге мҥмкіндік береді, жҧмыс берушілермен 

ынтымақтастығын арттыруға ықпалын тигізеді, оқыту мақсаттары, контенті жҽне ҽдіснамасының жаңаруы іске 

асады. Мақалада жаратылыстану-ғылыми циклі маманын қалыптастыруда басты болып табылатын кешенді-контенті 

негізделген қҧзыреттілік туралы айтылады жҽне оның басты қҧраушы бҿлімдері сипатталады. Аталған қҧзыреттілік-

тің негізі ретінде когнитивтік компонент болуы тиіс, себебі ана тілінде білімді алғашқы концептуалдау, кҽсіби 

метатіл арқылы салалық білім блогын екінші реконцептуалдау болады, екінші когнитивтік сана мен тіларалық 

концептуалдау қалыптасады.  

Тҥйін сӛздер: кҽсіби шеттілдік қҧзыреттілік, жаратылыстану-ғылыми циклі маманы, қҧзыреттілік тҽсілдеме, 

кешенді-контенті негізделген қҧзыреттілік, когнитивтік компонент, екінші реконцептуалдау. 
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THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE  

OF THE SPECIALIST OF THE NATURAL SCIENTIFIC CYCLE 

 

Abstract 

This article is devoted to the formation of professional foreign-language competence among future specialists in the 

natural sciences in the context of the globalization of education. At present, the need for the formation of a highly qualified 

teacher of a foreign language, a specialist in the natural science cycle, who is able to solve tasks in the sphere of his 

professional activity independently and respond adequately in the conditions of a dynamically developing multilingual and 

multicultural world, is becoming urgent. The integration of the competence approach in the system of higher professional 

education allows to increase the competitiveness of graduates – future specialists, contributes to the improvement of 

cooperation with employers, the goals, content and methodology of teaching are updated. The article reveals the complex-

content-based competence, which is a key to the formation of a specialist in the natural-science cycle, and describes its main 

component. The core of this competence should be the cognitive component, because through the primary conceptualization 

of knowledge in the native language, through the professional metalanguage, a secondary reconceptualization of the subject 

knowledge block occurs, secondary cognitive consciousness and interlanguage conceptualization are formed. 

Key words: professional foreign-language competence, a specialist in the natural-science cycle, a competence approach, a 

complex content-based competence, a cognitive component, secondary reconceptualization. 

 

В современных условиях интеграции и глобализации во всех сферах жизни перед образованием с

тоит задача формирования личности, готовой к  общению на международном уровне. 

Присоединение Казахстана к Болонскому процессу и вступление нашей страны в мировое образова-

тельное пространство требуют от современного образования усовершенствования профессионализма 

будущих учителей иностранных языков. Профессия учителя иностранного языка приобретает новое 

положение и становится наиболее востребованной в наши дни. Современный специалист-

профессионал должен владеть определенным уровнем иностранного языка, но в настоящее время 

для широкого круга специалистов недостаточно знание только иностранного языка, необходимо 

расширять уровень владения иностранного языка до формирования способности к профессиональ-

ной коммуникации в поликультурном мире.  

В Государственной программе развития образования РК на 2011-2020 годы отмечается, что 

английский язык необходимо изучать не только как иностранный язык, но и использовать его как 

язык для обучения на всех уровнях образования [1]. Поставленная задача требует особого внимания, 
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так как английский язык не используется в повседневной коммуникации, по сравнению с казахским 

и русским языками. 

В Казахстане внедряется трехъязычное образование и в связи с этим возникает проблема нехватки 

педагогических кадров естественнонаучного цикла, которые предполагаются преподавать данный 

цикл на английском языке. В Казахстане была разработана программа «Дорожная карта развития 

трехъязычного образования на 2015-2020 годы», в соответствии с которой предполагается обучение 

предметов естественнонаучного цикла на английском языке, к ним относятся такие школьные 

предметы, как «Информатика», «Физика», «Биология» и «Химия» [2]. 

Имея в виду трехъязычное образование в нашей стране, можно также говорить о полиязычии. 

Полиязычие становится важным направлением развития человечества, актуальным становится 

вопрос о развитии полиязыковой личности, которая способна эффективно общаться на нескольких 

языках. Во многих странах люди владеют и могут общаться на нескольких языках. В Российской 

Федерации также актуален вопрос билингвального образования. Любое цивилизованное государство 

считает необходимым условием для нормального функционирования формирование двуязычия и 

полиязычия.   

Таким образом, можно отметить, что необходимость изменения подхода к подготовкебудущих 

учителей иностранных языков является актуальной проблемой на сегодняшний день.  

Исходя из вышесказанного, можно также отметить, что формирование поликультурного 

специалиста, с одной стороны, является государственным заказом, так как нашей стране необходимы 

квалифицированные специалисты, способные общаться на международном уровне. С другой 

стороны, это является и социальным заказом, так как возникает потребность общества в таких 

специалистах.  

В соответствии с Государственным образовательным стандартом образования в Республике 

Казахстан, предметы естественнонаучного цикла и иностранного языка являются обязательными для 

среднего образования. В старшем звене (9-11классы) учащиеся уже получают определенные знания 

по вышеназванным предметам. Также, большинство учеников уже имеют представления и 

наклонности к своей будущей профессии. На своем родном языке учащиеся получают необходимые 

знания и могут идентифицировать их, у них формируется «первичное когнитивное сознание», 

«первичные когнитивные знания (конструкты)». На основе своего родного языка они идентифи-

цируют полученные знания на английском языке, у учащихся происходит реконцептуализация-

знаниевого блока, формируется «вторичное когнитивное сознание» и «вторичные когнитивные 

знания (конструкты)» [3, с.15].  

Для реализации государственного заказа, направленного на формирование специалиста есте-

ственнонаучного цикла, владеющего английским языком, необходимо сформировать его профессио-

нальную иноязычную компетенцию. Самым эффективным и используемым на современном этапе в 

образовании является компетентностный подход. Интеграция компетентностного подхода в системе 

высшего профессионального образования позволяет повысить конкурентоспособность выпускников 

– будущих специалистов, способствует улучшению сотрудничества с работодателями, происходит 

обновление целей, контента и методологии обучения. Необходимость подготовки квалифицирован-

ного специалиста является основной целью профессионального высшего образования. Современные 

вузы должны делать больший акцент на достижение конечного результата, то есть формирование 

компетентного, конкурентоспособного специалиста, который готов к постоянному профессиональ-

ному росту и самосовершенствованию. Компетентностный подход имеет более широкое понятие и 

направление по сравнению страдиционнымзнаниевым, так как он предполагает целый опыт для 

самостоятельного решения сложных проблем, жизненных и профессиональных [4].Таким образом, в 

настоящее время необходимость формирования  высококвалифицированного учителя иностранного 

языка, специалистаестественнонаучного цикла, который способен самостоятельно решать задачи в 

сфере своей профессиональной деятельности и адекватно реагировать в условиях динамично 

развивающегося полиязычного и поликультурного мира,  становится актуальной.  

Компетентностный подход активно внедряется в образование в последние несколько лет.Ранее в 

традиционном образовании целью сдачи экзаменов было осуществление проверки развития 

полученных знаний и умений. Получив необходимые знания, умения и навыки, выпускникам был 
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осложно применить их в своей профессиональной деятельности, так как они не могли принимать 

собственные решения, они могли основываться только на тезуны, которые они получили в готовом 

виде. На современном этапе в связи с пересмотроми модернизацией современного образования у 

обучаемых входе обучения должны формироваться ключевые и профессиональные компетенции. 

Также, для более высокой конкурентоспособности выпускников вузов  и степенью их подготовки с 

ориентированностью на новые международные стандарты, необходимов ведение в образование 

компетентностного подхода. В дальнейшем для исследования модели предлагаемого компетентно-

стного образования необходимо переключение от теоретического представления его содержания к 

конструированию предметных образовательных и обучающих программ, а также необходимых для 

этого ситуационных и моделирующих технологий, а также контрольно-измерительных материалов. 

В этом случае, значение «образовательные программы» приобретает новый смысл, когда нужно 

говорить нестолько о научной области, а о практике. Анализируя теоретическую литературу о 

содержании высшего образования, можно утверждать, что с позиций компетентностного подхода, 

является возможным определить содержание образования, как систему образовательных компетенций, 

которые представляют собой комплексный процесс, объединяющий сочетание взаимозависимых 

смысло выхориентаций, компетенций для результативного решения личностных и социально-

актуальных проблем вопределенных, конкретных сферах жизне деятельности. Положительной 

стороной в применении внедрении  компетентностного подхода являетсято, что она актуализирует 

прагматический аспект того, что у студента уже должно быть сформированой развито. 

С.С. Кунанбаевав своей монографии «Компетентностное моделирование профессионального 

иноязычного образования» предлагает в качестве единицы предметного содержания иноязычного 

образования профессиональный концепт или профконцепт. Автор отмечает, что в настоящих 

условиях «кардинально меняется и усложняется сущность и содержание понятия «профессиональное 

образование»…. В современных условиях профессиональное образование призвано формировать 

нового специалиста для качественно нового уровня инновационно-профессионального потенциала 

страны, способного придать новый импульс трансферту технологий в стратегическом развитии 

страны». [5, с. 7] С.С. Кунанбаева выделяет профессиональный концепт, который предполагает 

реализацию психолого-педагогических принципов, когда студент в учебных условиях может видеть 

и активно включаться в контекст своей будущей профессиональной деятельности. Предметный и 

процессуальный аспекты создают контекст будущей профессиональной деятельности, в результате 

чего происходит «актуализация профессионально-ценностных аспектов содержания образования», 

через «формирование профессионального самосознания студентов в ходе проектирования и 

реализации учебных профессионально ориентированных ситуаций, которые побуждают активность 

студента в социальном и предметном контексте будущей профессиональной деятельности» [6, с. 9].  

Кунанбаева С.С. выделяет когнитивно-лингвокультурологические комплексы (КЛК) как 

«организационную основу предметного аспекта содержания», которые определяют сферы для 

общения [6, с. 11]. У Кулибаевой Д.Н. учебной единицей служит тематико-текстовое единство (ТТЕ), 

которое объединяет учебный материал по темам, а в основе этого единства находится аутентичный 

текст [7]. Другие отечественные исследователи выбирают за единицу предметного содержания, и 

учебную единицу. Так, например, в работе Стамгалиевой Н.К. такой единицей выступает «темати-

ческий комплекс» (ТК), который объединяет весь учебный ресурс по темам и используется контек-

стное обучение в сфере будущей профессиональной  деятельности [8]. Тыныштыкбаева А.Б. назы-

вает такую единицу как «коммуникативно-функциональный блок» (КФБ), который формирует 

коммуникативные навыки и умения и профессионально-значимые знания [9], или «ситуативно-

тематический блок» в работе Закировой Г.Д., так как автор делает организацию содержания обуче-

ния, используя основную роль тематически организованной ситуации для общения, что, в свою 

очередь, выдвигает выбор данного блока единицей содержания, и единицей обучения [10]. 

Для развития профессиональной иноязычной компетенции специалиста естественнонаучного 

цикла, в первую очередь, нужно определить, какие предметы относятся к данному циклу. В соответ-

ствии с постановлением правительства РК от 23.08.2012 г. № 1080 «Об утверждении ГОСО среднего 

образования» к образовательной области «Естествознание», п. 2 п/п 15 относятся такие предметы, 

как «Естествознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия». Для подготовки иноязычного 
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специалиста естественнонаучного цикла необходимы модель и программы профессионально-

отраслевой, контентно-отраслевой направленности. Для развития данной компетенции необходимо 

организовать весь учебный процесс как интегративную комплексную модульную программу. 

Организованный комплексный образовательный процесс способствует формированию 

профессионально-ориентированного мышления, профессионально-когнитивного осознания, разви-

вает профессиональные и специфические умения. Необходимо развивать комплексно-контентно 

базируемую компетенцию (ККБК), которая является ключевой при формировании специалиста 

естественнонаучного цикла. Ядром данной компетенции должен выступать когнитивный компонент, 

так как через первичную концептуализацию знаний на родном языке, через профессиональный 

метаязык происходит вторичная реконцептуализацияотраслевого знаниевого блока, формируется 

вторичное когнитивное сознание и межъязыковая концептуализация. Контент является основным 

средством развития ККБК, так как фундаментом любой конкретной профессиональной области 

является аутентичный текст. При помощи контента происходит овладение профессиональным 

вокабуляром, метаязыком дисциплины. Предметное содержание составляют профессионально-

ориентированные устные и письменные тексты, упражнения, задания для формирования, развития и 

усовершенствования ККБК. Для формирования практических навыков овладения иностранным 

языком необходимо использовать аутентичные тексты естественнонаучного цикла. Также для 

насыщения языкового материала нужно отбирать контент со специфическим составом лексики 

научно-популярных и научных текстов в зависимости от уровня владения иностранным языком.  

Базируясь на психолого-педагогические основы контентно-отраслевого обучения, можно выявить 

условия и принципы создания и развития психической деятельностиобучающихся. Взаимосвязь 

методики и психологии показывает, что вследствие этой связи можно выявить особенности овладе-

ния учащимися иностранного языка, индивидуальные и психологические наклонности обучаемого, 

на которые нужно обратить внимание в процессе обучения, насколько хорошо или плохо, быстро 

или медленно формируются речевые навыки. Такие методисты, как Л.В. Щерба, Б.В. Беляев, П.Я. 

Гальперин, А.А. Леонтьев придерживались такой методики, как сознательный путь изучения 

иностранных языков, они отказывались от имитационного, механического способа изучения ино-

странных языков. Они считали, что только сознательный путь, ныне определяемый, как когнитив-

ный, развивает иноязычное мышление и связную речь. К свойствам человеческой психологии 

относят стремление к осознанию, осмыслению и закономерностью развития мыслительных, 

когнитивных механизмов, которые относят к одним из постулатов приспособления человека к 

меняющимся условиям в мире. 

В заключении следует отметить, что процесс формирования и развития профессиональной 

иноязычной компетенции специалиста естественнонаучного циклатребует разработки методических 

принципов и технологий, которые будут определять и конкретизироватькомпонентный состав 

квалификационных характеристик для данного рода профессиональной деятельности. Учебные 

программы для каждого предмета должны определять реализацию трехъязычного образования в 

нашей стране, для этого необходимо создавать полиязычную обучающую среду. Основой обучения 

языкам является компетентностный подход, профессиональной иноязычной компетенцией при 

формировании специалиста естественнонаучного цикла будет комплексно-контентно базируемая 

компетенцию (ККБК) и ведущей идеей данной компетенции должен выступать когнитивный 

компонент.  
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Abstract 

Еduсаtіоn рrосеss іn Kаzаkhstаn hаs bееn dеvеlореd fоr thе lаst twеnty yеаrs аnd еduсаtіоnаl рrоgrаms hаvе сhаngеd а 

lоt. Оnе оf thеm іs tеасhіng lаnguаgе fоrеіgn lаnguаgеs. Tеасhіng FL hаs dіffеrеnt сhаllеngеs аs fоr thе tеасhіng Еnglіsh hаs 

bесоmе оnе оf thе іmроrtаnt tаsks іn thе Rерublіс оf Kаzаkhstаn. Tеасhіng Еnglіsh аs а fоrеіgn lаnguаgе hаs bесоmе 

соmрulsоry аt sсhооls аnd hіghеr unіvеrsіtіеs, bесаusе оf trіlіnguаl аnd роlylіnguаl роlісy оf thе соuntry. Еnglіsh іs ассерtеd 

аs аn іntеrnаtіоnаl lаnguаgе fоr еntеrіng аnd rаіsіng есоnоmіс аnd роlіtісаl соndіtіоns оf thе Rерublіс оf Kаzаkhstаn 

аlоngsіdе wіth thе stаtе lаnguаgеs –Kаzаkh аnd Russіаn.  

Іn thіs rеgаrd tеасhіng Еnglіsh lаnguаgе рrосеss hаs bееn dеvеlореd іn іts mеthоdоlоgісаl аsресt. Thе соnсерt оf tеасhіng 

fоrеіgn lаnguаgеs hаs bееn dеvеlореd аnd strаtеgіеs оf tеасhіng hаs bееn  аlsо аffесtеd а lоt. Mеthоdоlоgіsts аnd tеасhеrs оf 

ЕL fасеd wіth nеw рrоblеms аnd іssuеs оf tеасhіng tесhnоlоgіеs аnd strаtеgіеs. Аlmоst аll реорlе nоw try tо lеаrn Еnglіsh: 

wіth dіffеrеnt lеvеls, аgе аnd sосіаl grоuрs іn Kаzаkhstаn. Аlmоst еvеry сlаss hаs mіxеd аbіlіty studеnts. Bесаusе оf 

роlylіnguаl systеm оf еduсаtіоn іn Kаzаkhstаn tеасhіng Еnglіsh іs соnsіdеrеd tо bе fасеd wіth grеаt mаny сhаllеngеs. Thіs 

аsресt оf tеасhіng іs thrееfоld: whіlе tеасhіng FL wе соnsіdеr thrее mаіn рrіnсірlеs ассоrdіng tо lеаrnеrs‘ аgе, lеvеl аnd 

рsyсhоlоgісаl асtіvіty.  

Key words: strategies, tеасhіng Еnglіsh, innovative, mеthоdоlоgісаl аsресt, method.   
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ӘРТҤРЛІ ДЕҢГЕЙДЕГІ СТУДЕНТТЕРГЕ ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУ 

СТРАТЕГИЯЛАРЫ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Аңдатпа 

Соңғы 20 жыл ішінде Қазақстан Республикасында білім беру ҥдерісіндегі оқу бағдарламалары кҿп ҿзгерістерге 

тҥсті. Олардың бірі – шетел тілін оқыту ҥдерісі. Қазақстан Республикасында шетел тілін оқытудың маңыздылы-

ғының артуына байланысты кҿптеген ҿзгерістер пайда болды. Барлық университеттер мен мектептерде шетел тілін 

оқытудың міндеттелуі  – мемлекеттің кҿптілділік  жҽне ҥштілділік саясатына байланысты орын алуда. Мемлекеттің 

экономикалық жҽне саяси аренаға енуі ҥшін жҽне елді дамыту ҥшін қазақ, орыс тілімен қатар, халықаралық тіл 

ретінде ағылшын тілін оқыту аса маңызды болып отыр. 

Осы бағытта ағылшын тілін оқыту ҥдерісі ҽдіснамалық тҧрғыдан да жоғары деңгейге жетті. Шетел тілін оқыту 

тҧжырымдамасы дамытылып, шетел тілін оқыту стратегиялары даму ҥстінде. Шетел тілін оқытуда кҿптеген оқыту-

шылар мен ҽдіскерлер оқытудың жаңа технологиялары мен страгеияларын қолдануда кҿптеген қиындықтарға тап 

болды. Қазақстан халқының барлығы дерлік ҽртҥрлі жастарына, деңгейлері мен ҽлеуметтік топтарда болуына қара-

мастан ағылшын тілін ҥйренуге тырысуда.  Шетел тілінің барлық сыныптарында ҽртҥрлі деңгейдегі студенттер 
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отыр. Сондықтан Қазақстандағы кҿптілділік жҥйесін іске асыруда  ағылшын тілін оқытудың ҿз қиыншылықтары мен 

шешілуін қажет ететін мҽселелері баршылық. Бҧл мақалада шетел тілін оқытудың ҥшжақты аспектілері тҧрғысы-

нан, атап айтсақ: білім алушылардың жасы, деңгейі жҽне психологиялық ерекшелігіне байланысты қарастырамыз.  

Тҥйін сӛздер: стратегия, ағылшын тілін оқыту, методикалық аспект, инновациялық, ҽдіс.    
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СТРАТЕГИИ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТО 

В РАЗНЫХ УРОВНЕЙ 

 

 Аннотация 

За последние 20 лет учебная программа в учебном процессе значительно изменилась в Республике Казахстан. 

Один из них - процесс обучения иностранному языку. В Казахстане произошло много изменений из-за важности 

преподавания иностранных языков. Обязательство изучать иностранные языки во всех университетах и школах 

объясняется многоязычием государства и политикой трехъязычия. Преподавание английского языка как между-

народного языка, как казахского, так и русского, имеет решающее значение для вступления страны в экономическую 

и политическую арену и развития страны. Процесс преподавания английского языка в этом направлении достиг 

высокого уровня методологии. Разработана концепция обучения иностранному языку и разработаны стратегии 

обучения иностранному языку. При обучении иностранным языкам многие преподаватели и методисты сталки-

ваются с множеством проблем в применении новых технологий обучения и навыков. Почти все казахстанцы 

пытаются изучать английский язык по разному возрасту, уровню и социальному статусу. Есть студенты разных 

уровней на всех занятиях иностранного языка. Поэтому проблема преподавания английского языка в реализации 

многоязычной системы в Казахстане имеет свои трудности и решения. В этой статье мы рассмотрим трехмерные 

аспекты преподавания иностранного языка, а именно: возраст, уровень и психологические особенности учащихся. 

Ключевые слова: стратегия, преподавания английского языка, методический аспект, инновационный, метод.   

 

Introduction. Tеасhіng FL hаs dіffеrеnt сhаllеngеs. Tеасhіng Еnglіsh hаs bесоmе оnе оf thе іmроrtаnt 

tаsks іn thе Rерublіс оf Kаzаkhstаn. Bесаusе оf роlylіnguаl systеm оf еduсаtіоn іn Kаzаkhstаn tеасhіng 

Еnglіsh іs соnsіdеrеd tо bе fасеd wіth grеаt mаny сhаllеngеs.  Whіlе tеасhіng FL wе соnsіdеr thrее mаіn 

рrіnсірlеs ассоrdіng tо lеаrnеrs‘  аgе, lеvеl аnd рsyсhоlоgісаl асtіvіty.  

Ассоrdіng tо thе lеvеl оf lеаrnеrs wе fасе sоmе рrоblеms. Оnе оf thеm іs mіxеd аbіlіty сlаssrооm lеvеl.  

Ассоrdіng tо Аrсhеr С.А.: ―Mіxеd аbіlіty аs usеd іn ЕLT usuаlly rеfеrs tо thе dіffеrеnсеs thаt еxіst іn а 

grоuр іn tеrms оf dіffеrеnt lеvеls оf lаnguаgе рrоfісіеnсy‘ [1, 2 р.]. Mixed-ability grouping means within the 

same context randomly chosen students gathered in one class regardless of their abilities or achievements in 

the subject concerned. 

Thе dіffеrеnсеs оf аgе аnd knоwlеdgе lеvеl whісh саusе рrоblеms іn hеtеrоgеnеоus сlаssеs аrе іn 

lаnguаgе lеаrnіng аbіlіty, lеаrnіng еxреrіеnсе, mоthеr tоnguе, сulturаl bасkgrоund, рrеfеrrеd lеаrnіng stylе, 

mоtіvаtіоn аnd оthеrs.  

Thе tеrm mіxеd аbіlіty іs dеfіnеd аs ―іnvоlvіng studеnts оf dіffеrеnt lеvеls оf аbіlіty‖ [2]. Hоllаdаy S. аnd  

Сооmbs W. suggеstеd а rаngе оf lеаrnеr сhаrасtеrіstісs suсh аs bеgіnnеr, іntеrmеdіаtе оr аdvаnсеd lеаrnеrs; 

yоung сhіldrеn, tееnаgеrs оr аdult lеаrnеrs; lеаrnеrs‘ gоаl іn lеаrnіng thе tаrgеt lаnguаgе; hоw mоtіvаtеd 

lеаrnеrs аrе; thе usе оf thе tаrgеt lаnguаgе оutsіdе thе сlаssrооm; hоw hеtеrоgеnеоus оr hоmоgеnеоus thе 

сlаss іs аnd hоw bіg thе grоuрs аrе [3]. 

Galskova A. considers that this is a very common problem. Most, if not all, language classes contain 

students of mixed abilities. According to her perception this happens for a number of reasons, but mainly 

because of different learning styles, different learning speeds, variations in motivation and, very frequently, 

as a result of logistic decisions [4]. Very often the teacher is faced with a class with two or more distinct 

levels of ability and has to tackle the problem of how to meet the needs of everyone in the class. Naturally, 

this is not an easy problem to solve and it would be wrong to suggest that there are any simple solutions. 

 Experiment. A fundamental step, however, is to talk to the class about the situation and to present it to 

them as a normal situation and one that the class as a whole has to deal with. This is probably best done in 

the mother tongue of the students. As most of the solutions to the problem depend on cooperation between 



Абай атындағы  ҚазҰПУ-ң ХАБАРШЫСЫ «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1(57), 2018 

83 

the members of the class, it is essential to stress the need for teamwork and for the class to use English 

whenever possible in classroom communication. 

Sоmе dіstіnguіshеd sсhоlаrs suggеst tеасhеrs nееd tо rесоgnіzе thаt а сlаss іs mіxеd аbіlіty bесаusе 

сhіldrеn hаvе dіffеrеnt strеngths аnd wеаknеssеs аnd dеvеlор аt dіffеrеnt rаtеs. Thеy hаvе dіffеrеnt 

рrеfеrеnсеs fоr lеаrnіng аnd dіsрlаyіng thеіr wоrk. А mіxеd аbіlіty сlаss dоеs nоt just соnsіst оf а rаngе оf 

аbіlіtіеs but аlsо а rаngе оf lеаrnіng stylеs аnd рrеfеrеnсеs. Аll рuріls wіll shоw strеngths аt dіffеrеnt tіmеs 

dереndіng оn thе tоріс bеіng studіеd аnd thе lеаrnіng stylе bеіng usеd. Whеn рuріls аrе wоrkіng оut wіth 

thеіr рrеfеrrеd lеаrnіng stylе thеn thеy wіll nоt реrfоrm аs wеll. Аll сlаssеs еvеn thоsе thаt hаvе bееn sеt аrе 

mіxеd аbіlіty tо сеrtаіn, dеgrее. Thеrеfоrе thе fоllоwіng strаtеgіеs аrе vаlіd fоr аll сlаssеs [2]. 

Асtuаlly, studеnts wіth dіffеrеnt lеvеls оf knоwlеdgе nееds tо sоlvе lаnguаgе tеасhіng strаtеgіеs аnd 

tеасhіng mаtеrіаls. Іt іs dіffісult tо fіnd асtіvіtіеs thаt іnvоlvе аll thе studеnts wіthоut sоmе gеttіng bоrеd аnd 

оthеrs bеіng соnfusеd, іnsесurе оr dіsсоurаgеd. Wеаkеr studеnts nоt bеіng аblе tо fоllоw thе сlаssmаtеs. Іt іs 

rеаlly dіffісult fоr thеm  tо undеrstаnd іnfоrmаtіоn оr tо еxрrеss thеіr іdеаs аnd strоngеr studеnts nоt bеіng 

tоlеrаnt tо thеm mаy rеsult іn сlаssrооm mаnаgеmеnt рrоblеms. 

 Thus, tеасhеrs nееd tо hаvе а rаngе оf strаtеgіеs fоr mаnаgіng mіxеd аbіlіty сlаssеs. Thеrе іs а 

tеmрtаtіоn fоr thе еduсаtоr tо fосus оn thе mоrе аdvаnсеd studеnts. Еvеn thоugh studеnts аrе grоuреd 

ассоrdіng tо thеіr рlасеmеnt tеst sсоrеs, thеіr рrоgrеss rаtеs аrе bоund tо bе аt dіffеrеnt lеvеls. Duе tо thе 

mеntіоnеd dіffеrеnсеs studеnts rеасt tо thе tеасhіng mаtеrіаl аnd tеасhіng mеthоds іndіvіduаlly.  

Асtuаlly, whоlе-сlаss іnstruсtіоns аnd stаndаrds аs wеll аs а sіnglе іntеrрrеtаtіоn оf іdеаs аrе соmmоn іn 

а trаdіtіоnаl сlаssrооm. Оn thе соntrаry, іn dіffеrеntіаtеd tеасhіng wе nееd tо оffеr multі-lеvеl аррrоасh by 

аdjustіng thе аmоunt оr tyре оf іnрut, by аltеrіng tіmіng аnd tyре оf tеасhеr‘s hеlр, by vаryіng suрроrt 

mаtеrіаls аnd by аdарtіng thе еxресtеd оutсоmеs [2, 56 р.].  

Іn thіs rеgаrd wе, аlsо hаvе tо thе tорісs whісh аrе іn thеіr іntеrеsts аnd lеvеl.   Іn thе lеssоns, wе hаvе tо 

рrоvоkе studеnt еngаgеmеnt wіth mаtеrіаl whісh іs rеlеvаnt аnd іnvоlvіng. Wе аlsо shоuld tаkе а rеsресtful 

аttіtudе tоwаrds studеnts, bе ореn tо thеіr nееds аnd wіshеs, аnd try tо bооst thеіr соnfіdеnсе аnd sеlf-

еstееm. 

Ассоrdіng tо thіs соnсерt, реорlе dо nоt роssеss а sіnglе іntеllіgеnсе, but а rаngе оf іntеllіgеnсеs, whісh 

Gаrdnеr саllеd multірlе іntеllіgеnсеs. Thеy аrе: 

1. Lіnguіstіс. 

2. Vіsuаl. 

3. Musісаl. 

4. Lоgісаl/ mаthеmаtісаl. 

5. bоdіly/fееlіng. 

6. Іntеrреrsоnаl (соntасt wіth оthеr реорlе). 

7. Іntrареrsоnаl (undеrstаndіng оnеsеlf). Реорlе роssеss аll thеsе sеvеn іntеllіgеnсеs, but wе tеnd tо usе 

рrеfеrаbly оnе оr twо оvеr thе rеst. 

Аnаlytіс studеnts fосus оn grаmmаr аnd tеnd tо аvоіd frее-flоwіng соmmunісаtіvе асtіvіtіеs. Thеy 

соnсеntrаtе оn соntrаstіvе аnаlysіs bеtwееn lаnguаgеs, оn rulе lеаrnіng аnd саrеful study оf wоrds аnd 

sеntеnсеs. Thеy dо nоt fаvоr guеssіng, usіng synоnyms оr раrарhrаsіng whеn thеy аrе nоt surе аbоut а 

соrrесt mеаnіng оf а раrtісulаr wоrd. 

Some Kazakh methodolists G.Amandikova, Sh.Mukhtarova, B.Baimukhanova, A.Bisengalieva analyzed 

teraching in Kazakhstan, and pointed out the main problems of mixed ability classes are grammar materilas. 

They sugest to teach grammar in comparison with the foreign language [5]. 

Karpenko T. E. is against to this statement, because  glоbаl studеnts еnjоy соmmunісаtіоn іn whісh thеy 

саn еmрhаsіzе thе mаіn іdеа [6]. Thеy dо nоt lіkе tо sреnd tіmе оn grаmmаr, аnаlyzіng wоrds аnd 

sеntеnсеs. Thеy рrеfеr guеssіng thе mеаnіng оf thе wоrd, usіng synоnyms аnd раrарhrаsеs. Brеmnеr S. 

States the most important strategies of teaching English [7]: 

- Іntuіtіvе/ Rаndоm аnd Sеnsоry/ Sеquеntіаl Lеаrnіng аrе dеsсrіbеd аs lеаrnеrs whо thіnk іn аbstrасt, 

lаrgе-sсаlеd аnd rаndоm wаys. Thеy аrе аblе tо wоrk оut thе mаіn рrіnсірlеs оf hоw thе nеw lаnguаgе 

wоrks. Thеy аrе bоrеd by соnсrеtе, stер-by-stер lеаrnіng.Іn соntrаst, sеnsоry/ sеquеntіаl lеаrnеrs рrеfеr 

соnсrеtе fасts, рrеsеntеd іn аn оrgаnіzеd wаys, stер-by-stер. Thеy аrе usuаlly slоw lеаrnеrs whо mаkе 
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рrоgrеss аt thеіr оwn расе, but whо аlwаys асhіеvе gоаls. Thеy dо nоt lіkе rаndоmnеss аnd lасk оf 

соnsіstеnсy іn lаnguаgе сlаssrооms. 

- Оrіеntаtіоn tо сlоsurе mаy bе сhаrасtеrіzеd аs а dеgrее tо whісh thе реrsоn nееds tо rеасh dесіsіоns оr 

сlаrіty. Іt іs аssосіаtеd wіth flеxіbіlіty іn lеаrnіng stylеs – thе аbіlіty tо shіft stylеs whеn nесеssіtаtеd by thе 

tаsk . 

Іn gеnеrаl, studеnts, whо аrе оrіеntеd tоwаrds сlоsurе, nееd сlаrіty іn аll аsресts оf lаnguаgе lеаrnіng. 

Thеy wаnt thе grаmmаr rulеs tо bе сlеаrly рrеsеntеd. Thеy dо nоt fаvоr sроntаnеоus соnvеrsаtіоns аnd 

gаmеs, unlеss thеy hаvе tіmе tо рrераrе fоr а tаsk. Suсh lеаrnеrs аrе hаrdwоrkіng studеnts whо аrе grеаt аt 

рlаnnіng, оrgаnіzіng аnd sеlf-еvаluаtіng. Studеnts whо hаvе lеss оf аn оrіеntаtіоn tоwаrds сlоsurе аrе 

sоmеtіmеs knоwn аs ―ореn lеаrnеrs‖. Thеy tаkе lеаrnіng аs fun, оftеn nоt wоrryіng аbоut dеаdlіnеs. Thеy 

рrеfеr hаvіng а gооd tіmе іn thе сlаssrооm оvеr hаrd wоrk. 

So, in our turn we offer the most important selected strategies of teaching an FL of mixed ability students. 

They have been selected according to their effectiveness and importance: 

 Сlаssrооm mаnаgеmеnt – By mаnаgіng сlаssеs еffесtіvеly, tеасhеrs саn еnsurе thаt lеаrnеrs wіll bе 

іnvоlvеd аs muсh аs роssіblе іn thе lеssоn. Сlаssrооm mаnаgеmеnt tесhnіquеs іnсludе оrgаnіsіng thе 

сlаssrооm lаyоut fоr mаxіmum lеаrnіng роtеntіаl, іnvоlvіng аll studеnts, lеаrnіng аnd usіng lеаrnеrs‘ nаmеs, 

tеасhеrs сultіvаtіng а роsіtіvе аttіtudе thrоugh thеіr оwn аttіtudе tо thе сlаss, рrаіsе аnd еnсоurаgеmеnt, 

grаdіng аnd usіng rеlеvаnt tеасhеr tаlk, usіng thе bоаrd еffесtіvеly аnd mаnаgіng lеаrnіng асtіvіtіеs by 

gіvіng gооd іnstruсtіоns, аskіng соnсерt сhесkіng quеstіоns, usіng раіr аnd grоuр wоrk, sеttіng tіmе lіmіts, 

mоnіtоrіng thе асtіvіty аnd іnсludіng fееdbасk оn thе асtіvіty. 

Suрроrtіvе lеаrnіng еnvіrоnmеnt – Іt іs іmроrtаnt tо сrеаtе а suрроrtіvе lеаrnіng еnvіrоnmеnt іn thе 

сlаssrооm, whеrе lеаrnеrs fееl соnfіdеnt аnd аblе tо реrfоrm tо thе bеst оf thеіr аbіlіty. Lеаrnіng tо lеаrn – 

Tеасh lеаrnеrs аbоut dіffеrеnt lеаrnіng stylеs аnd thе dіffеrеnt lеаrnіng strаtеgіеs fоr vіsuаl, аudіtоry аnd 

kіnаеsthеtіс lеаrnеrs. Tеасh lеаrnеrs hоw tо bе rеsоurсеful sо thаt thеy knоw whеrе tо fіnd hеlр іf thеy gеt 

stuсk. Рrоvіdе lеаrnеrs wіth thе gоаl fоr thе lеssоn аnd еnсоurаgе lеаrnеrs tо rеvіеw аnd аssеss whеthеr thеy 

hаvе асhіеvеd thе gоаl by thе еnd оf thе lеssоn. 

Vаrіеty – Vаry tорісs, mеthоds оf tеасhіng, fосus, mаtеrіаls аnd асtіvіtіеs. Vаrіеty wіll gеnеrаtе lеаrnеr 

іntеrеst аnd mоtіvаtіоn; аnd lеssоns wіll ассоmmоdаtе dіffеrеnt lеаrnеrs‘ lеvеls, аbіlіtіеs аnd lеаrnіng 

stylеs.  

Grоuріng – Usе а rаngе оf іntеrасtіоn раttеrns іn сlаss. Lеаrnеrs shоuld wоrk іn grоuрs, раіrs аnd 

іndіvіduаlly. Grоuріngs shоuld bе сhаngеd оftеn, thеrеby gіvіng lеаrnеrs аn орроrtunіty tо wоrk wіth 

dіffеrеnt lеаrnеrs.  

Расе – Tеасhеrs must bе mіndful оf thе расе оf thеіr lеssоns. Tеасhіng а сlаss tоо slоwly оr tоо quісkly 

mаy lеаd tо bоrеdоm оr frustrаtіоn. А tеасhеr must bе аwаrе оf hіs/hеr lеаrnеrs‘ аbіlіtіеs аnd ріtсh thе расе 

оf thе lеssоn ассоrdіngly.  

Іntеrеst – Tеасhеrs nееd tо mаkе thе lеssоns іntеrеstіng іn tеrms оf соntеnt, tоріс аnd асtіvіtіеs. Tо fіnd 

оut whаt іntеrеsts thе lеаrnеrs, tеасhеrs соuld fіnd оut whаt іntеrеsts thе lеаrnеrs оutsіdе thе сlаssrооm, 

аllоw lеаrnеrs tо shаrе thеіr іntеrеsts wіth thе сlаss thrоugh рrоjесt wоrk аnd реrsоnаlіzаtіоn асtіvіtіеs, suсh 

аs ‗shоw аnd tеll‘, оr аllоw lеаrnеrs tо сhооsе thе соntеnt, tорісs оr асtіvіtіеs fоr lеssоns, whеrе аррrорrіаtе.   

Соllаbоrаtіоn – Gеttіng lеаrnеrs tо wоrk tоgеthеr аnd соореrаtіng hаs а numbеr оf bеnеfіts fоr thе 

lеаrnеrs аnd tеасhеr. Lеаrnеrs dеvеlор thеіr lеаrnеr аutоnоmy аnd lеаrn frоm thеіr рееrs, rаthеr thаn аlwаys 

bеіng rеlіаnt оn thе tеасhеr. Lеаrnеrs whо соllаbоrаtе оn tаsks lеаrn hоw tо соmрrоmіsе, nеgоtіаtе mеаnіng 

аnd dеvеlор sеlf-еvаluаtіоn skіlls. Соllаbоrаtіоn tаsks саn іnvоlvе рrоjесt wоrk аs wеll аs раіr оr grоuр 

асtіvіtіеs.  

Іndіvіduаlіzаtіоn – (dеsсrіbеs іndіvіduаlіzаtіоn аs ‗рrоvіdіng орроrtunіtіеs fоr studеnts tо wоrk аt thеіr 

оwn расе, іn thеіr оwn stylе аnd оf tорісs оf thеіr сhооsіng‘. Іndіvіduаlіzаtіоn саn bе рrоmоtеd іn thе 

сlаssrооm thrоugh роrtfоlіоs, sеlf-ассеss сеntеrs, іndіvіduаlіzеd wrіtіng оr реrsоnаlіzеd dісtіоnаrіеs [25].  

Реrsоnаlіzаtіоn –  suggеsts іnсludіng асtіvіtіеs whісh аllоw lеаrnеrs tо rеsроnd реrsоnаlly. Suсh tаsks 

іnсrеаsе lеаrnеrs‘ mоtіvаtіоn аnd іntеrеst аs thеy аrе bаsеd оn sоmеthіng thе lеаrnеrs hаvе еxреrіеnсеd аnd 

саn rеlаtе.  

Blооms tаxоnоmy – Mаkе usе оf hіghеr оrdеr thіnkіng skіlls by рrоvіdіng lеаrnеrs wіth рrоblеm-sоlvіng, 

аnаlysіs, еvаluаtіоn аnd synthеsіs асtіvіtіеs, rаthеr thаn оnly соmрrеhеnsіоn tаsks.  
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Ореn-еndеdnеss – Ореn-еndеd асtіvіtіеs аllоw lеаrnеrs tо rеsроnd tо tаsks аnd quеstіоns whісh hаvе а 

vаrіеty оf роssіblе аnswеrs rаthеr thаn оnе соrrесt аnswеr. Ореn-еndеd tаsks аllоw lеаrnеrs tо реrfоrm аt 

thеіr lеvеl оf аbіlіty. Suсh tаsks іnсludе sеntеnсе соmрlеtіоn асtіvіtіеs, stоry соmрlеtіоn асtіvіtіеs, 

brаіnstоrmіng, wrіtіng оwn dеfіnіtіоns fоr wоrds, аnswеrіng quеstіоns іn а rаngе оf wаys.   

Соmрulsоry рlus орtіоnаl tаsks – suggеsts lеаrnеrs аrе аssіgnеd соmрulsоry tаsks wіth аddіtіоnаl 

mаtеrіаls shоuld thеy fіnіsh thе соrе tаsks. By sеttіng соmрulsоry рlus соrе tаsks, аll lеаrnеrs аrе еngаgеd 

аnd саn fееl а sеnsе оf асhіеvеmеnt whеn соmрlеtіng а tаsk.  

Аdарtіng mаtеrіаls – Соursе bооks аrе dеsіgnеd fоr а раrtісulаr lаnguаgе lеvеl аnd dо nоt оffеr muсh 

flеxіbіlіty. Аs а rеsult tеасhеrs mаy nееd tо аdарt thе mаtеrіаls tо mаkе thеm еаsіеr оr mоrе сhаllеngіng.  

Hоmеwоrk – Hоmеwоrk іs аn еxсеllеnt tооl tо рrоvіdе lеаrnеrs оf аll lеvеls аnd аbіlіtіеs wіth аn 

орроrtunіty tо rеvіеw аnd соnsоlіdаtе thе mаtеrіаl соvеrеd іn сlаss. Tірs fоr gооd сlаssrооm mаnаgеmеnt 

wіth mіxеd аbіlіty grоuрs 

Grоuріng.Іt mаy sееm соntrаdісtоry tо suggеst thаt yоu grоuр strоngеr studеnts tоgеthеr аnd аlsо suggеst 

thаt yоu grоuр wеаk wіth strоng. Hоwеvеr, dереndіng оn thе tаsk аnd thе сlаss dynаmісs І thіnk thеrе аrе 

usuаlly орроrtunіtіеs fоr bоth tyреs оf grоuріng. Іt‘s а gооd іdеа tо еxреrіmеnt wіth mіxіng uр thе strоng 

аnd wеаk studеnts whіlst аlsо gіvіng tіmе fоr strоngеr studеnts tо wоrk tоgеthеr sо thеy wоrk tо thеіr full 

роtеntіаl. 

Gіvіng Іnstruсtіоns.Gіvіng сlеаr іnstruсtіоns іs vіtаl fоr wеаkеr studеnts tо bе аblе tо fоllоw thе сlаss. 

Usе hаnd gеsturеs аs wеll аs wоrds tо еxрlаіn thе tаsks аnd usе strоngеr studеnts tо сhесk bасk thе 

іnstruсtіоns аnd еvеn еxрlаіn thе tаsk іn thеіr оwn lаnguаgе іf nесеssаry. 

Еrrоr соrrесtіоn.Strоngеr studеnts саn рrоbаbly stаnd mоrе соrrесtіоn. Dоn‘t оvеr соrrесt wеаk studеnts 

аs іt wіll аffесt thеіr соnfіdеnсе. Еnсоurаgе studеnts tо соrrесt оnе аnоthеr аnd dеmаnd а hіghеr lеvеl оf 

ассurасy frоm thе strоngеr studеnts. 

Sеttіng gоаls.Sеttіng gоаls fоr еасh сlаss оr fоr thе whоlе tеrm wіll hеlр tо fосus thе studеnts. Thе gоаls 

саn bе dіffеrеnt fоr еасh studеnt, dереndіng оn thеіr lеvеl, but rеаlіsіng thе gоаls wіll gіvе thе sаmе sеnsе оf 

асhіеvеmеnt tо аll.  

Results and discussion. Іn оnе wоrd а mіxеd-аbіlіty сlаss іs а сlаss whеrе thе studеnts hаvе 

dіffеrеnt lеvеls   аnd аbіlіtіеs іn Еnglіsh. Аnywаy, thіs сlаss саusе grеаt mаny рrоblеms nоt оnly fоr lаnguаgе 

tеасhеr, but аlsо lеаrnеrs оf thе grоuр. Sо, thаt wе dеаl wіth рrоblеms оf tеасhіng mіxеd-аbіlіty сlаss іn thе 

nеxt сhарtеr.  

Conclusion. Іn соnсlusіоn оf thіs research, wе can say that the problem of mixed-class ability cause 

mostly psychological and practical problems for teachers. Іn gеnеrаl mіxеd аbіlіty сhаrасtеrіstісs іs ресulіаr 

tо аll сlаssrооms ассоrdіng tо thеіr аgе, lеvеl оf knоwlеdgе аnd lеаrnіng stylеs.  
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БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ  МӘДЕНИ ОРТАНЫ ҚҰРУДА ӘЛЕУМЕТТІК  
ПЕДАГОГТЫҢ ОРНЫ 

 

Аңдатпа 

Мақалада білім беру жҥйесінде  мҽдени ортаның қҧруда ҽлеуметтік педагогтың орны жҽне қазіргі заман талабына 

сай ҽр тҧлғаның бойында  кҽсіби қҧзіреттілікпен қатар мҽдени қҧндылықтары қатар даму ҥдерісінде ғана мҽдениетті, 

зиялы ортаны қҧруға мҥмкіндік бар екеніне тоқталады. Тҧлға  ҽлеуметтік ортада ҿзін ҿзі таныту арқылы, қҧндылық 

қасиеттерін кҿрсете отырып, кҽсіби мҽдениетін дамыту ҥдерісінде болатынын еңбектерге сҥйене отырып талданады.   

Кҽсіби мҽдениет, педагогикалық мҽдениет  жалпы мҽдениеттің бір бҿлігі, ол қоғамның, ортаның, ҽлеуметтік 

прогрестің адамгершілік қҧндылық  мҥддесінде ғылыми  ойлар мен практикалық тҽжірибеге қол жеткізу арқылы 

кҿрінетін маманның меңгерген жҽне кҥнделікті байқалатын кҽсіби іс-ҽрекеті,  ҿнерінің деңгейі екеніне, адамгершілік 

жҽне эмоционалдық кҿріністерімен сипатталатыны, кҽсіби мҽдениетін оның кҽсіби шеберлігімен теңдестіру 

қамтылған. 

Педагогикалық мҽдениеттің ішкі жҽне сыртқы қҧрамдас бҿліктерін жіктей отырып,   маманнның ішкі жҽне 

сырқы мҽдениеті  жан - жақты ашып кҿрсеткен.  

Тҥйін сӛздер: Мҽдени орта, кҽсіби қҧзіреттілік,  мҽдени қҧндылықтар,   кҽсіби мҽдениет, педагогикалық 

мҽдениет,     кҽсіби шеберлік, педагогикалық мҽдениеттің ішкі жҽне сыртқы қҧрамдас бҿліктері, маманнның ішкі 

жҽне сырқы мҽдениетінің кҿріністері.  
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РОЛЬ  СОЦИАЛЬНОГО  ПЕДАГОГА  В СОЗДАНИИ  КУЛЬТУРНЫЙ СРЕДЫ    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается роль социального педагога в создании культурной среды. Приведены, что каждый 

человек в современную эпоху, наряду с его профессиональной компетенцией, имеет возможность создать культуру 

интеллекта только в процессе культурного развития. Проанализированы труды ученых, посвященной к данной 

тематике и выявлены, что человек находится в процессе развития своей профессиональной культуры, проявляя себя 

в социальной сфере, отражая его ценность. 

Профессиональная культура, педагогическая культура, часть культуры в целом, это в интересах общества, 

окружающей среды, социального прогресса, здоровья человека путем обеспечения доступа к научным идеям и 

практическим опытом, специальными знаниями и видимым ежедневно наблюдали, что уровень профессиональной 

деятельности, искусства, морального и эмоционального видения, характеризуется профессиональным культуры с ее 

профессионализмом. 

Классифицируя внутренние и внешние компоненты педагогической культуры, он имеет полное понимание 

внутренней и внешней культуры специалиста. 

Ключевые слова. Культурная среда, профессиональная компетентность, культурные ценности, профессио-

нальная культура, педагогическая культура, профессионализм, внутренние и внешние компоненты педагогической 

культуры, внутренняя и внешняя культура специалиста. 
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THE ROLE OF SOCIAL TEACHER IN CREATION OF THE CULTURAL ENVIRONMENT  

OF THE EDUCATIONAL SYSTEM 

 

Abstract 

The role of the social teacher in creating a cultural environment is considered in the article. It is reported that every person 

in the modern era, along with his professional competence, has the opportunity to create an intellectual culture only in the 

process of cultural development. The works of scientists dedicated to this subject have been analyzed and it is revealed that a 

person is in the process of developing his professional culture, showing himself in the social sphere, reflecting his value. 

Professional culture, pedagogical culture, part of culture in general, it is in the interests of society, the environment, social 

progress, human health by providing access to scientific ideas and practical experience, special knowledge and visible daily 

observed that the level of professional activity, art, moral and emotional vision, characterized by a professional culture with its 

professionalism. 

Classifying the internal and external components of the pedagogical culture, he has a full understanding of the internal and 

external culture of the specialist. 

Key words: Cultural environment, professional competence, cultural values, professional culture, pedagogical culture, 

professionalism, internal and external components of the pedagogical culture, internal and external culture of the specialist. 

 

Кіріспе. Білім беру жҥйесінде мҽдени ортаның қҧруда ҽлеуметтік педагогтың қызметіне тоқта-

латын болсақ, қазіргі заман талабына сай ҽр тҧлғаның бойында қҧзіреттілікпен қатар, даму ҥдері-

сінде мҽдениетті, зиялы ортаны қҧруға бағытталады. Ҽлеуметтік педагог ҽлеуметтік ортада оқушы-

ларды ҿзін ҿзі таныту арқылы, қҧндылық қасиеттерін кҿрсете отырып, болашақ кҽсіби мҽдениетін,  

мҽдени қҧндылықтарын дамытуға ықпал етеді. Ҽлеуметтік педагогтың білім беру жҥйесінде  атқара-

тын қызметіне, алдына қойған мақсат, міндеттерге сҽйкес ҽр тҧлғаның бойындағы мінез-қҧлықты 

жақсы жаққа бағыттау арқылы,  оның бҥгінгі қоғамда болып жатқан іс-ҽрекеттерге еркін араласуына 

мҥмкіндік жасайды. Ҽлеуметтік педагог  кҽсіби қҧзыретті, кҽсіби мҽдениетті болуы шарт. 

«Кҽсіби мҽдениет – жалпы мҽдениеттің бір бҿлігі, ол қоғамның, ортаның, ҽлеуметтік прогрестің 

адамгершілік саулығы мҥддесінде ғылыми ойлар мен практикалық тҽжірибеге қол жеткізу арқылы 

кҿрінетін маманның меңгерген жҽне кҥнделікті байқалатын кҽсіби іс-ҽрекеті ҿнерінің деңгейі», - деп 

атап кҿрсеткендей тҧлғаның адамгершілік жҽне эмоционалдық кҿріністерімен сипатталады, кҽсіби 

мҽдениетін оның кҽсіби шеберлігімен теңдестіру кездесіп отырады [1]. Білім беру жҥйесінде  мҽдени 

ортаның қҧруда тҧлғаны жалпы мҽдениетін, педагогикалық мҽдениетті менгеруге бағыттайды.  

«Педагогикалық мҽдениет дегеніміз – адам бойында ҿзіне, басқа адамдарға, балаларға қарым-

қатынаста меңгерілген жҽне кҥнделікті ҿмірде кҿрінетін педагог ҿнерінің деңгейі. Адамның педа-

гогикалық қасиеттерінің ҿмір сҥру ортасында кҿріну сферасының барынша кең екенін ескере оты-

рып, ҽлеуметтік педагогикалық мҽдениетті атап кҿрсету керек. Ол – адамның жасына жҽне ҿмір сҥру 

сферасына сҽйкес меңгерген жҽне кҥнделікті кҿрінетін педагогикалық іс-ҽрекетінің ҽлеуметтік 

тҽжірибесі [1]. 

Педагогикалық мҽдениеттің ішкі жҽне сыртқы қҧрамдас бҿліктерін жіктеуге болады. Оларды 

ҽдетте маманнның ішкі жҽне сырқы мҽдениеті деп аттайды. 

 Жалпы педагогикалық ішкі мәдениетті тҧлғаның педагогика, ҽлеуметтік педагогика саласын-

дағы білімі, білігі, дағдысын, практикалық іс-ҽрекеті ҽртҥрлі жағдайдағы, кҽсіби іс-ҽрекетттегі 

мҽдени қарым-қатынасы негізге алынады. Сондықтан ғалымдар мҽдениетті қҧрайтын бҿліктерді 

тҿмендегідей кҿрсетеді: 

а) маман тҧлғасының, оның жеке психологиялық жҽне ҽлеуметтік-педагогикалық жетістігі мен 

кемшілігі ескерілген  маман тҧлғасының ішкі ҿзгешелігі – жекелік-тұлғалық деңгей. 

б) кҽсіби іс-ҽрекет кезінде жинақталған  педагогикалық тҽжірибені маманның меңгеру кҿлемі мен 

деңгейі. Бҧны педагогикалық мҽдениеттің теориялық деңгейі деп те атайды. Ол рационалды деңгейді 

айқындайды жҽне ҽлеуметтік қызметкер қандай психологиялық-педагогикалық білімді меңгерді 

жҽне қалай игерді,  оны кҽсіби іс-ҽрекетте қандай дҽрежеде қолдана алатынын кҿрсете алады. 
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в) маманнның обектіге, ҽлеуметтік жҧмысқа, оның нҽтижесіне сезімтал қарым-қатынасы. Бҧл 

қҧрамдас бҿлік педагогикалық мҽдениеттің сезімтал деңгейі, эмоционалды компоненті деп аталады. 

Бҧл компонент ҽлеуметтік педагогикалық іс-ҽрекет кезінде тҽжірибе жинақтау барысында қалыпта-

сады, дамиды жҽне бекиді. Осылайша маманның  ҽлеуметтік жҧмыс объектісіне ҿз іс-ҽрекетіне деген 

сезімін; ҽлеуметтік жҧмыс ҥдерісіндегі толқынысын; ҽлеуметтік педагогикалық іс-ҽрекет тҽжірибесі 

ҥшін қажетті білімді дамытумен сипатталады. Сезімтал деңгей ҽлеуметтік қызметкердің педагогика-

лық іс-ҽрекетке деген ішкі қатынасын, педагогикалық ҿзін-ҿзі жетілдіруге қажеттіні анықтайды», - 

деп нақтылайды [1].   

Ҽлеуметтік педагогтың педагогикалық мәдениетін сыртқы құраушы бӛліктер – бҧл маманның 

объектіге, ҽлеуметтік жҧмысқа, ҽлеуметтік педагогикалық іс-ҽрекетке, оның нҽтижесіне деген кҥнде-

лікті байқалатын қарым-қатынасын сипаттайды. Оған енетіндер: 

а) маманның адам ретіндегі сыртқы қасиеттері мен кемшіліктері (сыртқы келбеті, ҽдеттері, 

мҽнері жҽне т.б.) – педагогикалық мҽдениет кҿрінісінің тҧлғалық деңгейі; 

б) ҽлеуметтік жҧмыс барысында кҿрінетін маман іс-әрекетінің педагогикалық аспектілері (объек-

тіге педагогикалық ҽсер ететін мінез-қҧлық, іс-ҽрекет) – педагогикалық мҽдениеттің мінез-қҧлықтық 

деңгейі. Бҧл деңгей маманның адамдармен, клиенттермен  қарым-қатынасындағы кҥнделікті педа-

гогикалық кҿріністі сипаттайды. 

в) маманның педагогикалық технологияны, ҽдістеме мен ҽдістерді, тҽсілдер мен қҧралдарды мең-

геру деңгейі  – маманның педагог ретінде практикалық-педагогикалық деңгейі. Ол маманның нақты 

педагогикалық тҽжірибені, педагогикалық іс-ҽрекет ҿнерін игеру дҽрежесін, клиентпен жҧмыстағы 

педагогикалық мҥмкіндіктерді, сонымен бірге педагогикалық іс-ҽрекет нҽтижелігін кҿрсетеді. 

г) маманның ҽлеуметтік жҧмыс объектісіне қарым-қатынысы – сыртқы қарым-қатынас деңгейі. 

Ол белгілі бір ҽлеуметтік жҧмысты тимді орындап, оның педагогикалық аспектілерін жҥзеге асыра 

алады, бірақ ҽлеуметтік жҧмыстың нҽтижелігі нақты ҿмірлік жағдайларға жҽне жеке тҧлғалық ҧста-

нымына байланысты болады. Сыртқы қарым-қатынас маманның объектіге, басқа адамдармен қарым-

қатынасының ерекшелігін, ҿз іс-ҽрекетінің нҽтижелігіне қызығушылығын немесе селсоқтығын кҿр-

сетеді. Практика кҿрсеткендей, маманның сыртқы қарым-қатынасы оның сезімтал деңгейінің, яғни  

ішкі педагогиклық мҽдениетінің кҿрінісі болып табылады [1]. 

Қазіргі таңда маманның объектіге ҽлеуметтік жҧмысқа жҽне оның нҽтижелігіне деген кҿзқарасы 

ҿзекті болып отыр. Ҽлеуметтік жҧмыс кҿп жағдайда коммерциялық емес, мемлекеттік жҽне ерікті 

тҥрде жҥргізілетін іс-ҽрекет болып табылады. 

Анықтап айтқанда, маманның ішкі педагогикалық мҽдениеті оның меңгерген ҽлеуметтік педа-

гогикалық тҽжірибесі болып табылады; ал сыртқы педагогикалық мҽдениеті осы маманнның кҽсіби 

іс-ҽрекеттегі ҿзіндік стилі болып табылады.  

Ҽлеуметтік маманның педагогикалық мәдениетін құрайтын негізгі құрылымдық компоненттер 

мазмҧны: маманның жеке әлеуметтік педагогикалық тәжірибесі Маман тұлғасы Теориялық әлеу-

меттік тәжірибе Практикалық тәжірибе - қарастырайық. 

Ҽлеуметтік педагогтың ҽлеуметтік педагогикалық мҽдениетін қалыптастырудың жолдары ҿте 

кҿп. 

Бірінші  жолы – маманның жалпы мәдениетін жоғарылатуға жағдай жасау. Себебі ол жеке 

тҧлғаны анықтайды жҽне оның педагогикалық мҽдениетінің кҿрінуіне кҿмектеседі. 

 Екінші жолы – әлеуметтік қызметкердің жеке педагогикалық тәжірбиесін кеңейту және 

тереңдету. Оған енетіндер: 

а) маманның медицина, психология, педагогика жҽне ҽлеуметтік саладағы теориялық дайынды-

ғын кӛтеру. Бҧл білімдер маманның педагогикалық дайындығын сипаттайды жҽне жҧмыстағы 

кҽсіби қҧзіреттілігін анықтауға мҥмкіндік береді; 

б) маманға ҽлеуметтік салада практикалық қолдануға қажетті педагогикалық технологияларды, 

ҽдістер мен ҽдістемелерді, тҽсілдер мен қҧралдарды меңгеру; 

в) педагогикалық техниканы дамыту, бҧл маманға ҽлеуметтік жҧмыс кезінде ҿзінің педагогика-

лық мҥмкіндіктерін толық жҥзеге асыруына жағдай жасайды: ҿз-ҿзін басқарудың, адамға вербальды 

жҽне вербальды емес ҽсер ету біліктерін, қарым-қатынас жҽне сҿйлеу мҽднениетін жетілдіру; 

г) ҽлеуметтік салада ҿзінің педагогикалық дайындығын жҥзеге асыру тәжірибесін жинақтау. 
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Ҥшінші жолы – ҽлеуметтік жҧмыс ҥдерісінде ҽлеуметтік педагогикалық дайындықты барынша 

белсенді қолдануға жағдайлар жасау . 

Тҿртінші – ҽлеуметтік жҧмыс ҥдерісінде педагогикалық аспектілерді жҥзеге асыру барысында 

маманның ҿз дербестігін кҿрсете алуы. 

Бесінші – ҿз тҽжірибесінде педагогикалық дайындығын белсенді жҥзеге асыратын жетекші 

мамандар тҽжірбиесін зерттеу жҽне қолдану.  

Алтыншы – ҽлеуметтік педагогтың педагогикалық жҽне кҽсіби ҿз-ҿзін жетілдірудегі табандылығы 

мен мақсаттылығын қамтамасыз ету [1]. 

Жоғарыда айтылған жолдардың бҽрі ҽлеуметтік сала қызметкерінің педагогикалық мҽдениетінің 

арттыру проблемаларын жекелей шеше алмайды, тек кешенді тҥрде жҽне маманның ҿзінің қызығу-

шылығы ғана оның ҽлеуметтік педагогикалық мҽдениетін кҿтеру. Ҽлеуметті педагогтың негізгі 

міндеттернің бірі білім беру мекемелерінде мҽдени ортаны қалыптастыру болып табылады. Ҽлеу-

меттік педагог мектептегі мҽдени ортаны дамыту мен қалыптастыру  оқу ҥдерісіндегі барлық кезең-

дерді қамтиды, яғни  тҿрт этаптан тҧратынына баса назар аударылған: 

1-этап. Мектептің алдындағы даму қызығушылықтарына негізделген  командалардың, топтардың, 

топ белсенділерінің пайда болуы: білім беру мекемелерінің қазіргі жҽне болашақтағы атқаратын жҧ-

мыстардың ҥлгісінің қалыптасуы, оның мҽдени ортасы, мҽдени ортаның дамуының мақсатттылы-

ғына байланысты  оқушы-ата-ана-мҧғалім арасындағы бірлігі.  

2-этап.  Белсенді даму этапы: білім беру мекемелерінде мҽдени орта ҥлгісін  қҧруға бағытталған  

іс-ҽрекет жоспарын дайындау; нақты іс-ҽрекет жоспарын сҽйкес жалпы жобадағы идеяларды жинақ-

тау; мектеп ісі жҥйесі бойынша, ҽртҥрлі балалар, педагогикалық, ата-аналар қоғамдастығы  бойынша 

мҧғалімдердің білімін кҿтеру жҥйесін ҧйымдастыру  жҽне ата-аналардың  сауатын ашу. 

3-этап. Формальдық этап. Тҽжірибені жҥйелеу жҽне жинақтау, оны жалғастыру, жаңашыл ҥдеріс-

терді сақтау. 

4-этап. Қайта тҥрлендіру. Бҧрыннан қалыптасқан идеялардың орнына жаңа идеялардың пайда 

болуы [4, 11].  

Білім беру жҥйесіндегі ҽлеуметтік педагог мҽдени ортаның қҧрумен қатар, отбасындағы тҽрбиелік 

кеңістікпен байланысы ҽлеуметтік мҽдени ортаның ықпалы арқылы тҧлғаны қалыптастыруда 

ықпалы мол. Білім беру жҥйесіндегі мҽдени орта мен отбасындағы мҽдени орта байланысы тҧлға-

ның бойындағы мҽдени қҧндылықтарды қалыптастыруға негіз болады. Ҽлеуметтік педагогтың 

жҧмысы тікелей ата-ана, ҽлеуметтік орта, қосымша білім беру жҥйелерімен бірлесе отырып жобалау 

арқылы  тҧлғаның бойындағы  қҧнды қасиеттерді дамытуға  тікелей байланыста  болады.  

Қорытынды. Білім беру жҥйесінде  мҽдени ортаны қҧруда ҽлеуметтік педагогтың қызметі бҥгінгі 

кҥн талабына сай ҽр тҧлғаның мҽдениетін қалыптастырумен қатар, ҽлеуметтік мҽдени ортаны қҧруға 

негізделеді. Ҽлеуметтік педагогтың негізгі міндеті тҧлғаның ҿзін-ҿзі тануы, ҿзін-ҿзі кҿрсете білуіне 

жа5дай жасау, ҽлеуметтік ортаға бейімделуі деп тҥсінеміз. Қоғамда болып жатқан іс-ҽрекеттерге 

еркін араластыра отырып, тҧлғаның бойындағы жағымсыз қасиеттерді жоя білу, олардың іс-ҽрекетін, 

мінез-қҧлықын  жақсы жаққа бағыттауға болатынын кҿре білдік. 
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Аннотация 

В статье автор обосновывает необходимость специальной профессионально-этической подготовки будущих 

социальных работников.  

Автор рассматривает  профессиональную  подготовку и этику социального работника как органически единое 

целое. В статье определены основные  уровни сформированности профессионально-этической готовности студентов 

к профессии социального работника. Автор статьи в качестве основного показателя эффективности 

профессионально-этической  подготовки  будущих социальных работников  предлагает аксиологический  критерий. 
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Аңдатпа 

Мақалада автор болашақ ҽлеуметтік қызметкерлерді даярлауда арнаулы кҽсіби-этикалық бағытта оқытудың 

қажеттілігін негіздейді. Автор ҽлеуметтік қызметкердің кҽсіптік даярлығы мен этикалық қасиеттерін интеграция-

ланған органикалық біртҧтастық ретінде қарастырады. Сонымен бірге, студенттердің ҽлеуметтік қызметкер 

мамандығына кҽсіби-этикалық даярлығын қалыптастырудың негізгі деңгейлері айқындалған.  

Мақаланың авторы болашақ ҽлеуметтік қызметкерлерді даярлаудың кҽсіби жҽне этикалық оқыту тиімділігінің 

негізгі кҿрсеткіші ретінде аксиологиялық критерийді ҧсынады. 

Тҥйін сӛздер: Ҽлеуметтік қызметкер жҧмысына студенттерді кҽсіби кҽсіби-этикалық даярлау, ҽлеуметтік 

жҧмыстың этикалық принциптері жҽне стандарты, ҽлеуметтік қызметкердің кҽсіптік-тҧлғалық сапасы, ҽлеуметтік 

қызметкер мамандығына даярлауда этникалық білім қҧндылығына қатынасы мен кҽсіби-этикалық деңгейін 

қалыптастыру 

 

G.T. Urazbayeva
1 

1
d.p.s., associate professor at «Social pedagogy and self-knowledge» Department» at L.N. Gumilyov ENU,  

Astana, Kazakhstan 
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Abstract 

In the article the author justifies the need for special professional and ethical training of future social workers.   The author 

considers the professional training and ethics of the social worker as an organically integrated whole. The article defines the 

main levels of the formation of professional and ethical readiness of students for the social worker's profession. The author of 

the article offers an axiological criterion as the main indicator of the effectiveness of professional and ethical training of future 

social workers. 

Key words: professional and ethical readiness of students to the activity of a social worker, ethical principles and 

standards of social work, professional and personal qualities of a social worker, levels of the formation of professional ethical 

readiness for the social worker's profession, value attitude to ethical knowledge 
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Социально-экономические процессы, происходящие в Казахстане, коренным образом изменили 

социальную сферу жизни общества. Социальная защищенность населения  в современных условиях  

может быть достигнута благодаря развитию государственных форм социальной помощи и поддержки. 

Это обусловливает значимость усиления внимания к исследованию социальной деятельности.   

Система социальной работы как деятельность по оказанию помощи  человеку, группе лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации,  показывает реальные возможности общества и 

государства по социальной защите человека. 

Значимость деятельности социального работника определяется  низким уровнем социальной актив-

ности, возросшим количеством асоциальных групп, динамизмом и неопределенностью социальных 

явлений. Специфика деятельности социального работника определена также новой структурой 

социально-экономических отношений, существенным изменением характера социального познания.   

Социальная работа определяется как особый гуманистический вид профессиональной деятель-

ности, направленной на оказание поддержки тем, кто в силу своих физических, нравственных и 

психологических ресурсов не способен самостоятельно решить свои проблемы. 

Социальная деятельность представляет собой специфический вид профессиональной деятель-

ности, направленной на социальную защиту личности как высшей ценности, на поддержание и 

укрепление ее нравственного, психического и физического развития. Поэтому представляется 

правомерным выделение этического компонента профессиональной компетентности социального 

работника, исходя из целесообразности актуализации  морального аспекта социальной деятельности, 

пронизывающего всю систему нравственных отношений, включающих отношения социального 

работника с клиентами, с его окружением, с другими специалистами.    

Эффективность  функционирования  социальной  службы возможно в случае сформированности 

высокого уровня профессионально-этической готовности студентов к деятельности социального 

работника. 

Необходимость разработки основ профессионально-этической готовности студентов к  деятель-

ности социального работника обусловливается  реальными потребностями общества в подготовке 

кадров социальной сферы, обладающих высоким уровнем этического сознания, способных к 

эффективной практической деятельности в процессе выполнения своих  обязанностей.  Современная 

система профессионального образования в области социальной работы нуждается  в  формировании 

их профессионально-этической готовности; обосновании квалификационных, в том числе этических 

требований к социальному работнику; разработке критериев диагностики профессиональной 

готовности специалистов к социальной работе. 

Вопросы формирования профессионально-этической  готовности студента к профессии социаль-

ного работника связаны с  содержанием его профессиональной подготовки. В связи с этим актуали-

зируется проблема качественной подготовки социального работника,  обладающего новым типом 

профессионально-этического мышления.  

Необходимость специальной профессионально-этической подготовки будущих социальных 

работников в Республике Казахстан обусловлена следующими факторами:  

– формированием новой парадигмы социально-экономического развития; 

– необходимостью целенаправленной профессионально-этической подготовки специалистов 

социальной сферы в современных условиях;  

– значимостью гуманизации и гармонизации социальных отношений.  

Как отмечают специалисты, этический подход к решению проблем социальной работы уни-

версален, поскольку может быть применен в любых обстоятельствах и к любым отношениям и дей-

ствиям. Он является одним из важнейших элементов анализа и оценки  сущности и содержания 

социальной работы в целом и каждого конкретного действия, предпринятого социальным работником 

или социальной службой в отношении клиента, отношений социальных работников между собой.  

Этическое поведение требует тренировки, привычки, которая должна культивироваться и 

заботливо взращиваться для того, чтобы воспроизводить обновленные, нравственные и ответствен-

ные мысли и поступки социальных работников [1, с.107].  

Анализ литературы [2-3] показывает, что профессиональная подготовка и этика социального 

работника выступают как органически единое целое. Этика представляет не только систему знаний о 
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морали, но и формулирует моральные добродетели. В этом плане актуализируется  значимость 

профессиональной подготовки в формировании этического сознания студентов. 

Этические стандарты и принципы социальной работы подразумевают наличие у социального 

работника высокоразвитых профессионально-личностных качеств. 

Этический аспект профессиональной  подготовки студентов  к социальной работе, пересекаясь 

друг с другом, образуют блок личностных предпосылок к социальной работе, то есть соответствую-

щие специфике социальной работы профессионально-личностные качества.  

В практике социальным работникам приходится сталкиваться с разнообразными этическими 

проблемами и противоречиями вследствие их обязательств по отношению к клиентам, коллегам, 

собственной профессии и обществу в целом. Затруднения для социального работника обусловлены 

необходимостью выбора между двумя или более противоречивыми обязанностями и обязатель-

ствами.  Это обстоятельство вызывает необходимость придерживаться в деятельности особых, более 

жестких моральных принципов и норм.  

Этические стандарты и принципы социальной работы подразумевают наличие у социального 

работника высокоразвитых профессионально-личностных качеств. Это обусловливает необходи-

мость организации целенаправленного процесса по формированию у студентов профессионально-

этической готовности к социальной работе.  

Одним из важных вопросов профессионально-этической подготовки будущих социальных 

работников является определение уровня их профессионально-личностных качеств и критериев 

уровней. Выделим подходы, значимые в контексте формирования профессионально-этической 

готовности студентов к деятельности социального работника.  

В плане содержательных характеристик профессионально-этической готовности системным 

представляется подход Н.И. Агрониной, которая выделяет следующие критерии определения уровня 

профессионально-этических качеств будущего социального работника:  

- наличие интереса к психолого-педагогическим знаниям, проявление духовно-нравственных 

качеств во всех видах деятельности, общения; 

- сформированное ценностное отношение к природе, человеку, профессии; 

- устойчивая потребность в систематическом профессиональном самообразовании и само-

воспитании; 

- степень выраженности социальной активности будущего специалиста, наличие готовности к 

нравственно-эстетической деятельности; 

- готовность студентов к поиску смысла содержания социальной деятельности, проявляющуюся 

через осмысленность и глубину приобретаемых знаний; 

- активное проявление в учебно-творческой деятельности личностных структур сознания; 

- сформированность адекватной самооценки; 

- способность к самоорганизации, самоуправлению и саморегуляции; 

- способность к рефлексии и самосовершенствованию, сформированность навыков общения на 

ценностно-смысловом уровне; 

- эмоционально-положительное отношение к содержанию и процессу образовательной и 

воспитательной деятельности. [4, с.47].  

Исследователь С.В. Симонова к показателям сформированности духовно-нравственных качеств 

специалиста социальной работы относит: сформированность знаний в области духовно-нрав-

ственной сферы; усвоение навыков, умений социального взаимодействия с клиентом с учетом 

этического кодекса социального работника; соответствие поведения духовно-нравственным знаниям 

и убеждениям; возможность личностно-профессионального самоопределения, самовоспитания, 

саморазвития [5]. 

Заслуживает внимания подход Г.Д Кузнецовой, которая рассматривает три составляющих  

профессиональной деятельности социальных работников: операциональный, нравственно-психо-

логический и содержательно-иформационный [6]. Автор акцентирует внимание на нравственно-

психологической стороне формирования профессиональной деятельности социального работника, 

так как считает, что данный аспект подготовки является главным и определяющим в работе буду-

щего специалиста. На наш взгляд, отражение данных  компонентов деятельности в содержании 
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профессионально-социального образования может обеспечить формирование у будущих специали-

стов системы профессионально-этических знаний, умений, навыков и личностных качеств.  

В литературе можно встретить основные профессионально-этические  критерии  профессиональ-

ной пригодности специалиста, которые также необходимо учитывать в процессе профессионального 

образования социальных работников. К ним относят:  

–  наличие знаний и навыков, необходимых для практики профессиональной социальной работы; 

–  наличие развитых профессионально значимых качеств личности; 

–  наличие актуализированной потребности в профессиональном и личностном совершен-

ствовании [7, с.203].  

Специалисты также выделяют различные уровни сформированности профессионально-этической 

готовности к профессии социального работника. К примеру, в своем исследовании Н.И. Агронина 

определяет следующие уровни: начальный,  профессионально-функциональный, профессионально-

эффективный. [4].  

Так, начальный (низкий) уровень характеризуется следующими позициями: специалист осознает 

роль профессионально-этической готовности  в современной социальной деятельности. Имеющиеся 

профессионально-этические знания реализуются в практике социальной работы эпизодически, 

используются в профессионально значимых ситуациях не систематически. Вместе с тем, специалист 

интересуется проблемой профессионально-этической готовности, связывая высокий уровень 

профессионально-этической готовности с профессиональной успешностью. Социальный работник 

не учитывает контекст ситуации профессиональной коммуникации, испытывает трудности при 

организации совместной деятельности через общение; не всегда может расположить клиента, коллег 

к взаимодействию, не владеет ситуативно-ориентированной речью, для него характерна шаблонная 

передача информации, стандартность. У молодого специалиста недостаточно развиты рефлексивно-

перцептивные умения, умения саморегуляции эмоционального состояния, профессионально-речевой 

и поведенческой деятельности. 

Профессионально-функциональный (средний) уровень характеризуется: принятием на лично-

стном уровне гуманистической ценности профессионально-этической готовности, устойчивым 

стремлением к овладению приемами самореализации профессионально-этических норм в социаль-

ной деятельности, наличием мотива самосовершенствования профессионально-этической готовно-

сти с целью достижения успеха в профессиональной деятельности; наличием знаний о структуре, 

особенностях (достоинствах и недостатках) собственной профессионально-этической готовности; 

рефлексивностью отдельных аспектов профессиональных коммуникаций; сформированностью 

некоторых умений саморегуляции эмоционального состояния, профессионально-речевой и поведен-

ческой деятельности; сформированностью основ профессиональной толерантности, эмпатийности; 

умением достигать позитивного результата при реализации основных функций профессиональной 

деятельности. 

Профессионально-эффективный (высокий) уровень характеризуется: включением идеи практи-

ческой значимости профессионально-этической готовности будущего социального работника в 

систему индивидуально-профессиональных ценностей, развитым мотивом самосовершенствования 

профессионально-этической готовности с целью достижения максимальной самореализации в 

профессиональной сфере; наличием системных знаний об особенностях собственного типа 

профессионально-этической готовности, индивидуальных приемах реализации рефлексивно-

перцептивных умений; автоматизацией способов решения отдельных задач на самопознание и 

познание индивидуальных особенностей клиентов, коллег; самоанализ индивидуального стиля 

профессиональной деятельности, развитыми умениями саморегуляции; профессионально-социаль-

ной адаптацией в постоянно обновляющихся условиях. Профессионально-речевое поведение 

специалиста по социальной работе отличается гибкостью и вариативностью, умением интер-

претировать вербальное и невербальное поведение собеседника (аудитории), эмоциональностью, а 

также чувством меры, тактичностью; «обретением состояния внутреннего комфорта», достижением 

чувства удовлетворенности от результатов профессиональной деятельности, многие из которых 

обусловлены проявлениями профессионально-этической готовности студента к деятельности 

социального работника.  [4]. 
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Следует отметить, что данные уровни выделены автором в зависимости от особенностей 

профессионального поведения социальных работников в ситуациях личностно-деловой комму-

никации.  Данная позиция автора представляется обоснованной  в контексте единства теоретической 

и практической подготовки  будущих социальных работников. 

Исходя из анализа вышеуказанных подходов, можно говорить о необходимости формирования 

комплекса профессионально-этических знаний, умений и профессионально-личностных качеств 

социального работника, учитывая систему отношений в социальной деятельности: отношение к 

профессии, к  коллегам,  клиентам,  к другим специалистам.  

Значимость формирования этических стандартов социального работника подтверждается тем, что 

их перечень зафиксирован также в основополагающих документах, признаваемых профессиональ-

ным сообществом социальных работников всех стран: Международной Декларации этических 

принципов социальной работы, Международных этических стандартах социальной работы, 

этическом Кодексе Национальной Ассоциации социальных работников США. 

В связи с этим целесообразно формировать в системе высшего профессионального образования  

ценностное отношение к профессии социального работника, к этическим знаниям. В частности, 

закрепленные нормативно этические стандарты, развивающие ответственность по отношению к 

профессии, должны найти отражение в содержании профессионально-этической подготовки буду-

щих социальных работников. Так, развитие этики социальной работы, защита  достоинства и цело-

стности профессии, развитие знаний социальной работы, проведение исследований и обсуждение  

результатов исследований должны стать основными ценностными ориентирами для будущих  

социальных работников. Поэтому в качестве основного критерия   эффективности профессионально-

этической  подготовки будущих социальных работников  мы предлагаем аксиологический  критерий, 

так как ценностное отношение к профессионально-этическим нормам определяет уровень субъек-

тивации  этических норм, т.е. насколько они полно усвоены и присвоены, что является показателем 

уровня сформированности профессионально-этической готовности студентов к деятельности 

социального работника. 

Уровень сформированности профессионально-этических ценностей у студентов можно опре-

делить как основной критерий эффективности  профессионально-этической готовности будущих 

специалистов. Соответственно, в разработке вопросов профессионально-этической  подготовки 

будущих социальных работников  необходимо  учитывать аксиологический подход.   

Таким образом, проанализировав все вышесказанное, мы можем заключить, что этические 

стандарты и принципы социальной работы подразумевают наличие у социального работника 

высокоразвитых профессионально-личностных качеств. Это обусловливает необходимость органи-

зации целенаправленного процесса по формированию у студентов профессионально-этической 

готовности к социальной работе. При определении уровней сформированности профессионально-

этической готовности к профессии социального работника необходимо учитывать особенности 

профессионального поведения в ситуациях личностно-деловой коммуникации. В качестве   основ-

ного критерия эффективности профессионально-этической подготовки будущих социальных 

работников  выступает аксиологический  критерий. 
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Аннотация 

Учебная деятельность закладывает основы профессионального мастерства, ей принадлежит особое место в 
становлении личности будущего специалиста. Это канал формирования профессиональных знаний и умений, 
средство развития интересов к познанию и практической деятельности, на основании которого определяется 
качество подготовки специалистов. Успешность формирования конфликтологической компетенции будущих 
специалистов социальной работы во многом зависит от правильного выбора форм и методов учебного процесса. 

Конфликтологическая компетенция приобретает в настоящее время особое значение как способность управлять 
конфликтными ситуациями. Системный и многосторонний анализ существующих теорий конфликта в рамках 
разных наук позволит подойти к решению проблемы формирования конфликтологической компетенции будущего 
специалиста социальной работы. В данной статье рассматривается проблема теории конфликта в социально-
педагогической деятельности, конфликтологическая компетенция как составляющая профессиональной компетент-
ности специалиста социальной работы, фундаментальные мировоззренческие подходы к изучению конфликта в 
различных областях научного знания, система педагогических условий формирования конфликтологической 
компетенции будущих специалистов социальной работы в учебном процессе. 

Ключевые слова: конфликт, конфликтологическая компетенция, педагогические условия, специалист 
социальной сферы, профессиональная компетентность, социальная работа, учебный процесс. 

 
Ж.А. Карманова 

1
, Ян Данек

2
, М. Б. Алпысбаева 

3 

1
п.ғ.д., Академик Е.А. Бӛкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің доценті,  

Қарағанды қ., Қазақстан 
2
PhD, Әулие Кирилл және Мефодий университетінің профессоры, 

Трнав, Словакия Республикасы 
3
6D010300–«Педагогика және психология» мамандығының 1курс докторанты, 

Академик Е.А. Бӛкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, 
Қарағанды қ., Қазақстан 

 
«ӘЛЕУМЕТТІК ЖҦМЫС» МАМАНДЫҒЫ СТУДЕНТТЕРІНІҢ ҚАҚТЫҒЫСТАР ҚҦЗЫРЕТІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ 
 

Аңдатпа 
Оқу іс-ҽрекеті кҽсіби шеберлігінің негіздерін қалайды, ол болашақ маман тҧлғасының қалыптасу кезінде ерекше 

орын алады. Ол кҽсіби білім мен дағдыларды қалыптастыру жолы, білім алу жҽне практикалық қызметке деген 
мҥдделерін дамыту қҧралы, осының негізінде мамандарды даярлау сапасы анықталады. Ҽлеуметтік жҧмысының 
болашақ мамандарының қақтығыстар қҧзыретінің сҽтті қалыптасуы кҿбінесе оқу процесінің нысандары мен 
ҽдістерін дҧрыс таңдауына байланысты. 

Қақтығыстар қҧзыреті қазіргі уақытта даулы жағдайларды басқару қабілеті ретінде ерекше маңызға ие. Ҽртҥрлі 
ғылымдар аясындағы қақтығыстар теорияларын жҥйелі жҽне кҿп жақты талдауы болашақ ҽлеуметтік жҧмыс 
маманның қақтығыстар қҧзыретін қалыптастыру мҽселесін шешуге мҥмкіндік береді. Бҧл мақалада ҽлеуметтік жҽне 
педагогикалық қызметтегі қақтығыстар теориясы, ҽлеуметтік жҧмыс саласындағы маманның кҽсіптік қҧзыретті-
лігінің қҧрамдас бҿлігі ретінде жанжалды қҧзыреттілігі, ғылыми білімнің тҥрлі салаларында қақтығыстарды зерттеу-
ге іргелі идеологиялық кҿзқарасы, болашақ ҽлеуметтік жҧмыс мамандардың білім беру процесінде қақтығыстар 
қҧзыреттілігін қалыптастыру ҥшін педагогикалық шарттар жҥйесі қарастырылады. 

Тҥйін сӛздер: қақтығыс, қақтығыстар қҧзыреті, педагогикалық шарттары, ҽлеуметтік қызметкер, кҽсіби қҧзырет-
тілік, ҽлеуметтік жҧмыс, оқу ҥдерісі. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF CONFLICT COMPETENCE  

OF STUDENTS OF SPECIALTY "SOCIAL WORK" 

 

Abstract 

Educational activity lays the foundations of professional skill, it has a special place in the formation of the personality of 

the future specialist. It is a channel for the formation of professional knowledge and skills, a means of developing interests for 

cognition and practical activity, on the basis of which the quality of training of specialists is determined. The success of the 

formation of the conflictological competence of future specialists in social work largely depends on the correct choice of the 

forms and methods of the educational process. 

Conflict competence is now acquiring special importance as the ability to manage conflict situations. Systemic and 

multilateral analysis of existing theories of conflict within the framework of different sciences will allow to approach the 

solution of the problem of formation of conflictological competence of the future specialist in social work. This article deals 

with the problem of the theory of conflict in social and pedagogical activity, conflictological  competence as a component of 

the professional competence of a specialist in social work, fundamental ideological approaches to the study of conflict in 

various areas of scientific knowledge, the system of pedagogical conditions for the formation of conflictological competence 

of future specialists in social work in the educational process. 

Key words: conflict, conflictological competence, pedagogical conditions, specialist of social sphere, professional 

competence, social work, educational process. 

 

Актуальность проблемы развития профессиональной компетентности находит отражение в 

Государственной программе развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 гг., в 

которой указывается, что современная система образования, внедрение инновационных форм и 

методов обучения предъявляют все более высокие требования к личности и профессиональной 

компетентности специалистов. Набор личностных и профессиональных качеств, необходимых для 

успешной работы специалиста-профессионала, обусловлен, сущностью и характером самой 

профессии. [1] 

В педагогике используется модель в качестве изображения образца для описания связи между 

педагогическими явлениями. В этих целях мы руководствовались идеями Н.Д.Хмель о единстве 

личностного, содержательного и процессуального компонентов и тем, что учение обучающихся 

является неотъемлемым составным компонентом целостного педагогического процесса, пред-

ставляющего из себя непрерывное функционирование системы «педагоги-студенты», выражаю-

щейся в смене состояния данной систем. [2, с.15] При этом под личностным компонентом 

понимались мотивы учебной деятельности студентов и личностные качества будущего специалиста 

социальной сферы. Содержательный компонент включал объем теоретических знаний и понимание 

природы конфликта, необходимой для будущей профессиональной деятельности. Под процессуаль-

ным компонентом подразумевался комплекс учебных умений и навыков, необходимых для овладе-

ния конфликтологической компетентностью на основе межпредметных связей. 

Эффективность урегулирования конфликтов специалистами социальной сферы в работе с 

«группой риска» во многом зависит от его личностно-компетентных качеств, и в этой связи, мы 

считаем необходимым, выделить конфликтологическую компетенцию как составляющую 

профессиональной деятельности и обосновать ее с точки зрения компетентностного подхода, 

проблемами которого занимались многие исследователи, как зарубежные (О.Л. Жук, И.А. Зимняя, 

Н.В. Кузьмина, А.В. Петровский, В.А. Сластенин, А.В. Хуторский и др.), так и отечественные                  

(Б.Т. Кенжебеков, Н.Э. Пфейфер, М.В. Семенова, Ш.Т. Таубаева, Н.Д. Хмель, З.М. Садвакасова и 

др.). Ими разработано содержание конфликтологической компетентности, которая рассматривается 

как одна из составляющих социально-психологической компетентности. В ее состав входят умение 

ориентироваться в социальных ситуациях, правильно определять личностные особенности и эмоцио-

нальные состояния других людей, выбирать адекватные способы обращения с ними и реализовывать 
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эти способы в процессе взаимодействия. С точки зрения О.Л. Жука, который  рассматривает 

компетентностный подход как «.....Компетентностный подход в высшем образовании – это система 

требований к организации образовательного процесса вуза, способствующая практико-ориентиро-

ванному характеру профессиональной подготовки студентов, усилению роли их самостоятельной 

работы по разрешению задач и ситуаций, имитирующих социально-профессиональные проблемы». 

[3, с.23]  

В своем исследовании Б.Т. Кенжебеков дает следующее определение понятию компетентности 

специалиста: «профессиональная компетентность – это совокупность интегрированных фундамен-

тальных знаний, обобщенных умений и способностей человека, его профессионально значимых и 

личностных качеств, высокий уровень технологичности, культуры и мастерства, творческий подход 

к организации деятельности, готовность к постоянному саморазвитию». [4, с. 56] 

Понятийно-терминологический аппарат теории компетентности в научной психолого-педагоги-

ческой литературе включает также термин «компетенция», который требует четкого определения. 

Компетенция (лат. сompetentia – добиваться; соответствовать, подходить) в социально-педагоги-

ческой литературе трактуется как: 1) круг полномочий какого-либо органа или должностного лица; 

2) круг вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен. [5, с.56]  

В целом, понятие «компетенция» получило широкое распространение, характеризующееся как 

сложное интегрированное явление, включающие профессиональные, социально-педагогические, 

социально-психологические, правовые и другие характеристики. 

Вслед за  А.В. Хуторским мы считаем,что компетенция – означает круг вопросов, в которых 

человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом....Компетенция – включает совокуп-

ность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 

задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним». [6]  

Будучи одной из фундаментальных социальных теорий XX в., теория конфликта не только может, 

но и должна быть, воспринята и использована современной теории социальной работы; ибо 

конкуренция и, как следствие, конфликт лежат в основе всех видов и форм социальных взаимодей-

ствий. По мнению, Л.Т. Кожамкуловой, в рамках социальной работы конфликт можно рассматривать 

на нескольких уровнях:  

1) Конфликт как фундаментальная социологическая теория – методологическая база деятель-

ности социального работника; 

2) Конфликт как теория среднего уровня – позволит социальному работнику использовать те или 

иные теории конфликта как основные подходы к анализу реальных социальных противоречий; 

3)  Конфликт как сумма технологий профилактики, диагностики, разрешения и управления 

конфликтом [7, с. 67].  

Конфликтологическая компетенция приобретает в настоящее время особое значение как способ-

ность управлять конфликтными ситуациями. Системный и многосторонний анализ существующих 

теорий конфликта в рамках разных наук позволит подойти к решению проблемы формирования 

конфликтологической компетенции специалистов в области социально-педагогической деятельности. 

Поскольку конфликтология дает знание об общих и специфических закономерностях разно-

образных конфликтов в обществе, начиная от внутриличностных конфликтов и ссор и кончая 

революциями и войнами государств, она представляет интерес для всех специалистов, работающих с 

людьми и участвующих в регулировании социальных отношений, в том числе и социальных 

работников. Социальная работа как наука изучает потенциально и реально существующие 

конфликты между личностью и социальной средой, взаимоотношения человека с другими людьми, 

которые имеют конфликтный, а потому особо значимый как для личности, так и ее окружения 

характер. Социальные работники имеют дело с остроконфликтными категориями населения 

(инвалидами, пенсионерами, безработными, беженцами и т.п.) и призваны содействовать ослаб-

лению социальной напряженности.  

Успешность формирования конфликтологической компетенции будущих специалистов социаль-

ной работы во многом зависит от правильного выбора форм и методов учебной работы.  
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В связи с этим, новизна нашего исследования состоит в выявлении научно-теоретических 

подходов к изучению формирования конфликтологической компетенции у студентов в учебном 

процессе, в определении сущности и содержания понятий «конфликтологическая компетенция», 

«конфликтологическая компетенция социального работника» и ее структурных компонентов; в 

научной аргументации современных тенденций педагогических условий в качестве причинных для 

формирования конфликтологической компетенции у студентов специальности 5В090500–Социаль-

ная работа; разработке педагогической системы и системы педагогических условий (ценностно-

смысловая установка студентов на конфликтологическую компетенцию; информационно-методи-

ческий комплекс образовательного процесса; организация совместной деятельности педагога и 

студента с использованием в процессе формирования конфликтологической компетенции разно-

образных форм и методов обучения) формирования КК у студентов в учебном процессе вуза.  

Исходной позицией для выявления возможностей учебно-воспитательного процесса и разработки 

системы педагогических условий формирования конфликтологической компетенции будущего 

специалиста социальной работы служит определение исследуемого феномена, которого определена 

нами как составляющая профессиональной компетентности, способствующая оптимальному исполь-

зованию конфликтологических знаний, умений, навыков и опыта профессиональной деятельности в 

условиях конфликтогенной среды. 

Философский энциклопедический словарь понятие «условие» определяет как философскую 

категорию, выражающую отношение предмета к окружающим его явлениям, без которых он сущее-

ствовать не может. Сам предмет выступает как нечто обусловленное, а условие – как относительно 

внешнее многообразие объективного мира. Иными словами, условия составляют ту среду, об-

становку, в которой возникает, существует и развивается процесс [8, с.187]. В словаре С.И.  Ожегова 

термин «условие» трактуется следующим образом: обстоятельство, от которого что-либо зависит; 

требование, предъявляемое одной из договаривающихся сторон; устное или письменное соглашение 

о чѐм-либо; правила, установленные в какой-нибудь области жизни, деятельности; обстановка, в 

которой происходит, осуществляется что-либо; требования, из которых следует исходить. [9, c. 87] В 

классификации педагогических условий, разработанной С.И. Змеевой, выделяются физические, 

психологические и педагогические условия, которые предполагают:  

 создание комфортных физических условий, то есть наличие рабочих мест для обучения, где 

вся технологическая цепочка обучения представлена соответствующими фрагментами технологии – 

рабочими местами для проведения консультаций, просмотра видеолекций в индивидуальном 

порядке, записи устной работы и т.д., схемами, инструктивными материалами, списками имеющихся 

компонентов нормокомплектов; для проведения дискуссий, семинаров необходимо иметь рабочие 

места, расположенные полукругом, поскольку психологическими исследованиями  установлено, что 

при таком расположении эффективность дискуссии значительно повышается; 

 наличие психологических условий, характеризующихся созданием взаимно-уважительных 

отношений между членами группы обучающихся, учетом сильных сторон каждого педагога, его 

интересов, целей; 

 педагогические условия, обеспечивающие реализацию принципа контекстности обучения, пред-

полагают разработку соответствующих материалов, это, прежде всего, учебные материалы, тестовые 

задания, методики промежуточного контроля за результативностью образовательного процесса.  

Таким образом, совокупный анализ определений терминов «условие», «педагогические условия», 

в научной литературе позволяют рассматривать педагогические условия как совокупность обяза-

тельных внешних требований, соблюдение которых обеспечит достижение оптимального результата. 

В контексте нашего исследования, таким оптимальным результатом является конфликтологическая 

компетенция будущего специалиста социальной работы, которая является критерием эффективности 

и оптимальности при выявлении и разработке системы педагогических условий ее формирования. 

Кроме того, эффективность формирования конфликтологической компетенции будет зависеть, на 

наш взгляд, от того, насколько условия организации учебно-воспитательного процесса вуза соответ-

ствуют его содержанию и сущности формируемого качества. 

Проведенный теоретический анализ и выводы, полученные в ходе проведения теоретического 

обоснования данного аспекта профессиональной подготовки объективно поставили вопрос о 
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необходимости специально продуманной работы в высшем учебном заведении, связанной с формиро-

ванием конфликтологической компетенции будущих специалистов социальной работы, ответ на 

который мы смогли получить через разработку системы педагогических условий, которая включает:  

 ценностно-смысловая установка студентов на конфликтологическую компетенцию;  

 информационно-методический комплекс образовательного процесса;  

 организация совместной деятельности педагога и студента с использованием в процессе 

формирования конфликтологической компетенции разнообразных форм и методов обучения. 

Разработанная система педагогических условий потребовала определения программно-методи-

ческого сопровождения их реализации, которое конкретизировало бы процесс формирования 

искомого феномена и представлено нами следующим образом:   

  дополнения к рабочим программам психолого-педагогических дисциплин и некоторых 

социально-гуманитарных дисциплин; 

  электронный учебник «Конфликтология в социальной работе» в учебно-воспитательный 

процесс; 

  спецкурс «Конфликтологическая компетенция социального работника» для студентов; 

  методические рекомендации к СРСП по курсу «Конфликтология в социальной среде» для 

студентов специальности «Социальная работа»; 

  внедрение комплекса аудиторных форм, методов и приемов обучения и воспитания студентов с 

целью формирования конфликтологической компетенции; 

 результаты экспериментальной проверки разработанной модели и системы педагогических 

условий формирования конфликтологической компетенции будущих специалистов социальной 

работы. 

Одной из важнейших сторон формирующего эксперимента, являлась разработка и внедрение 

различных форм, методов, приемов обучения и воспитания студентов с целью формирования их 

конфликтологической компетенции. При огромном богатстве и разнообразии форм и методов 

обучения мы отдавали предпочтение тем, которые базируются на толерантных началах, на свобод-ном 

и нестесненном обмене мнениями, взглядами, убеждениями, когда не только допускается, но и 

поощряется сопоставление различных точек зрения на изучаемые явления и факты. Это обусловлено 

также и спецификой процесса формирования конфликтологической компетенции, представляющего 

собой воздействие на сферу чувств, интересов, убеждений, вкусов, идеалов. Поэтому одним из главных 

условий успешности нашей работы мы считали выбор таких форм и методов работы, которые пред-

полагают атмосферу свободного общения, психологического комфорта, дружествен-ных контактов. 

В ходе исследования на формирующем эксперименте, мы стремились углубить подготовку 

будущих специалистов социальной работы в аспекте нашей проблемы на лекционных, семинарских, 

практических занятиях, СРС, СРСП, НИРС. 

Кроме этого, мы исходили из того, что необходимо постепенно и последовательно от курса к 

курсу актуализировать отдельные элементы каждого из компонентов исследуемого аспекта 

профессиональной подготовки социального работника. Ее этапы мы связывали с этапами познава-

тельной деятельности студентов, так как, в конечном счете, исследуемая нами конфликтологическая 

компетенция представлена знаниями и умениями, формируемыми в учебном процессе вуза. Это 

означает, что последовательная постановка доминирующих задач с первого по четвертый курс, 

связанных с формированием конфликтологической компетенции будущих специалистов социальной 

работы, позволит придать учебно-воспитательной деятельности субъектов педагогического процесса 

более четкий, целенаправленный характер. 

Ведущее место в формировании конфликтологической компетенции, на наш взгляд, занимают 

интерактивные методы, которые основаны на активном диалоге, где центральное место занимает не 

отдельно обучающийся как индивид, а группа взаимодействующих обучающихся, которые, 

обсуждая вопросы, спорят и соглашаются между собой, стимулируют и активизируют друг друга. И 

поскольку в основе интерактивных методов заложено общение, то для формирования конфликто-

логической компетенции они имеют важное значение. Интерактивные методы развивают интел-

лектуальную и духовно-нравственную активность, а также коллективное творчество в поисках 

истины. Они способствуют развитию умений слушать и слышать, отстаивать свою точку зрения и 
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уважать мнение других. Следовательно, интерактивные методы – это пути и способы познания 

человеческих взаимоотношений и взаимодействий, это активный диалог. «Диалог, – отмечает                   

В.В. Сериков, – это подтверждение для личности ее ценности и, как следствие, рождение желания 

стать еще лучше. Следовательно, предмет диалога всегда лежит в контексте личностных целей, 

интересов собеседников ... Диалог никогда не сводится к усвоению предмета. Он всегда над-

предметен, расширяет границы познавательного за счет обмена не только информацией, но и 

оценками, гипотезами – откровениями». [10, с. 97] Диалогизация процесса обучения способствует 

активизации деятельности студентов, стимулирует развитие у них познавательного интереса, 

который повышает познавательную самостоятельность личности, позволяет ей максимально 

самовыразиться не только в стенах вуза, но и в будущей профессиональной деятельности.  

Для формирования устойчивых форм проявления конфликтологической компетенции будущего 

специалиста социальной работы необходимо условие систематически применения интерактивных 

методов в процессе подготовки. С целью обеспечения данного условия должен быть спроектирован 

игровой комплекс по профессиональной конфликтологии. Содержание игрового комплекса 

представляет собой систем игр, каждая из которых направлена на последовательное решение задач 

формирования конфликтологической компетенции будущего специалиста социальной работы. Для 

наглядности представим возможное сочетание названных методов в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Система интерактивных методов обучения в процессе формирования конфликто-

логической компетенции студентов 

 
Этап Цель применения Интерактивные методы 

Формирование 
конфликтологических 

познаний 

Создание когнитивного и 
информационного базиса для 

появления 
конфликтологической 

компетенции 

- составление и заполнение кроссвордов по основным 
разделами курса «Конфликтология в социальной 
работе» /Шейнов В.П. Управление конфликтными 
ситуациями:рекоменд.для рук-лей.-Минск,1990. – 25 с.; 

- составление и заполнение тестов на выявление 
коэффициента усвоения основных конфликтологи-
ческих понятий /Самсонова Н.В., Дринка З.З. Сборник 
задач по педагогической конфликтологии: Учебно-
методич.пос. - Калининград, 2000, - 51с. 

Формирование 
конфликтологической 

готовности 

Формирование 
конфликтологических 
умений по управлению 

конфликтов: диагностические 
и  прогностические конф-
ликтологические умения; 
регулятивные конфликто-

логические умения; 
коммуникативные 

конфликтологические 
умения; 

 
 
 
 

Профессионально-
прикладные 

конфликтологические умения 

- составление карт «Конфликтный профиль 
личности», «Конфликтогенность профессиональной 
среды», «Самодиагностика сформированности 
конфликтологической компетенции»; метод 
картографии конфликта, реализуемые в интерактивном 
режиме /Корнелиус Х., Фейр Ш. Выиграть может 
каждый/ Как разрешать конфликты. - М., 1992. -116 с.; 

- письменные высказывания; метод моделирования 
стихийно возникшей учебной ситуации в 
развивающую; ролевые игры с развивающим аспектом 
на психотехнические средства управления конфликтом 
/Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: 
Психотехнич.упражнения и коррекционные 
программы. - М.,1993. - 144 с.; 

- ролевые игры с обучающим акцентом на 
вербальные и невербальные средства управления 
конфликтом; метод дебатов и поиска соглашений; 

- метод решения конкретных ситуативных 
производственных задач /Самсонова Н.В., Ивченко Б.В. 
Научно-методич.обеспеч. курса «Конфликтология»: 
Учеб.-методич.пособ. для слушателей курса повыш. 
квалификации. - Калиниград, 2000. – 65 с. 

Формирование 
конфликтологической 

компетенции 

Формирование опыта 
профессиональной 

конфликтологической 
деятельности 

- социально-психологический тренинг на обучение 
навыкам конфликтного взаимодействия /Васильев Н.Н. 
Тренинг преодоления конфликтов. - СПб.,2002. –              
174 с.;  

- учебные дискуссии; деловые игры с заданным 
профессиональным конфликтом. 
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Педагогические условия реализации возможностей интерактивных методов по формированию 
конфликтологической компетенции включают в себя несколько положений:  

- определение целей формирования конфликтологической компетенции; 
- отбор игр для конкретных занятий с учетом уровня развития формирующего качества у 

студентов и целями занятия; 
- систематичность применения интерактивных методов; 
- анализ (самоанализ) деятельности преподавателя по формированию конфликтологической 

компетенции у студентов с помощью интерактивных методов; 
- организация самоанализа студентов с целью объективации внутриличностных конфликтов, 

возникающих в процессе выполнения учебных заданий. 
В области изучения проблемы конфликтов с лицами девиантного поведения  хотелось бы отметить 

казахстанского ученого  З.М. Садвакасову, где в своей работе «Поведенческий калькулятор в 
конфликте: работа с «группой риска»» дает  рекомендации для педагогов в работе со студентами  
формировать не только конфликтологическую грамотность, но и эмоциональный интеллект, стра-
тагемное мышление, которые также влияют на конструктивный подход в коммуникации с 
окружающими людьми. «…. Стратагемное мышление – это искусство использования разнообразных 
стратагем поведения и умение ориентироваться, выстраивать тактику поведения в зависимости от 
индивидуально-психологических особенностей личности, обстоятельств, тем самым достигая кон-
структивно цели. Целью формирования стратагемного мышления при конфликтном поведении 
несовершеннолетних девиантного поведения является формирование позитивных моделей поведения 
в конфликтной ситуации за счѐт снижения уровня агрессии и показателей доминирования». [11, с.86] 

В конфликтном поведении социальному работнику важно у несовершеннолетних девиантного 
поведения также научить разбираться и распознавать эмоции человека, то есть формировать 
эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это способность осознавать свои эмоции и 
эмоции других, чтобы мотивировать себя и других, и чтобы хорошо управлять эмоциями наедине с 
собой и при взаимодействии с другими. [11, с.93] Осуществляя деятельность с несовершенно-
летними девиантного поведения, специалисту социальной сферы, важно научить их: 

– понимать и владеть эмоциями, разговаривая с ними об их переживаниях; 
– уметь понимать, не критикуя и не осуждая; 
– решать проблемы, возникшие на почве эмоций, объясняя, как надо поступить, проигрывая 

ситуацию, вместо того, чтобы драться или уходить от конфликта; 
– развивать положительные поведенческие реакции, расширять конфликты мирным путем и 

просто поддерживать хорошие отношения. 
В практике профессиональной подготовки студентов к конфликтологической деятельности 

можно использовать не только интерактивные методы обучения, но и например, систему бинарных 
методов воспитания и тренинговые задания, методы решения проблемных ситуаций. Они 
воспроизводят коммуникативную основу конфликтологической компетенции, чем и положительно 
привлекают. Метод решения проблемных ситуаций предполагает переход от накопления знаний к 
деятельностному, практико-ориентированному подходу. Это один из самых испытанных в практике 
методов обучения навыкам принятия решений и решения проблем в процессе обучения. Цель этого 

метода – научить студентов анализировать информацию, выявлять ключевые проблемы, выбирать 
альтернативные пути решения, оценивать их, находить оптимальный вариант и формулировать 
программы действий. 

При анализе конкретных ситуаций особенно важно то, что здесь сочетается индивидуальная 
работа с проблемной ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым 
членом группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой, командной работы, что 
расширяет возможности для решения типичных проблем в рамках изучаемой тематики. В результате 
проведения обсуждения в группе, определения проблем, нахождения альтернатив, выбора действий 
и плана их выполнения у обучающихся развиваются навыки анализа и планирования.  

Таким образом, для формирования конфликтологической компетенции будущих специалистов 
социальной работы необходима ориентация всего учебно-воспитательного процесса вуза на объект 
деятельности. Это возможно, если: 

 работа со студентами в этом направлении должна проводиться целенаправленно с первого курса; 
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 в преподавании и изучении учебных дисциплин грамотно используются межпредметные связи. 
Соблюдение этих условий способствует развитию личностных качеств у студентов, формиро-

ванию теоретических знаний, укреплению мотивации выбранной профессии, то есть позволяет 
сформировать когнитивный, деятельностный и личностный компоненты конфликтологической 
компетенции. 

В совокупности представленная система педагогических условий, как мы полагаем, будет 
способствовать развитию профессионально-значимых личностных качеств будущего специалиста 
социальной работы, формированию теоретических знаний, практических умений и укреплению 
положительной профессиональной мотивации. 

Таким образом, результаты выявления возможностей учебно-воспитательного процесса высшей 
школы подтвердили наше предположение о необходимости разработки системы педагогических 
условий формирования конфликтологической компетенции будущих специалистов социальной 
работы. 
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БОЛАШАҚ ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГТЫҢ КӘСІБИ ӨЗІН-ӨЗІ ДАМЫТУЫНЫҢ 
МҮМКІНДІКТЕРІ 

 
Аңдатпа 

Мақалада ҽлеуметтік педагог қызметінің қоғамда алатын орны мен ҽлеуметтік қызмет кҿрсету жҥйесінің контексі 

баяндалған. Қоғамның ҥдемелі жаһандану жағдайында болашақ ҽлеуметтік педагогтың кҽсіби жетілу мҥмкіндіктері 

жан-жақты қарастырылған. Студенттердің ҽлеуметтік педагогиканы игеру жағдайында, қоғамның ҽлеуметтік 

проблемасының педагогикалық аспектілерінің меңгерілу жағдайы қарастырылады. Мақала кҥрделі экономикалық 

жҽне ҽлеуметтік-мҽдени қайта қҧруды, жалпыҽлемдік кеңістікке енудің белсенді ҥдерістерін сипаттайтын Қазақ-

стандық қоғамның заманауи кезеңі, кҽсіби іс-ҽрекеттің барлық салаларындағы мамандарды даярлаудың сапасына 

талаптарды ҿзгертуді жҽне арттыруды мақсат етеді. Болашақ ҽлеуметтік педагогтың ҿзін-ҿзі кҽсіби жетілдіруінің, 

ҿзін-ҿзі кҽсіби кемелдендіруімен, педагогикалық кҽсіби шеберлігін шыңдаумен, ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу жҽне ҿзін-ҿзі 

ҿзектендірумен ҧштастырады. Болашақ ҧрпақты қоғамдық ҿмірге қатыстыру, жеке тҧлғалық қасиетін дамыту жҽне 

оны қоғамда толық мҽнді ҿмір сҥруге дайындау тҧлғаны ҽлеуметтендірудің негізгі шарттары келтірілген.  

Тҥйін сӛздер: ҽлеуметтік педагог, кҽсіби жетілу, ҿзін-ҿзі дамыту, болашақ маман, ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу, кҽсіби 

белсенділік, қҧзыреттілік. 

 

 

Р.К. Толеубекова
1
, Т.Б. Имашева

2 

1
д.п.н., профессор кафедры «Социальная педагогика и самопознания», Евразийский национальный университет 

имени Л.Н.Гумилева, toleubekova@mail.ru 

Астана, Казахстан 
2
докторант кафедры «Социальная педагогика и самопознания», Евразийский национальный университет имени 

Л.Н.Гумилева, 4161222@mail.ru 

Астана, Казахстан
 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО  

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

Аннотация 

В статье описывается роль социальной педагогической деятельности в обществе и контекст предоставления 

социальных услуг. В контексте прогрессивной глобализации общества подробно рассматриваются возможности 

развития для будущего профессионального социального педагога. В случае социальной педагогики учащихся 

социальная проблема общества будет изучаться в аспекте педагогики. Целью статьи является изменение и 

повышение качества подготовки специалистов во всех областях профессиональной деятельности, современном этапе 

казахстанского общества, характеризующих сложные экономические и социокультурные преобразования, активные 

процессы интеграции в глобальное пространство. Профессиональное самосовершенствование будущего 

социального педагога сочетается с самосовершенствованием, педагогическим профессионализмом, самодисципли-

ной и самореализацией.Основными условиями социализации человека являются подготовка будущих поколений к 

общественной жизни, развитие личностных качеств и подготовка к полной жизни в обществе 

Ключевые слова: социальный педагог, профессиональное развитие, саморазвитие, будущий специалист, 

самовоспитание, профессиональная активность, компетентность. 
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POSSIBILITIES OF PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT OF THE FUTURE SOCIAL TEACHER 

 

Abstract 

The article describes the role of social pedagogical activity in society and the context of the provision of social services. In 

the context of the progressive globalization of society, opportunities for development for the future professional social teacher 

are discussed in detail. In the case of social pedagogy of students, the social problem of society will be studied in the aspect of 

pedagogy. The purpose of the article is to change and improve the quality of training specialists in all areas of professional 

activity, the current stage of Kazakhstani society, characterizing complex economic and socio-cultural transformations, active 

processes of integration into the global space. Self-professional self-improvement of the future social teacher is combined with 

self-improvement, pedagogical professionalism, self-discipline and self-realization. The main conditions for the socialization 

of man are the preparation of future generations for public life, the development of personal qualities and the preparation for a 

full life in society. 

Keywords:social pedagogue, professional development, self-development, future specialist, self-education, professional 

activity, competence. 

 

Жаһандану жағдайында ҿркениетті мемлекеттерде тҽрбиенің теориясы мен практикасындағы 

жетекші тенденция – ҽлеуметтік педагогика рҿлінің белең алғанын кҿрсетеді. Қоғамдық ҿмірдің 

рухани жаңғыруы Қазақстан Республикасының білім жҥйесінде адами-тҧлғалық қатынастың атмо-

сферасын объективті тҧрғыдан жасалуын талап етеді. Бҧл ҿз кезегінде кҽсіби мемлекеттік-қоғамдық 

тҽрбиелеу қҧрылымдарының ҿмірден, отбасынан, ҽлеуметтік-мҽдени ортадан алшақтауын жою 

арқылы балалар мен жастарды ҽлеуметтік тҽрбиелеу жҥйесін ҿзгерту жолдарын іздестіруді қажет етеді. 

1991 жылы біздің елімізде ҽлеуметтік педагог қызметінің енгізілуі кездейсоқтық емес. Бҧл маман-

дықтың болашағына, мемлекеттің ҽлеуметтік саясатының жастар саясатының ҿзекті проблемалары-

ның шешілуіне кадрлар санасының тигізер ҽсері мол. Білім беру мекемелерінде ҽлеуметтік педагог 

мамандығының енгізілуі, бҥгінгі таңдағы оқушылардың қоғамға ҽлеуметтік ортаға бейімделуі, ҽлеу-

меттенуіндегі қиыншылықтар, оның тҧлғалық қасиеттерін зерттеуге, зерттеу нҽтижесінде тҥзету 

жҧмыстарын жҥргізуге, ҿмірдің қиын жағдайынан шыға білуге ықпал етуге қажеттіліктерінен 

туындап отыр.  

Болон келісімінің ережелеріне сҽйкес ҽлеуметтік педагогтар даярлайтын ЖОО-дарда оқу ҥдерісін 

ҧйымдастыруға, білім мазмҧнына, оқыту ҽдістеріне ҿзгерістер енгізуді талап етеді. Ол кҿпмҽдениетті 

қоғамда ҿмір сҥруге бейімділік, білім мен практиканың ҿзара байланысы, ҿмірлік жағдаяттарды 

шешу, тҥрлі ҽлеуметтік мҽселелерді шеше білу сияқты келелі мақсаттарды кҿздейді. 

Қазіргі кезде бірқатар ғалымдар атап айтсақ, В.Г. Бочарова, В.А. Сластенин, А.В. Мудрик,                 

М.А. Галагузова, І.Р. Халитова, Н.С. Ҽлқожаева, А.Б. Айтбаева ҽлеуметтік педагогикадан оқу қҧрал-

дарын жазып, санаттық сипаттама берді. Шетелдік кҿптеген ғалымдар ҽлеуметтік педагогиканың 

тҧжырымдамасы мен теориясын білім туралы ғылымды дамытуға ықпал ете отырып, білім берудің 

жалпы теориясына сҥйене қарастырды. Швецияда ҽлеуметтік педагогика кҽсіби ҽлеуметтік қызмет 

кҿрсету жҥйесі контексінде дамыды. Бҧл жағдай Финляндия, Дания жҽне Норвегия секілді басқа да 

скандинавия елдерінде кҿрініс тапты. Испанияда тарихи себептерге баланысты ҽлеуметтік педа-

гогика халықтық білім беру, ҿз-ҿзіне кҿмек кҿрсету, қоғамдастықтың іс-ҽрекеті тҧрғысынан дамыды. 

Ҧлыбритания мен Ирландияда ҽлеуметтік педагогика білім берудегі коммуникативтік дағдыларға, 

ҽсіресе балалар мен жастарды тҽрбиелеуге қатысты сҧрақтарды зерттеді. Ҽлеуметтік педагогика 

балалардың кҥнделікті іс-ҽрекетін жақсарту ҥшін  жҽне интернат мекемелерінде балаларды дамыту 

мҽселесін шешу ҥшін негіз ретінде қарастырады. 

Қазақстандағы ҽлеуметтік педагогика мҽселесіне жҥргізілген талдаулар бойынша ҽлеуметтік сала 

мамандарын кҽсіби даярлау жҽне олардың қызметінің бағыттарын зерттеуге Г.Ж. Меңлібекова, 

Ш.Ж. Колумбаева, М.Т. Баймҧқанова жҽне т.б. диссертациялық жҧмыстарын атап ҿтуге болады [1]. 
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Зерттеуші ғалымдардың ғылыми еңбектерін саралай отыра, мақала тақырыбының тҥйіні боп та-

былатын ҽлеуметтік педагог терминін жан-жақты зерттей келе, ҽлеуметтік педагог – ҽр тҥрлі ҽлеу-

меттік-мҽдени ортада балалармен тҽрбие жҧмысын ҧйымдастырушы маман. Ҽлеуметтік педагог же-

ке тҧлғаның психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері мен оның қызығушылықтары мен қажет-

тіліктерін, мінез-қҧлығындағы ауытқуды анықтай отырып, оны қоршаған микроортаны зерттейді 

жҽне балаға уақытында ҽлеуметтік кҿмек пен қолдау кҿрсетеді. Ҽлеуметтік педагогтар – балалармен, 

олардың ата-аналарымен, ересектермен, тҧрғындарымен отбасы-тҧрмыстық микроортада жҽне кҿр-

шілер ортасында, жасҿспірімдермен, жастардың, топтарымен жҽне бірлестіктерімен тҽрбие жҧмысы-

мен жҥргізетін, мҽдени-сауық, дене шынықтыру-сауықтыру, еңбек, ойын жҽне басқа жҧмыстарды, 

топпен қарым-қатынас жасауды, балалармен ересектердің социумда техникалық, кҿркем шығарма-

шылық жҽне шығармашылықтың басқа да тҥрлерін ҧйымдастыратын мамандар. Ҽлеуметтік педагог 

балаларды, жасҿпірімдер мен жастарды ҽлеуметтендіру процесінде мҥмкін болатын жҽне мақсатты 

«араласуды» қамтамасыз етеді, отбасы мен басқа да тҽрбиелеу институттарына кҿмек береді, балалар 

мен ересектер арасындағы байланыстырушы жік, делдал «ҥшінші тҧлға» рҿлін атқарады, жеке тҧлға-

мен жҽне қоғаммен жҧмыс жасайды. Ол жасҿспірімдердің ҽлеуметтік жҽне кҽсіби бағдар алу 

кезеңінде кҿмектеседі, балалардың қоғамдағы қҧқықтарын қорғайды [2]. 

Қазақстанның ертеңгі болашағы – бҥгінгі білімді ҧрпақты тҽрбиелеу ісінде ҽлеуметтік педагогтың 

атқарар рҿлі зор. Мектептерде педагог – психолог, қосымша білім беру педагогі, тҽлімгер, ҽлеуметтік 

педагог мамандары пайда болды. Бҧлардың ҽрқайсысының білім беру ҥрдісінде ҿзіне ғана тҽн қызмет-

тік мазмҧны мен ҿзіндік орны бар. Қоғамға, мектепке керек бҧл мамандықтың қыр-сыры, қызмет 

ерекшелігі жан-жақтылықты талап етеді. Мектептегі ҽлеуметтік педагогтің негізгі міндеті – ҽр адам-

ның ҿмір сҥру сапасынын жақсарту мақсатында жеке тҧлға мен қоғам арасындағы ҿзара жағымды 

қарым-қатынас қалыптастыру. Ҽлеуметтік педагог қызметінің негізгі ортасы – баланың оқып, білім 

алу қызметі жҥзеге асырылатын мектеп, ҥйі мен ҽр тҥрлі спорттық секциялар, мектептен тыс қоғам-

дық орындар жҽне бала қарым-қатынаста болатын барлық орта. Ҽлеуметтік педагог жҧмысының 

осындай кең ауқымдылығына байланысты маман сан қырлы, жан-жақты болуы керек. Кез келген 

мҽселелерді шешу ҥшін ҽлеуметтік педагог ҽр тҥрлі рҿлдерді атқарады. 

ҚР Мемлекеттік Жалпыға Міндетті Білім беру стандарттарына сҽйкес ҽлеуметтік педагогика 

мамандығын меңгеру ҥшін болашақ мамандығына қажетті ғылыми білімдер ғана емес, сараптама-

лық, ҧйымдастырушылық, қарым-қатынастық, жобалық жҽне т.б. біліктіліктерді игеруі міндетті. 

Білім беру мекемелерінде ҽлеуметтік педагог мамандығының енгізілуі, бҥгінгі тағдағы оқушы-

лардың қоғамға, ҽлеуметтік ортаға бейімделуі, ҽлеуметтенудегі қиыншылықтар оның тҧлғалық 

қасиеттерін зерттеуге зерттеу нҽтижесінде тҥзету жҧмыстарын жҥргізуге, ҿмірдің қиын жағдайынан 

шыға білуге ықпал ету қажеттігінен туындап отыр. Ҽлеуметтік педагог балалардың ҽлеуметтік тҽр-

биесін ҧйымдастырушы жҽне ҽлеуметтану процесінің жоспарды жҽне мақсатты тҥрде ҿтуіне жағдай 

жасайтын маман. 

Ҽлеуметтік педагогтің қызметінің нақты мақсаты – баланың ҿмір сҥру ортасындағы туындаған 

мҽселелерді уақытында анықтау; олардың себептерін жою жолдарын қарастыру; баланың ҿмір сҥру 

ортасында туындауы мҥмкін ҽр тҥрлі қоғамға жат қҧбылыстардың алдын алу; ең маңыздысы, ҽлеу-

меттік педагог осы айтылғандарды мҥмкіндігінше этикалық деңгейді сақтай отырып, баланың қҧқы-

ғы мен еркіндігіне нҧқсан келтірмейтіндей жағдайда жҥзеге асыруы тиіс (сурет 1). 
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Сурет 1 – Әлеуметтік педагогтың қызметі 

 

Ҽлеуметтік педагогтың мектепте іс-ҽрекетінің мынандай бағыттары болады: диагностикалық, 

ҧйымдастырушылық, болжамдық, алдын алу, ҧйымдық байланыстық, қорғаушы, ҽлеуметтік-психо-

логиялық. «Ерекше назардағы» балаларды «қиын топ» ретінде емес, қайта қоғам тарапынан кҿмек 

қажет етуші бала ретінде тҥсіну қажет. Олардың мақсаты осындай балалармен жеке жҧмыс жасап, 

олардың себебін дҧрыс тҥсіне отырып, педагогикалық-психологиялық кҿмек беру [3]. Қорыта келе, 

ҿскелең ҧрпақты қоғамдық ҿмірге қатыстыру, жеке тҧлғалық қасиетін дамыту жҽне оны қоғамда то-

лық мҽнді ҿмір сҥруге дайындау тҧлғаны ҽлеуметтендірудің негізгі шарттары болып табылады деуге 

болады. 

Жалпы білім беретін мектептердегі ҽлеуметтік педагогтар білім беру мекемелерінде қолайы орта 

қҧруға, оқушының педагогтардың тҧлғалық мҽселесін шешуге ҽлеуметтік орта мен бала арасында 

кең байланыс ҽлеуметтік педагогтар білім беру мекемелерінде қолайлы орта қҧруға, оқушының, 

педагогтардың тҧлғалық мҽселесін шешуге ҽлеуметтік орта мен бала арасында кең байланыс жасауға 

мамандалады. 

Балаларды ҽлеуметтік-педагогикалық қолдау – баламен бірге оның ҿзіндік кҿзқарасын, мақсатын, 

мҥмкіндігін анықтау ҥшін жҽне қоғамда қалыпты ҿмір сҥруге кері ықпал кедергілерді жою ҥшін 

жолын анықтау. Ҿмір сҥруіне, қарым-қатынасына, ҿзін-ҿзі тҽрбиелеуіне, алдына қойған мақсатына 

жету жҽне адамгершілік қасиетін сақтап қалуына кҿмектесу. 

Ҽлеуметтік педагогты ҽлеуметтік қызметкердің бір тҥрі деп санау қателік болар еді. Оның қызметі-

нің негізгі сферасы социум-ҽлеумет. Негізгі басымдық бала мен отбасы, бала мен тҧрғылықты жерін-

дегі жақын ортасының арасындағы қарым-қатынасын зерттеуіне беріледі. Ҽлеуметтік педагог бала-

лармен, оның отбасымен кҿршілік ортасымен жҧмыс жасайды. Оның қызметінің мақсаты-социумда 

балалар мен ересектердің ҽлеуметтік маңызы бар, профилактикалық қызметін ҧйымдастыру, бала-

ның дамуын, білім алуын ҽлеуметтік қолдау [4]. 

Сонымен, жоғарыда сҿз етілген ҽлеуметтік педагог қызметін нактылай келе, ол мҥмкіндігінше 

проблеманың алдын-алуына тырысады, проблеманы тудыратын себептерді анықтай жҽне уақытында 

оны жойып отыру, адам бойындағы олардың қарым-қатынасындағы ҽртҥрлі ауытқушылардың 

алдын-алып, отыру, осы арқылы қоршаған ҽлеуметтік ортаны сауықтырып отырады деп пайымдай-

мыз. Ҽлеуметтік қызметкер проблеманың алдын-алумен емес, проблеманың ҿзімен жҧмыс жасайды 

(алкоголизм, нашақорлық, ҽлеуметтік депрессия, қаңғыбастық, ауру, ҿзін-ҿзі қызмет ете алмаушы-

лармен, мҥгедектермен, стихиялық зіл-зала, кҿші-қонмен, жанының кҥйзелуі ҽлеуметтік бейімделу) 

арнайы кҿмектің тҥрін, арнайы мамандануды қажет ететін (қарт адаммен жҧмыс, босқындармен, 

ҽлеуметтік риск тобына жататын адамдармен жҧмыс) [5]. Сонымен қатар, ол арнайы жас ерекшелік-

тері бойынша топтардың (балалар, жасҿспірімдер, жастар, қарттар) мекемелердің, микроорталықтың 
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ерекше сфераларының (ауыл-ҽскери бҿлім) ҽлеуметтік проблемаларын шешуге мамандануы да 

мҥмкін. 

Ҽлеуметтік қызметкер мен ҽлеуметтік педагогтың кҽсіптік қызметтерінің жҧмыстарының тҥрі 

мен ҽдістемесі бір-бірімен қиылысып жатқанымен ҽр маманның ҿзіндік айырмашылықтары бар. 

Дегенмен ҽлеуметтік қызметкер жҧмысының нҽтижелілігі ҽлеуметтік педагогтың жҧмысымен тығыз 

байланысты, тиісінше ҽлеуметтік педагог жҧмысының нҽтижелілігі де ҽлеуметтік қызметкердің 

қорытындысынсыз жоққа шығар еді. Ҽлеуметтік педагог бірінші кезекте тҧлға мен отбасы қорғауға 

арналған мемлеккеттік-қоғамдық ҽлеуметтік қызмет кҿрсететін мекемелер мен ҧйымдар арасын 

байланыстырушы буын. 

Ҽлеуметтік педагогтың кҽсіби ҿзін-ҿзі дамытуы оның ҿзін-ҿзі кҽсіби кемелдендіруімен ҧштасады. 

Ҽлеуметтік педагогтың табысты ҿзін-ҿзі кемелдендіруі талап шегі оның қазіргі дағдылары мен 

машықтарынан недҽуір жоғары қойылады дегенді білдіреді, олай болмаған жағдайда қолда бар мен 

қаланатынның арасында қайшылықтар пайда болып, ҿзін жетілдіру ҥшін атқарылатын жҧмыстар еш 

нҽтиже ҽкелмейді.Ҽлеуметтік педагогтың ҿзін-ҿзі кемелдендіру ісіндегі жҧмыс ҿрісі барынша кең. 

Кез келген педагогтық машықта шеберлікті шыңдай беруге болады.  

Ҽлеуметтік педагогтың ҿзін-ҿзі дамытуының келесі кҿрсеткіші – педагогикалық кҽсіби бағытты-

лығы деп есептейміз. Ҿйткеніоның маңызды қҧрылымдылық компоненттеріне кҽсіби педагогикалық 

бағыттылық, кҽсіби белсенділік, кҽсіби білімдер мен шеберліктер, кҽсіби педагогикалық қабілет, ес, 

ойлау мен қиял, кҽсіби ҿзіндік сана, қҧндылықтар қатары енеді  [6]. 

Ҽлеуметтік педагогтың педагогикалық кҽсіби бағыттылығы – ҿзіне, іс-ҽрекетке, балаларға деген 

қатынастардың ерекше класымен анықталады. Кҽсіби-педагогикалық бағыттылықтың дамуы тҿмен-

дегі факторларға байланысты: педагогтың тҧлғалық ерекшеліктері, оның қызығушылықтары, ҿзін-ҿзі 

дамытуға деген ҧмтылыс, басшылар тарапынан педагогикалық іс-ҽрекеттің ҧйымдастырылу ерекше-

ліктері, ҧжымдағы ҿзара ҽрекеттің ерекшеліктері т.б. 

Кҽсіби белсенділік педагогтың ҿзінің іс-ҽрекетінің аймағын кеңітуге деген ҧмтылысымен, оқыту-

дың жаңа формалары, ҽдістері мен қҧралдарын іздестірумен, ҽріптестермен, ата-аналармен, оқушы-

лармен жақсы қарым-қатынаста болуымен, ҿзін-ҿзі тҽрбиелеудің барлық амалдары мен қҧралдарын 

қолдана отырып, ҿзін-ҿзі дамытумен айналасуымен сипатталады. Қарастырылатын мҽселелер 

контексінде кҽсіби белсенділік – ҿзін-ҿзі дамытудың маңызды шарты болып табылады. 

Ҽлеуметтік педагогтың ҿзін-ҿзі дамытуында ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу жҽне кҽсіби ҿзін-ҿзі жетілдіру 

жетекші рҿл атқарады. Ҿзінің ҽрекетінің қорытындысын сараптай отырып ҽлеуметтік рефлекция 

жасайды онсыз білім беру процесінің заңдылығын тҥсіну мҥмкін емес, педагогикалық шеберлікке 

бастайтын қозғалыс жоқ. 

Кҽсіби ҿзін-ҿзі дамытудың бастапқы компоненті ҿздігінен білімін кҿтеру болып табылады, біз бҧл 

жерде «мақсатты тҥрдегі жалпы адамдық қҧндылықтарды ҽдістемелік жҽне арнайы білім арқылы, 

кҽсіби ептілігі мен дағдысы арқылы игеру бойынша педагогтың танымдылық ҽрекеті».«Орыс оқыту-

шыларының оқыушысы» деген атақ алған К.Д. Ушинский оқытушы оқу барысында ғана ҿмір сҥреді 

деп санаған, қазіргі кезеңгі белгілі ғалымдардың бірі Д.С. Лихачев жастарға «Ҥнемі оқу керек. Бар-

лық ірі ғалымдар тек қана біреуді оқытып қойған жоқ ҿздері де оқыды. Оқуды тоқтатқан кҥні – оқы-

та да алмайсың. Себебі білім ҥнемі ҿсіп жетіліп отырады» деген [7,8]. Ҿзін-ҿзі жетілдіру білімі мен 

тҽжірибесі ҿзін-ҿзі тҽрбиелеудің алғышарттарын қҧрайды, ол ҿз кҽсіби жекелігін дамытудағы ҥш 

бағытын меңзейді: 

а) ҿзінің жеке-қайталанбайтын ерекшелігін педагогикалық ҽрекеттер талаптарына бағыттау; 

ҽ) кҽсіби компетенттігін ҥнемі арттырып отыру; 

б) жеке тҧлғаның ҽлеуметтік-адамгершіліктік басқа да қасиеттерін ҥнемі арттырып отыру. 

Кҽсіби ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу, ол басқа да ҽрекеттер сияқты ҿзінің негізгі кҥрделі жҥйесі, мотивтері, 

белсенділік мотивтері бар. Ҽдетте мҧғалімдердің ҿзін-ҿзі тҽрбиелеудің қозғаушы кҥші мен кҿзі 

жетілуге деген қажеттелік арқылы тҥсіндіріледі. Алайда бҧл қажеттілік қажеттілік арқылы талаптар 

арасындағы қарсылықты шешуді қҧрамайды. Оқытушыға ҧсынылатын Талаптар «ҿзін-ҿзі ынталан-

дырады немесе оқытушыны осы қарама-қайшылықты шешетін қандайда болмасын ҽрекеті қолдану-

ға итермелейді». 

http://shkolakz.ru/nepia/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D1%96+%D0%94.+%D0%90.%2C+%D0%9E%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D0%96.+%D0%90a/main.html
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Кҽсіби ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу негізінде оқытушының ҽрекетті негізіндегі сияқты мақсат пен мотив 

ара-сында қарама-қайшылық туындап отыр. Мотивтің мақсатқа қара жылжуын қамтамасыз ету - 

ҿзін-ҿзі тҽрбиелеуге деген нақты қажеттілік деген сҿз. Оқытушының ҿзін-ҿзі тҽрбиелеуге деген қа-

жеттілгі одан ҽрі жеке белсенділгі арқылы кҿрініп отырады (сенімі; парызын сезіну, жауапкершілік, 

кҽсіби адалдық, дҧрыс бағалай білу т.б.). 

Бҧл айтылған ҽлеуметтік педагогтың ҿзін-ҿзі дамытуы – оның кҽсіби біліктілігін анықтайтын 

кҽсіби қҧзырлылықтан кҿрініс табады. Ҽлеуметтік педагогтардың кҽсіби қҧзырлылығы – оның 

мақсат, мҽн, қҧрылым, қҧрал, тҽсілдер жҿніндегі ақпараттануын, кҽсіби қызметін, осы қызмет техно-

логиясын меңгеруін, педагог қызметінің маңыздылығын тҥсінуін қамтамасыз ететін педагогтің жеке 

психологиялық сапаларын жетілдіру жҽне стандартты емес тасымалдарды орындауға қабілеттілігі. 

Қҧзырлылық оқытушының мамандықпен ғана шектеліп қалмай, ауқымды сҧрақтар тҿңірегінде 

бағытталуын, кҽсіби мобилділігін, ҿзгерістерге ашықтығын, ҿз білімін дамытуға дайындығын қамта-

масыз етеді. Кҽсіби қҧзырлылық негізіне тҽжірибелік біліктілік жатқызылады. Ол педагогикалық 

тапсырмаларды орындауға бағытталған педагогикалық ҽрекеттер жҥйесі [9]. 

Сонымен, ҽлеуметтік педагогтың кҽсіби қҧзырлылығы кҽсіптік-білімділік (теориялық) қҧзырлы-

ғымен, кҽсіптік-ҽрекеттік қҧзырлығымен жҽне кҽсіптік-тҧлғалық қҧзырлығымен анықталады. Ҽрқай-

сысына жеке-жеке тоқтала келе, кҽсіптік-білімділік (теориялық) қҧзырлық келесідей ҿлшенеді: 

а) ҽлеуметтік педагогиканың теориясы мен тарихын білумен; 

ҽ) баланың тҧлғалық қасиеттерін зерттейтін, оның физикалық, рухани жҽне ҽлеуметтік дамуын, 

мінез-қҧлқының қалыпты жҽне ауытқушылығын зерттейтін жас ерекшеліктері психологиясын 

білумен; 

б) адамдардың бірлестіктерін жҽне топтарын (отбасы, шағын топ, мектеп ҧжымы, қҧрбы-қҧрдас 

ҧжымы) зерттейтін социологияны білумен. 

Кҽсіптік-ҽрекеттік қҧзырлығы немен ҿлшенеді: 

а) коммуникативтік қҧзырлығы жоғары болуы тиіс (латын тілінен аударғанда «байланысамын», 

«қарым-қатынас жасаймын», «бірге жасаймын», басқа сҿзбен айтқанда қарым-қатынасқа мҽн бере-

мін деген мағынаны білдіреді.) ҽлеуметтік педагогтың коммуникативтік қабілеті оның балаға, ҽріп-

тестеріне, ата-аналарға ҽсер ету шеберлігінен кҿрінеді; 

ҽ) эмпатикалық қҧзырлығы-басқа адамның эмоционалдық жағдайын тҥсіну, оның уайымына, ішкі 

сезіміне ене білуінен кҿрінеді. 

Бҧл жерде ҽлеуметтік педагогтың баланың проблемаларына кҿңіл бҿле алу, оның эмоциялық 

жағдайын сезімін, қиын шақтарын тҥсіне алу қабілеті туралы айтып отыр. Осыдан барып оның ҿзін 

бала орнына қоя білу, дҥниені оның кҿзімен кҿре білу мҥмкіндігі кҿрінеді. Сонымен қатар ҽлеуметтік 

педагог оқушыға ересек адам оны кҿріп, тыңдап тҥсінетіні жайлы білдіре алуы тиіс. Бҧл тҥсініктің 

ҿзіне алдағы іс-ҽрекетті болжау, айтылған ҽңгімелердің ішінен негізгі жҽне жанама фокторларды, 

аргументтерді анықтау мҥмкіндігіне жол ашады. Тек осы жағдайда тҽрбиеленушінің сеніміне, педа-

гогикалық қарым-қатынаста баланың белсенділігіне ҥміт арта алады. 

б) ойлауды, іс-ҽрекетті оңтайландыра алу қҧыырлығы-проблеманы шешудің бір емес, бірнеше 

жолын тат білу қабілеті. Себебі ҽлеуметтік педагог баланың жҽне жасҿспірімдердің тобына жҽне 

қиын балалармен олардың ата-аналарымен қарым-қатынасының ҿзгермелі жағдайларына тез бейім-

делуі қажет. Ҽлеуметтік педагог баланың жас ерекшелігіне, жеке мінезіне жҽне білімділік деңгейіне 

байланысты қарым-қатынас қҧралын, тҥрін, ҽдістерін ҿзгертіп отыруы қажет. Баламалы ҽр тҥрлі бай-

ланыс процестерінде тез, оңтайлы шешім қабылдай білу жағдайында қабілеті ҥлке маңызға ие 

болады. Себебі кез-келген ҽлеуметтік педагогкалық шешуі ол тҧлғаға бағыталған процес болған-

дықтан ҽлеуметтік педагогика дайын шабылондардын, рецептерден, стандартан бас тарту қажет. 

Ҽлеуметтік педагогтың ойлауды жҽне ҽрекетті оңтайландыра алуы кҽсіптік міндеттерді шешуде 

ҥлкен рҿл атқарады. Ҽлеуметтік педагогпен байланыста болатын ҽрбір баланың ашылмай жҥрген 

шығармашылық мҥмкіндігі болады, бҧл жерде ҽлеуметтік педагогтың міндеті-баланың осы мҥмкін-

дігінің ашылуына, ҿзінің жақсы қасиеттеріне назар аударуына, сенуіне кҿмектесу. 

Кҽсіптік-тҧлғалық қҧзырлығы: 

Бҧл мамандықты таңдаған адамның ерекше тҧлғалы сапасы болу керек. Ҽлеуметтік педагог 

қызыметі ол адамдар арасындағы сенімділік зонасы, олардың ҿзаратҥсінушілі, ҿзаракҿмек, ҿзара 

жауапкершілік жолы. Ҽлеуметтік педагогтың кҽсіптік-тҧлғалық жарамдылығын анықтайтын сапа: 
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а) адамгершілік-ҿзінің тҥсінушілігін, ол кҿзқарасын басқа адамды қолдай алатындығын кҿрсете 

алу; 

ҽ) сыпайылық-ҽдептілік, басқа адамдармен қарым-қатынаста сыпайы болу; 

б) аутентілік-адамдармен қарым-қатынаста шынайы болу, адал болу, ортамен байланыста ҿзімен-

ҿзі болу; 

в) ашықтық-басқа адамға ішкі дҥниені аша білу, адал болу, ҿзінің сезімі мен ойын айта білу; 

г) нақтылық-жалпылама пікір айтуда бас тарту, сҧраққа жауап бере алу; 

д) «Осы жерде жҽне қазір» жағдайында сҿйлей алу-жҽне ҽрекет алу, адам туралы, оның жағдайы 

туралы нақты білу жҽне оны кҿрсете білу. 

Сонымен, қорытындылай келе, ҽлеуметтік педагогтың кҽсіби қҧзыреттілігі ҽлеуметтік-педагоги-

калық іс-ҽрекетті жҥзеге асыруға теориялық жҽне практикалық даярлықтың бірлігін, оның кҽсіби 

біліктілігін сипаттайды. Ҽлеуметтік педагог іс-ҽрекетінің негізгі мазмҧнын баланы қоғамға бейім-

деуге, оны дамытуға, тҽрбиелеуге, білім беруге, кҽсіби қалыптасуына кҿмектесуге, яғни баланы ҽлеу-

меттендіруге кҿмектесу деп пайымдаймыз. Алайда,ең бастысы заман талабына сай білім беру мен 

тҽрбиелеудегі тиімді ізденістер жҽне ҽр елдің озық тҽжірибелерін жҥзеге асырып, ҽлемдік педагоги-

каның озық ҥлгілерін жаңашылдықпен дамыту, қоғамдық ортада ҿз ойын еркін айта алатын, мҽдени-

рухани қҧндылықтарға жан дҥниесі бай, саналы, тҽрбиелі азамат қалыптастыру – ҽр ҧстаздың басты 

міндеті болуы керек екені басты назарда болуы шарт. 
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БОЛАШАҚ ПЕДАГОГТАРДЫҢ РЕФЛЕКСИЯЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТІН ДАМЫТУ 
 

Аңдатпа 

Мақала «рефлексиялық іс-ҽрекет» тҥсінігін талдауға арналған. Мақалада кҽсіптік оқыту ҥдерісінде студенттердің 

рефлексиялық белсенділігі олардың жеке жҽне кҽсіби ҿзін-ҿзі дамыту шарттары ретінде қарастырылады. Студент-

тердің рефлексиялық белсенділігін дамыту педагогикалық білім берудің басты міндеті болып табылады. Мақалада 

студенттердің рефлексиялық іс-ҽрекеті тҧлғалық даму тетігі ретінде, рефлексияға жетелейтін іс-ҽрекеттер мен амал-

дар, студенттердің рефлексиялық белсенділігінің мҽні мен маңызы нақтыланған. 

Тҥйін сӛздер: болашақ педагог, рефлексия, рефлексиялық іс-ҽрекет, ҿзін-ҿзі дамыту. 
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РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу понятия «рефлексивная деятельность». В статье рассмотрена рефлексивная деятель-

ность студентов в процессе профессиональной подготовки как одно из условий их личностного и профессиональ-

ного саморазвития. Развитие рефлексивной деятельности студентов рассматривается как ведущая задача педагоги-

ческого образования.В статье рассмотрена рефлексивная деятельность учащихся как механизм развития личности, 

рассмотрен деятельностный подход к рефлексии, обоснована актуальность и сущность рефлексивной деятельности 

учащихся. 
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DEVELOPMENT OF THE REFLEXIVE ACTIVITY OF FUTURE TEACHERS 

 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the concept of "reflexive activity." The article considers reflexive activity of 

students in the process of professional training as one of the conditions for their personal and professional self-development. 

The development of reflexive activity of students is considered as the leading task of pedagogical education. The article deals 

with reflexive activity of students as a mechanism of personality development, the activity approach to reflection is 

considered, the relevance and essence of reflexive activity of students is grounded. 

Key words: the future teacher, reflection, reflexive activity, self-development. 

 

Қaзaқcтaн  Pecпубликacындa Бiлiм бepудi дaмытудың 2011-2020 жылдapғa apнaлғaн мeмлeкeттiк 

бaғдapлaмacындa бiлiм бepу caлacының aлдынa шeшiлугe тиicтi бipaз мiндeттep қoйылды. Ocығaн 

opaй, қaзipгi тaңдa eлiмiздe бiлiм бepудiң жaңa жҥйeci дaйындaлып, ҽлeмдiк бiлiм бepу кeңicтiгiнe 

eнугe бaтыл қaдaмдap жacaлынудa. Бiлiм бepудiң мaзмҧны жaңapып, oлapды иннoвaциялық тҧpғы-

дaн жeтiлдipу қaжeттiгi туындaудa. Бiлiм бepу дeңгeйiндeгi жaңaшыл тeхнoлoгиялapды қoлдaнудың 

мaқcaты бiлiм caлacындa бҽceкeлecтiккe жaуaп бepeтiн шығapмaшыл тҧлғa тҽpбиeлeу. [1] 
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Жаңашылдықтың артуына байланысты рефлексияның педагогикадағы алатын орнының мҽні 
артып отыр. Ҿзін-ҿзі дамытумен қатар индивидтің жан мен тҽн ҥйлесіміне сҽйкес ҿз ойын жинақтау 
қабілетін бейнелейтін рефлексия ҧғымы пайда болды. Соңдықтан бҧл қазіргі кездегі білім саласын-
дағы кҿкейтесті мҽселелер қатарына жатады.  

Рефлексия сҿзі латын тілінен кірген «reflexio – кейінге айналым» мағынасын білдіреді. Бҧл терминді 
Джон Локк 17 ғасырда берген. Рефлексия – адамды, білімді дамытудың шарттарының бірі. Рефлек-
сияның мҽні – адамның ҿзінің білімін, білімінің негізін, оларды меңгерудің жолдарын анықтау. 

Ғалымдар «рефлексия» ҧғымын жан-жақты ашуға тырысты. Мысалы, В.В. Давыдов, А.З. Зак, 
Е.И. Машбиц «Рефлексия – субъектінің іс-ҽрекетінің қҧралын ҿзгертуді сезінуі» деген болса, О.С. 
Анисимов, Г.П. Щедровицкий «Рефлексия – басқа субъектінің іс-ҽрекетіне қатысты бір субъект іс-
ҽрекетінің сыртқы бағыты» деген анықтама ҧсынды. [2,25 б.] 

Рефлексияны адамның рухани ҽлеуетін ашу мен анықтаудың инновациялық жолдарының бірі деп 
тани отырып, Б.З. Вульфов пен В.И. Харькин «Рефлексияны ешкім жҽне еш нҽрсе алмастыра 
алмайды» деген пікір білдіреді. [3,98 б.] 

Белгілі зерттеуші А.А. Бизяева рефлексия терминін «кең ауқымды практикалық мағынада адам-
ның ҿзін-ҿзі талдау, қоршаған ҽлеммен ҿзінің заттық-ҽлеуметтік қатынастарын ҧғыну жҽне ол жайын- 
да қайта ойлану қабілеті  жҽне дамыған интеллектінің қажетті қҧрамды бҿлігі болып табылады», - 
деп қарастырады. [4,105 б.] 

Рефлексияны тҥсінуге ҿте кҿп мҽнді ҥлес қосқан С.Л. Рубинштейн болды. Оның пікірінше, реф-
лексия адам санасының дамуының белгілі бір деңгейі, адам ойша ҿз ҿмірінің шегінен шығады жҽне 
одан тыс позицияға барады деген пікірде болған.  

Осы жерден рефлексияның қазіргі таңда зерттелу жағдайы қуантарлық деңгейде екенін байқаймыз. 
Рефлексия іс-ҽрекетпен тығыз байланысты. Рефлексиялық іс-ҽрекет болашақ педагог-психолог-

тың ҿзіндік талдау кезінде ғана байқалатын ҿзіндік жеке дара қабілеттерін тануына мҥмкіндік 
туғызады. Осы тҧста Н.Г. Алексеев, В.К. Зарецкий, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман жҽне т.б. 
сияқты ғалымдар «Рефлексиялық іс-ҽрекет – іс-ҽрекеттер арасындағы қатынасты орнату ҥдерісі» 
деген  анықтамасына тоқталып кетсек болады. [5, 61 б.] 

 Педагогикадағы рефлексиялық іс-ҽрекет  – мҧғалімнің ҿзіне, ҿзінің қылықтарына объективті баға 
беру, оны балалар, басқа адамдар, ең ҽуелі педагогикалық қатынас процесінде мҧғалім ҽрекеттесетін 
адамдар қалай қабылдайтынын тҥсінуі. Педагогикалық рефлексия орталығында - оқушы тҽрбие-
шімен ҿзара қарым-қатынасында нені қабылдайтынын жҽне тҥсінетінін, тҽрбиешінің ҽрекеттеріне 
қалай икемделе алатынын ҧғуы тҧрады. 

Рефлексиялық іс-ҽрекеті қалыптасқан педагог тҽрбиелеу – бҥгінгі заман талабы. Осындай адам 
ҿзінің тҧлғалық жҽне кҽсіби таптаурынын (стереотиптерін) шығармашылықпен ҿзгерте алады. Бҧл 
дегеніміз – сана, ҿзін-ҿзі ҧйымдастыра білу, ҿз-ҿзіне талдау жасау, ҿзін-ҿзі іске қосу, бағалау сияқты 
сапалармен сипатталады. Рефлексиялық іс-ҽрекет студентке ҿзіндік талдау кезінде ғана байқалатын 
ҿзіндік жеке дара ерекшеліктерін тануына мҥмкіндік туғызады. Білімді саналы тҥрде ҿзіндік қорыту, 
яғни рефлексия нҽтижесінде ғана жҥзеге асады. Рефлексиялық қабілеті бар педагог  алдында отырған 
білім алушының бойына осы дағдыны кіріктіріп, дамытады, ҿмірлік қажеттілік екенін есінен 
шығармайды. Оқытушының басты міндеті – білім алушыны рефлексия жасауға ҥйрету.   

Білімді саналы тҥрде ҿзіндік қорыту, яғни рефлексия нҽтижесінде ғана жҥзеге асады. Болашақ 
педагог-психологтарды даярлау мҽселесінде олардың рефлексиялық іс-ҽрекетін қалыптастыру 
маңызды. Олардың белгілі бір педагогикалық мҽселелер туралы барлық ақпаратты жинақтай алуы, 
оның тиімдісін таңдай білуі, нақты жағдайды шешуге байланысты оған ҿзіндік қолтаңбамен ҿзгеріс-
тер енгізе білуі, осылайша мҽселені шешудің ҿзіндік жолын таба білуі сыни ойлау нҽтижесінде жҥзе-
ге асады. Бҧл жағдайда сонымен бірге шығармашылық, тапқырлық пен ҿнертапқыштық сияқты сапа-
лар қатар дамуға мҥмкіндік алады. 

Болашақ педагогтаррефлексиялық іс-ҽрекет жағдайында алынған білімдерін ой елегінен ҿткізеді 
жҽне оның мотивтері мен мақсаттары анықталады. Рефлексиялық іс-ҽрекет бҧл тек қана адамның 
ҿзін-ҿзі білуі мен тҥсінуі ғана емес, сондай-ақ басқалар ҿзінің жеке тҧлғалық ерекшеліктерін, эмо-
ционалдылық реакцияларын, когнитивтік кҿзқарастарын қалай білдіретінін білу болып табылады.  
Олай болса, педагогикадағы рефлексиялық іс-ҽрекет мҽселесі болашақ педагогтың ҿзінің тҧлғасын 
ҿзі ҿзектендірумен тығыз байланысты. Ҿзін-ҿзі ҿзектендіру тҧлғаны дамыту тетігі ретінде адамның 
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ҽлеуметтік ерекшеліктерін кҿкейкесті етумен сипатталады. Бҧл ҿзіндік рефлексияға алып келеді. 
Ҿзіндік рефлексияның ҿлшеу бірлігі- ҿзіндік талдау.  

Бҥгінгі кҥні болашақ педагогтардың кҽсіптілігі ҿзінің жеке тҽжірибесін тиімді жҥзеге асыруға 
мҥмкіндік беретін оның біліктілігінде болып отыр. C.Ю. Степанов берген анықтауы бойынша реф-
лексиялық біліктілік – бҧл рефлексиялық ҥдерістерді анағҧрлым тиімді жҽне бара-бара жҥзеге асы-
руға мҥмкіндік беретін жеке тҧлғаның кҽсіптік қасиеті, бҧл даму жҽне ҿзін-ҿзі дамыту ҥдерісін қам-
тамасыз етеді, кҽсіптік қызметке шығармашылық жолмен қарауға, оның ең жоғары тиімділігі мен 
нҽтижелілігіне қол жеткізуге ықпал етеді. 

Рефлексиялық іс-ҽрекеттің жоғары деңгейі педагогтың мҥмкіндіктерінің мазмҧнын, тҥсініктері 
мен толғаныстарын анықтайды. Мҥмкіндіктер шекараларының рефлексиясы ҿзі мен басқалардың 
арасындағы айырмашылықтарды тҧжырымдау кезіндегі қарама-қайшылықты туындатып, оны 
шешуге тырысады. Ҿзінің осал тҧстарын ҿзгерту жҽне ішкі мҥмкіндіктерін пайдалануға ҧмтылу 
болашақ педагогты инновациялық іс-ҽрекеттегі табысқа жетелейді. Инновациялық іс-ҽрекетті жҥзеге 
асыру кезіндегі рефлексиялық іс-ҽрекет екі ҥрдіспен қоса жҥреді: 1) болашақ педагог болжау кезеңі-
не қайта оралғандай болады, сол кезеңнен тҧжырымдаманың жекелеген қҧрамды бҿліктерін іздесті-
реді; 2) екінші ҥрдіс ҿз іс-ҽрекетінің рефлексиясымен, яғни мақсатты жҥзеге асыру ҥрдісімен тығыз 
байланысты: педагог мҥмкіндіктері мен сыртқы жағдайлардың ара қатынасына талдау жасайды. Ҿз 
іс-ҽрекеті мен оның компоненттерін (қажеттеліктерді, мотивтерді, мақсаттарды, мақсат пен нҽтиже-
лерге жету тҽсілдерін) бағалау жҿніндегі ҿзіндік алгоритмдерді меңгеру шарты ретіндегі ҿзін-ҿзі 
бағалау педагогтың рефлексиялық іс-ҽрекетінің шарты болып  табылады.  

Сонымен, кез-келген деңгейдегі кҽсіби қҧзіретті маман рефлексия жасауға, яғни қоршаған ортада 
ҿзінде болып жатқан ҿзгерістерге сын кҿзбен қарап, ойлануға қабілетті.  

Ғалымдардың зерттеулері бойынша, рефлексиялық іс-ҽрекет педагогтың тҿмендегідей кҽсіби іс-
ҽрекетінде айқын кҿріне бастайды: 

– оқытушы студенттің ойын, зейінін жҽне іс-ҽрекетін мақсатқа бағыттау барысындағы тҽрбиеші 
мен тҽрбиеленушінің практикалық іс-ҽрекетінде; 

– студенттің іс-ҽрекетін жобалау ҥдерісінде: педагог студенттің жеке, дара, дербес ерекшеліктерін 
ескере отырып, оның қабілеттерінің дамуына бағыттайтын оқытудың мақсатына сҽйкес жоба қҧрас-
тыру; 

– педагог ҿз іс-ҽрекетін субъект ретінде ҿзі талдауы, ҿзін-ҿзі бағалауы, сондай-ақ педагог ҿзінің-
студенттерін де ҿз іс-ҽрекеттерін талдауға, ой елегінен ҿткізуге, бағалауға кҿмектеседі. 

Болашақ педагогтардың   рефлексия іс-ҽрекеті  мынадай қызметтерді атқарады: 
– жобалау (педагогикалық ҥдеріске қатысушылардың қызметін жобалау); 
– ҧйымдастырушылық (тиімді ҽдіс – тҽсілдерді ҿзара іс-қимыл нҽтижесінде ҧйымдастыру); 
– коммуникативтік (педагогикалық ҥдеріске қатысушылардың қарым- қатынастары); 
– тҥзетуші (іс-қимыл нҽтижесіне ҿзгерістерді ҿзара енгізу). 
Қазіргі заман талабына сай, болашақ педагогтар рефлексиялық іс-ҽрекетті толықтай меңгеруі тиіс. 

Осыған орай рефлексиялық іс-ҽрекетті ҧйымдастыруды бірнеше кезеңге бҿлуге болады: 
1 кезең – ҿзінің кҥйін талдау-ҿзінің жетістіктерін талдау; 
2 кезең – кҥнделікті ҿзін-ҿзі талдау (рефлексивті кҥнделік жҥргізу); 

3 кезең – ҽріптестерінің (бірге оқитын достарының) жҧмысын талдау; 
4 кезең – ҿзін-ҿзі  жҽне басқаларды бағалай алу. 
Осы кезеңдерді орындау барысында ҽрбір болашақ педагог ҿзіне рефлексивті іс-ҽрекетті жҥзеге 

асыру кҥнделігін толтыруы қажет. 
 

Алдағы уақытта не 

жасауым керек? 

Бҥгін қандай 

жҧмыстар атқардым? 

Тапсырмалар 

қаншалықты 

орындалып жҥр 

Осы уақытқа дейін қандай 

жетістіктерге жеттім? 

    

    

 

Болашақ педагогтардың рефлексиялық іс-ҽрекетін дамыту мақсатында тҿмендегідей жаттығу-

ларды орындатудың маңызы зор: 

«Қателіктер ӛткелі» 
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Мақсаты: Болашақ педагогтардың ҿз қателіктерін ҧғынып, ҿз-ҿзіне сыни кҿзбен қаруға 

мҥмкіндік беру.  

Бҧл жаттығу арқылы студент ҿзінің сабаққа дайындығы қаншалықты деңгейде екенін тҥсініп, ҿзін 

бағалайды. Негізі жаттығуды сабақтың соңында ҿткізген тиімді.  

«Егер мен педагог болсам.....»  

Мақсаты: Студенттерді ҿз ісінің шебері, кҽсіби маман ретінде ҿсуге мҥмкіндік беру. 

Бҧл жаттығуды кҿбіне ҥй тапсырмасы ретінде берген кезде, нҽтижелі болады.  

«10 ҧпай» жаттығуы 

„Мен“ 0________10 „Біз“ 0________10 „Сабақ“ 0________10 

Мақсаты: ҿткізілген сабағының бағасын беруге дайындау. 

Бҧл жаттығуды сабақтың соңында ҿткізу шарт. Болашақ педагогты ҿз-ҿзіне жҽне ҿзгелерге баға 

беруге ҥйретеді. Сабақтың бағасын беруді ҽдетке айналдырады.   

«Ертең эмтихан» жаттығуы 

Мақсаты: студенттердің эмтихан алдындағы дайындығын, сонымен қатар эмоциялық кҿңіл-

кҥйін анықтау. Бҧл жаттығуды кері байланыс ретінде жҥргізеді. 

«Рефлексивті экрандағы сӛздер тізбегі:»  

Мақсаты: студенттерді ҿз ойын еркін айтуға бағыттау. 

Бҥгін мен білдім...... 

Қызықты болды...... 

Енді мен істей аламын........ 

Мен білгім келеді........... 

Мен ойлаймын............  

Студенттер сабақты ҿздері қорытындылауға дағдыланады. Сабақ соңында мҧғалім кері байланыс 

ретінде жҥргізеді. 

Рефлексияны өткізу тәсілдері: 

Рефлексия сабақ ҥдерісі бойы жҥреді, сабақтың ҽр кезеңінде ҽр тҥрлі қызмет атқаруы мҥмкін. 

Мҧнда тек оқытушы ғана емес, студент те қатысып отырады. Тҽжірибе кҿрсеткендей, егер бір адам 

рефлексияға қатыспайтын болса, рефлексияны тиімді деуге болмайды. 

Рефлексиялық іс-ҽрекетке тек болашақ педагогтың ҿзі ғана емес, сонымен қатар білім алушылар да 

қатысатындағы айқын. Сонымен қатар басқа да субъектілер қатысады. Болашақ педагог ҿзінің кҽсіптік 

қызметінде ҽртҥрлі функцияларды атқарады. Педагогтардың зерттеуі бойынша, оның негізгісі – оқу 

мақсатына сҽйкес ҿз іс-ҽрекетін ҧйымдастыру, екіншісі – осы іс-ҽрекеттерді ҧйымдастырудағы ҿзінің 

кҿзқарасы. Соңғы функцияда болашақ педагог ҿзінің іс-ҽрекетінің нҽтижесін талдайды, бағалайды. 

Сондықтан, болашақ педагогтың рефлексиясы оның кез келген жағдайда да дҧрыс шешім таңдауға, 

ҿзінің іс-ҽрекетін бағалауға, ҿз жҧмысының тҥпкі нҽтижесін талдауға жол салып, студенттің кҽсіби 

жетілуіне кҿмегін тигізеді. Кҽсіби жетілу дегенде сабақтың тиімділігі мен нҽтижелілігі кҿзделеді. 

Жоғарыда айтылғандарды қорыта отырып, айта кететін жайт – рефлексия ҥрдісі жеке-дара сипат-

қа ие. Болашақ педагогтың инновациялық іс-ҽрекеті бойынша рефлексиялық ҧстанымының жоғар-

лауы педагог тҧлғасымен, оның ҿзін-ҿзі дамытуға бағдарлануымен байланысты екендігі сҿзсіз. Бҧл 

ҥрдістің қайнар кҿзі болып студенттердің педагогикалық іс-ҽрекетінде сезінетін қарама-қайшылық-

тарының жҥйесі саналады, сондықтан да оқу-кҽсіби іс-ҽрекет барысында рефлексиялық ҧстанымды 

ҿзектендіре тҥсетін, жағымды ҿзіндік қабылдауды қалыптастыратын, ҿзін-ҿзі кҿрсету ҥрдістерін 

ынталандыратын жағдайларды жасау қажет. 
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БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТАРДЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ІС-ӘРЕКЕТІНЕ  
ДАЯРЛАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Аңдатпа 

Бҧл мақалада болашақ педагог-психологтарды денсаулық сақтау ҽрекетіне  даярлаудың ерекшеліктері қарасты-

рылады. Салауатты ҿмір салтына қҧндылық қатынас адамдардың ҿмір сҥруінің сапа ҿлшемі ретінде азаматтарға 

ҿзінің денсаулығына қайтадан қалпына келмейтін қҧндылық, дені сау ҧрпақты жалғастыру шарты, адамның еңбек 

ҽлеуетін, шығармашылығы мен руханилығын сақтау жҽне нығайту мҥмкіндігі болып табылады. Білім беру ҥрдісіне 

қатысушылардың денсаулығын сақтау, нығайту жҽне қалпына келтіру білім беру мекемелерінде бҧл мҽселені жҥйелі 

кешенді тҧрғыдан қарастырғында ғана мҥмкін болмақ. Болашақ педагог-психологтарды денсаулық сақтауға бағдар-

ланған іс-ҽрекетке дайындау тҽжірибесі кҿрсеткендей,  ол жҥйелі емес, сонымен қатар мазмҧны бойынша жеткілікті 

айқын қҧрылымдалмаған. Сондықтан болашақ педагог-психологтарды даярлау ҥрдісінде денсаулық сақтау іс-ҽре-

кетінің ерекшеліктеріне ерекше назар аудару қажет. Демек денсаулық сақтау технологиялары тҧлғалық экспрессия-

ға, денсаулық жҽне оны тҥзетудің базалық ҽлеуетін ҿзектендіруге, денсаулық сақтау кеңістігін қҧруға бағытталған. 

Тҥйін сӛздер: денсаулық, денсаулық сақтау ҽрекеті, денсаулық сақтау технологиясы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ - ПСИХОЛОГОВ К 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается особенности подготовки будущих педагогов – психологов к здоровье-

сберегающей деятельности. Ценностное отношение к здоровому образу жизни выступает как мера качества 

жизнедеятельности людей, возможность гражданам относиться к своему здоровью как к непреходящей ценности, 

условие продления здорового рода, сохранения и укрепления трудового потенциала, творчества и духовности 

человека. Сохранение, укрепление и восстановление здоровья участников образовательного процесса возможно в 

образовательном учреждении при системном комплексном подходе к этой проблеме. Как показывает практика, 

существующая подготовка будущих педагогов-психологов к здоровьеориентированной деятельности, как правило, 

носит несистемный характер, а также недостаточно четко структурирована по содержанию. Поэтому необходимо 

концентрировать внимание в процессе подготовки педагогов - психологов на вопросах особенностей 

здоровьеориентированной деятельности. Таким образом, здоровьесберегающие технологии направлены на лично-

стную экспрессию, актуализацию базовых потенциалов здоровья и их коррекцию, создание здоровьесберегающего 

пространства.  

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающая деятельность, здоровьесберегающие технологии. 
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PECULIARITIES OF PREPARING FUTURE TEACHERS – PSYCHOLOGISTS FOR  

HEALTH-SAVING ACTIVITIES 
 

Abstract 

In this article, the peculiarities of preparing future teachers - psychologists for health-saving activities. The value attitude 

to a healthy lifestyle acts as a measure of the quality of people's livelihoods, the ability for citizens to treat their health as an 
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enduring value, a condition for prolonging a healthy family, preserving and strengthening the labor potential, creativity and 

spirituality of a person. The preservation, strengthening and restoration of the health of participants in the educational process 

is possible in an educational institution with a systemic integrated approach to this problem. As practice shows, the existing 

training of future psychologists for health-oriented activities, as a rule, is non-systemic, and is also not clearly structured in 

content. Therefore, it is necessary to concentrate attention in the process of training and professional development of teachers - 

psychologists on the issues of health-oriented activities. Thus, health-saving technologies are aimed at personal expression, 

actualization of basic health potentials and their correction, creation of health-saving space. 

Key words: health, health-saving activity, health-saving technologies. 

 

Қазіргі уақытта кҿптеген мемлекеттер ел экономикасының ҿсу темпін адамның денсаулығына 

басымды ықпал етуімен, дені сау ҧрпақ тҽрбиелеумен байланыстырады. Осыдан қазіргі қоғамда 

тҧлғаның денсаулығына қҧндылық қатынасты саналы тҥсіну тенденциясы байқалады.  

Біріккен Ҧлттар Ҧйымының (БҦҦ) «Адами даму индексін» ҧзақ жҽне салауатты ҿмір сҥруді 

басты кҿрсеткіштің бірі ретінде анықтауы денсаулық феноменінің дҥниежҥзілік деңгейде ең басты 

қҧндылық екенінің айғағы [1]. 

Олай болса, ҧлттың саулығы оның тірегі болар жас ҧрпақтың саулығына тікелей байланысты. 

Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев «Ҧлт денсаулығы – біздің табысты болашағымыздың негізі. Нақ сол саламат-

ты ҿмір салты ҧлт денсаулығының кілті болып саналады. Дені сау ҧлт – жалпыҧлттық міндет» - деп 

атап кҿрсетеді [2].   

Сондықтан бҥгінгі таңда адамның денсаулық ҽлеуетiн сақтау жҽне оны дамытуды белгiлейтiн 

факторларды (табиғи, экономикалық, ҽлеуметтiк, экологиялық, мҽдени) кҥшейту жҿнiндегi ҽртҥрлі 

бағыттағы жҧмыстар жҥзеге асырылып, кҿптеген қҧжаттар қабылданды. Бҧл денсаулық сақтау мҽсе-

лесін қоғам дамуының басымдыққа ие бағыты ретінде қарастыруды, оны теориялық жҽне практика-

лық тҧрғыдан зерттеуді, сонымен бірге ҽдістемелік тҧрғыдан қамтамасыздандыруды талап етеді.  

Осыған байланысты білім беру жҥйесінде ҧрпақ денсаулығын сақтау жҽне нығайту мҽселесі 

ҿзекті болып саналады. Білім алушылардың денсаулығын сақтау мҽселесіне (Р.И. Айзман,                       

Г.Л. Апанасенко, И.И. Брехман, Л.А. Семенов, А.Г. Щедрина,  Т.Ж. Накипбеков, А.Каплиева,                   

Г.Е. Калменов, Б.А. Жолдасбекова жҽне т.б.), сондай-ақ білім алушылардың денсаулығын қамта-

масыз етудің жеке бағдарламаларын қҧруға (Н.К. Смирнов, В.Д. Сонькин, т.б.) арналған педагогика-

лық-психологиялық еңбектер баршылық.  

Денсаулық сақтауға бағдарланған іс-ҽрекеттің дамуы білім беру ҥрдісі субъектілерінің денсаулы-

ғын сақтауды жҽне нығайтуды ҽртҥрлі тҧрғыдан бірқатар тҧжырымдамаларда (Н.П. Абаскалова [3], 

В.Н. Ирхин [4], т.б.) тереңірек ашып кҿрсетіледі.  

Бҧл тҧжырымдамалардағы тҧлғалық даму идеясы болашақ педагог-психологтардың кҽсіптік іс-

ҽрекетінде денсаулық сақтау технологияларын пайдалануға даярлығын қалыптастыруда басшылыққа 

алынып, білім алушылардың ҽлеуетін белсендіретін тҧлғалық қасиеттерін дамытуға негіз болады. 

Демек денсаулықты сақтауға бағдарланған іс-ҽрекеттің мақсатына қол жеткізуде денсаулық адам-

ның операциялық-ҧйымдастырушылық, қҧрылымдық (пҽні, қҧралы, мақсаты жҽне нҽтижесі) белсен-

ділігі жҽне адамның белсенді мінез-қҧлқының мотиваторы ретінде сипатталады.  

Н.К. Смирнов «денсаулық сақтау ҽрекетін білім беру ҥрдісіне қатысушылардың денсаулығына 

зақым келтірмейтін жҥйелі ҧйымдастырылған бағдарлама, тҽсілдер, ҽдістердің жиынтығы» - деп 

сипаттайды [5]. 

Сонымен денсаулық сақтау іс-ҽрекеті – бҧл білім беру ҥрдісіне қатысушылардың денсаулығын 

сақтауға бағытталған мақсатты бағдарлы іс-шаралар, арнайы ҿлшемдердің кешені.  

Осыдан болашақ педагог-психологтардың денсаулықты сақтауға бағдарланған іс-ҽрекеттерінің 

тҥрлері ашып кҿрсетіледі:  

Денсаулықты сақтау іс-ҽрекетінің бірінші тҥрі адамның денсаулығын сақтау қағидасына негіз-

деледі. Ол оқушылардың оқу ҥрдісінде санитарлық-гигиеналық нормалары мен талаптарын сақтауға, 

олардың  алдын алу шараларын ҧйымдастыруға, психогигиеналық іс-шараларды жҥзеге асыруға, 

білім мен білікті меңгеру темпі мен деңгейін анықтауда жеке ерекшеліктерін ескеруге бағытталады.  

Денсаулық сақтау іс-ҽрекетінің екінші тҥрі денсаулықты нығайту іс-ҽрекеті болып табылады, ол 

денсаулықтың қорын кҿбейту қағидасын жҥзеге асырады. Бҧл тҽсіл ҥздіксіз, бірізділікпен іске асы-

рылады. Педагог-психологтардың жҧмыс тҽсілі сыныптан тыс іс-шараны ҿткізумен байланысты. 
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Оқушының адамгершілік тҽжірибесін байытатын оқу ҥрдісі оның денсаулығының ҽлеуметтік 

компонентін нығайтуға сай келеді.  

Денсаулық сақтауға бағдарланған іс-ҽрекеттің ҥшінші тҥрі ретінде денсаулықты қалыптастыру 

ҽрекеті салауатты ҿмір салтын қалыптастыру қағидасына негізделеді. Онда оқу материалы мен тҽр-

биелік іс-шараның мазмҧны арқылы валеологиялық білім мен дағдыны меңгерту, салауатты ҿмір 

сҥру мотивациясын қалыптастыру жҥзеге асырылады. Бҧл бағыттар оқытылатын пҽн мазмҧны, фак-

тілер, заңдар арқылы денсаулық мҽдениетін қалыптастырумен; пҽн бойынша денсаулыққа бағдар-

ланған сыныптан тыс жҧмысты ҧйымдастырумен; дене мҽдениеті мен рекреативті іс-шараларды іске 

асырумен тығыз байланысты.    

Болашақ педагог-психологтардың денсаулық сақтау іс-ҽрекетінің мҽнін ашу оқушылардың 

денсаулығына жағымсыз ықпал ететін факторларды талдауды қажет етеді.  

Кейбір ғалымдар (А.В. Радионов, М.А. Ступницкая, О.В. Кардашина) оқушылардың денсаулығы-

ның тҿмендеуі сан алуан факторлар ҽсер ететін объективті ҥрдіс деп есептеп, оларды шарты тҥрде 

тҿрт топқа (биологиялық, ҽлеуметтік, экологиялық, оқыту мен тҽрбиелеу шарттары мен технология-

сы) біріктіреді. Оның ішінде, тҿртінші топ білім беру жҥйесінде жҧмыс істейтін мамандардың 

(педагог, психолог, медициналық қызметкер, т.б.) ықпалына бағытталған [6].  

Д.В. Колесов валеологияны қазіргі педагогиканың жаңа бағыты ретінде қарастырып, «педагогика-

лық валеология – ҿсіп келе жатқан ҧрпақтың денсаулық мҽдениетін қалыптастыру қҧқығын мойын-

дайды» десе [7], басқа ғалымдардың «салауаттылық педагогикасы» деп жеке бағыт ретінде бҿліп 

кҿрсету керек деп санайтыны, «салауаттылық педагогикасының негіздері» деген пҽннің шыққанына 

кҿп уақыт болса да, ҽлі жоғары мектептің оқу жоспарына енгізілмегені туралы пікірлері кездеседі. 

Біздің пікірімізше де бҧл кҿзқарастар болашақта аталған пҽнді жоғары оқу орындарының оқу бағдар-

ламасына енгізу қажеттігін кҿрсетеді.   

Н.К. Ивановатың пікірінше, мектепішілік орта факторы бастауыш сыныптағы оқушылардың 

ауруларының 10% анықтайды [8].  

Бірқатар ғалымдар (В.Р. Кучма [9]) оқушылардың денсаулық деңгейін тҿмендететін факторлар 

ретінде оқу ҥрдісінің физиологиялық-гигиеналық талаптарын сақтамауды, оқу жҥктемесінің ҥлкен 

кҿлемінің болуын; ал екіншілері (М.М. Безруких [10]) оқушылардың денсаулығының нашарлауына 

алып келетін мектептік қауіп-қатер факторының пайда болуының себептерін ашып кҿрсетеді: оқу 

ҥрдісінің оқушылардың психофизиологиялық мҥмкіндіктеріне ҽдістемелік сҽйкессіздігі; оқу жҥкте-

месінің кҿбеюі; стрессогенді педагогикалық тактика; оқуды ҧтымсыз ҧйымдастыру; мҧғалімдердің 

денсаулықты сақтау жҽне нығайту мҽселесіндегі тҿмен қҧзыреттілігі жҽне т.б.  

Дене бітімінің саулығы факторына келетін болсақ, ол генетика заңы бойынша тектілік, тҧқым қуа-

лаушылыққа тікелей байланысты. Психикалық фактор адамның кҿңіл-кҥйі мен рухани дҥниесін сипат-

тайды. Ҽлеуметтік факторға келсек, ол қоғамдағы бағытын жҽне онымен қарым-қатынасын кҿрсетеді.  

Мектеп оқушысы ҿзінің белгілі бір биологиялық сипаттамаларымен (жасы, жынысы, тҧқым қуа-

лаушылық қасиеттері) басқа кез келген адам сияқты «денсаулық» атты жҥйенің ортасында тҧр. Олар 

тек тҽндік жақтан ғана емес, сонымен қатар психологиялық жақтан оңтайлы топ болып табылады. 

Тҧрақсыз психика, кҿптеген тҧрмыстық мҽселелерді білмеу, тез ҿзгеретін ҽлеуметтік-экономикалық 

жағдайларға баяу ҥйрену, сексуалдық қатынастардың проблемалары, қақтығыс жағдайлардағы тҽр-

тіп тҽжірибесінің болмауы – бҧл жас адамның ішкі қақтығысының туындауына, эмоционалдық 

келіспеушілікке жҽне теріс шешім қабылдауына ҽкеліп соғатын факторлар. 

Сондықтан ол факторларды тҿмендегідей топтарға топтастырамыз:  

Бірінші топ факторларына денсаулыққа ҽсер ететін жеке ҿмір сҥру салты мен дағдыларын жатқы-

замыз. Мектеп оқушыларына олармен қарым-қатынастағы орта жҽне адам денсаулығын жақсар-

татын немесе нашарлататын қоғамдық тҽртіп нормалары да ықпал етеді.  

Екінші топ факторлары – бҧл қалыптасқан ҽлеуметтік жағдайлар, адамдар арасындағы қарым-

қатынастар жҥйесі, бҧған ата-аналар, қҧрбылар, оқытушылар, қарама-қарсы жыныс ҿкілдері арасын-

дағы қарым-қатынастар жатады; қолайсыз жағдайлардағы қоғам мҥшелерінің бір-біріне жҽрдемде-

суі. Кейде мҧндай қолдаудың мҥлде болмауы мҥмкін, кейде ҽлеуметтік жағдайлар теріс ықпал етеді. 

Ҥшінші топ инфрақҧрылым факторларынан қҧралған: тҧрғын ҥй, оқу жҽне жҧмыс істеу жағдай-

лары, қызметтер мен қажетті жайлылық деңгейінің қол жетімдігі. 
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Тҿртінші топ факторлары – бҧл ҽлеуметтік-экономикалық жағдайлар, мҽдениет, қоршаған орта-

ның экологиялық жҽй-кҥйі.  

Сонымен бірге болашақ ҧрпақтың салауатты ҿмір сҥруге ҽсер ететін объективті жҽне субъективті 

факторлардың ҿзара ҽрекеттестігінің диалектикасы «тҧлға – орта» жҥйесінің бірлігін кҿрсететіні де 

анықталды. Адам табиғат қҧрайтын ҽлеуметтік ортаның материалдық ҽлемінде ҿмір сҥреді.  

Сана қоршаған ҽлемнің ҥрдістері мен пҽндерін бейнелеп кҿрсетеді, яғни субъективтілік объектив-

ті ҽлемді бейнелейді жҽне ойлау мен ҽрекетке ҽсер ететін сезім ретінде ҽлеуметтік жҽне табиғи орта 

ретінде саналы ойлауды ҧсынады. Объективті ҥрдістер (ҽлеуметтік, экономикалық, экологиялық) 

адамдар ортасына ҿсіп келе жатқан темппен ҿтеді. Субъективті ҥрдістер (сана, мҽдени-рухани дҽс-

тҥр) адамның қоршаған ортасында ҿсіп келе жатқан темп, ол социумның жылдам дамуынан қалып 

кетеді. Осылайша адамның ҿмір сҥруінде денсаулыққа ҽсер ететін объективті жҽне субъективті фак-

торлар бір-біріне қарама-қайшы келуі де мҥмкін. Осы факторлардың ҥйлесімділігі оқушылардың 

салауатты ҿмір сҥруіне алып келеді. 

Сондықтан осындай ерекшеліктер болашақ педагог-психологтардың денсаулық сақтауға бағдар-

ланған іс-ҽрекеттерінде негізге алынатын жағымды факторларды топтастыруға мҥмкіндік берді: 

- ҽдістеме мен педагогикалық технологиялардың оқушылардың жас жҽне функционалдық ерек-

шеліктерімен сҽйкестігі;  

-  оқушылардың жҧмысқа қабілетін кҿтеруге мҥмкіндік беретін дене шынықтыру жҽне сауықтыру 

жҧмыстарын тиімді ҧйымдастыру;  

- денсаулықты сақтауға бағдарланған іс-ҽрекетті жҥзеге асыруға қажетті тҧлғалық қасиеттердің 

(толеранттылық, мейірімділік, т.б.) болуы;  

- оқушылардың физикалық, психикалық жҽне ҽлеуметтік денсаулықтарын қалпына келтіруге 

бағытталған сауықтыру жҽне алдын алу іс-шараларын жҽне оқыту ҥрдісінің денсаулық сақтау 

сипатын ҧйымдастыру;  

- оқушылардың денсаулығын сақтау жҽне нығайту сҧрақтары бойынша педагог-психологтар мен 

ата-аналардың қҧзыреттілігі;  

- салауатты ҿмір салтын насихаттау іс-шараларын ҿз уақыттында ҧйымдастыру;  

- сабақта оқушылардың психологиялық денсаулығына жҽне дербес ҿмірге тиімді ҽлеуметтік-

психологиялық бейімделуіне қолдау кҿрсету ҥшін қажетті «табыс» пен «қуаныш» тҽжірибесін 

қалыптастыратын технологияларды қолдану; т.б. 

Қорыта келгенде, болашақ педагог-психологтардың денсаулық сақтауға бағдарланған іс-ҽрекеті-

нің мақсаты мектептік білім беру ҥрдісінде оқушылардың физикалық, психологиялық, адамгершілік, 

эмоционалдық, ҽлеуметтік денсаулықтарын қамтамасыз ету ҥшін қажетті жағдайларды қҧру болып 

табылады.  
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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫ СТУДЕНТТЕРІНІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КӨҢІЛ-КҮЙІНІҢ 
ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ – ОҚУ ТАБЫСТЫЛЫҒЫНЫҢ НЕГІЗІ 

 
Аңдатпа 

Мақалада жоғары оқу орнының студенттерінің психологиялық кҿңіл кҥйінің тҧрақтылығының оқуға тигізер ҽсері 

туралы айтылған. Автор студент ҧғымын тҽптіштеп талдап, мамандықты таңдап алуы бойынша студенттердің 

топтарын  кҿрсетіп, студенттердің жас ерекшелік кезеңі мҽселесін талдап, олардың психологиялық ерекшеліктеріне 

тоқталған. Сонымен қатар ол психологиялық кҿңіл-кҥй тҧлғаның ортаға сҽтті ҽлеуметтенуі ҥшін ҿте қажетті қасиет 

жҽне ол ҿз дҽрежесінде дҧрыс жҥзеге аспаған жағдайда ҿз қҧрдастарымен қарым-қатынас орната алмау, достарының 

шеңберін тарылту, жағымсыз сезімді шақыру, ҧжымда ҿзін жалғыз сезіну сияқты сезім тудырады ал, ол ҿз кезегінде 

студенттің оқу іс-ҽрекетіне кері ҽсер береді деген ойды алға тартады. Сонымен қатар жағымды эмоциялар мен 

жоғары деңгейлі ерік сапалары студенттердің оқу іс-ҽрекетіндегі қиындықтарды жеңулеріне мҥмкіндік береді ал, ол 

ҿз кезегінде студенттің оқуда табысты болуының кепілі деген пікір білдіреді. Сондай-ақ, автор студенттің психо-

логиялық кҿңіл кҥй қасиеті аз зерттелген жҽне оны зерттеу олардың оқыту процесінен, ҽлеуметтік деңгейінен алатын 

қанағаттану деңгейлерін анықтауға мҥмкіндік береді деген қорытынды жасаған.  

Тҥйін сӛздер: жоғары оқу орны, студент, жастық шақ, еңбекқорлық, мҧқияттылық табыс, мақсат, жетістік, сҽтті-

лік, ҥлгерім, мҽртебе, мақтаныш, рахат, еңбек, мҽдениет, қарым-қатынас, тҧрақтылық, беделге сын кҿзбен қарау, 

эмоциялық ҿзін ҿзі реттеудің жоғары деңгейде болуы, ҧстамдылық.  
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УСТОЙЧИВОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСТРОЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА – ОСНОВА УСПЕШНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы влияния устойчивости психологического настроя на успешность обучения 

студентов. Наряду с этим, автор рассматривает семмантику понятия «студент» и подразделяет обучающихся на 

группы по выбору профессии. Автор рассмотрел особенности переходного периода студентов и подробнее 

остановился на их психологических особенностях. Психологический настрой влияет на успешную адаптацию 

личности в обществе и  это является немаловажным фактором. В случае, если психологический настрой развивается 

не на должном уровне, у студента возникают трудности в построении отношений со сверстниками, сужается круг 

друзей, ощущается неприятное чувство одиночества, что негативно отражается на учебном процессе. Как известно, 

положительные эмоции и сила воли позволяют обучающимся  преодолевать трудности в их учебной деятельности, 

что, в свою очередь, является залогом успешного обучения студента. Автор, на основе исследовваний, пришел к 

выводу о том, что качество психологического настроя студента малоизученная проблема, но очень важная, которая 

способствует определению уровня удовлетворенности учебной деятельностью.  

Ключевые слова: высшее учебное заведение,  студент, трудолюбие, тщательность, цель, достижение, удача, 

успеваемость, статус, гордость, удовольствие, труд, культура, общение, стабильность, критическое отношение к 

власти, высокий уровень эмоциональной выдержки, выдержка.  
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Abstract 

This article describes how the stability of the psychological attitude affects the success of student learning. Along with 

this, the author considers the meaning of the word "student" and divides into groups for the choice of profession. The author 

examined the features of the transition period of students and dwelt on their psychological features in more detail. Moreover, 
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the article states that the psychological condition impacts the successful adaptation of the individual in society and this is an 

important factor. If the psychological condition does not develop at the proper level, the student has difficulties in building 

relationships with peers, the circle of friends is narrowing, an unpleasant feeling of loneliness is felt and all this negatively 

affects the learning process of the student. Positive emotions and willpower allow students to overcome difficulties in their 

learning activities, which, in turn, are the key to successful student learning. In addition, the author came to the conclusion that 

the quality of the student's psychological attitude was poorly understood and  research enabled them to determine the level of 

satisfaction received from the educational process and the social level. 

Key words: higher education institution, student, diligence, thoroughness, purpose, achievement, success, achievement, 

status, pride, pleasure, work, culture, communication, stability, critical attitude to authority, high level of emotional restraint, 

endurance. 

 

Біздің қоғамның болашағы болашақ педагогтарды, психологтарды, ҿндіріс басшыларын жҽне бас-

қа да мамандарды тек қана сауаттылыққа ғана емес, сонымен қатар белсенділікке, алдына қойған 

мақсат-міндеттеріне жетіп, ҿз ісіне қызығушылықпен қарауға тҽрбиелеумен байланысты. Соның 

негізінде тҧлғалық кҿзқарасы белсенді, ҿзінің кҥшіне сенімді, орындалатын іс-ҽрекетке шығармашы-

лықпен қарайтын, табысты тҧлға қалыптасады. Ҽрине психологиялық кҿңіл кҥйі дҧрыс қалыптаспа-

ған студенттерде осындай сапалардың кҿрініс беруі қиындайды немесе қалыптаспауы да мҥмкін. Cту-

денттің оқу табыстылығы мен білім сапасын арттыру тҧлғаның психологиялық қасиеттерінің дамуы-

мен, оның тҧрақтылығымен тығыз байланысты. Оқу ҥрдісін меңгерту жеке тҧлғалық қасиеттердің 

дамуын ҧйымдастырумен кҿрінеді. Студенттердің ерік сапаларының дҧрыс дамуын ҧйымдастыру 

жҽне жағымды эмоциялардың туындауына жағдай жасау оқу ҥрдісін нҽтижелі меңгеруге жетелейді. 

Студенттер – жоғары білім беру институтымен бірлесіп ҧйымдастырылған жастардың ерекше 

ҽлеуметтік категориясы.  

Студент (лат.–students, шҧғылданушы, оқып білуші, ҥйренуші) – білімдерді меңгеруші, ежелгі 

Римде таным процесімен айналысатын адамдарды «студент» деп атаған. Студенттік кезең – бҧл 

ерекше ҽлеуметтік мҽдениет, жоғары білім беру институтымен біріктірілген адамдардың қоғамы. 

Тарихи жағынан бҧл ҽлеуметтік-кҽсіби қҧрылым бірінші университеттің пайда болуынан, 11-12 

ғасырдан басталады. Қазір қазіргі колледждерде оқитын оқушыларды да студент деп атайды.  

Кеңес психологы Б.Г. Ананьев студенттік кезеңді «жеке қатынаста адамгершілік жҽне эстетика-

лық сезімдердің жҽне ҿзіне азаматтық, қоғамдық-саяси, кҽсіби еңбекті біріктіретін ересек адамдар-

дың функцияларының қалыптасып, тҧрақталуының айрықша белсенді мҽніне ие»,- деп қарастырады.  

Ҽлеуметтанушы Л.Я. Рубина «студенттерді қоғамға пайдалы тҥрлі іс-ҽрекетпен белсенді айна-

лысушы, жоғары квалификациялы ақыл-ой еңбегіне дайындалу жолындағы негізгі зиялы қауымның 

қайнар кҿзін толықтыру ҥшін қажетті ҥлкен қоғамдық топ», - деп есептейді. Ғалымның кҿзқарасына 

жҥгінсек, студенттер негізгі болашақ зиялы қауым жҽне елдің болашағы болып табылады                  

[1; 287-289 б.]. 

Студентердің барлық жиынтығын жоғары оқу орнындағы білім беру жҽне мамандық алуларына 

байланысты ҥш топқа бҿледі. 

Бірінші топты жоғары оқу орындарындағы оқу процесіндегі білім беруге жҽне мамандыққа қҧн-

дылық ретінде қарайтын студенттер қҧрайды.  

Екінші топты бизнеске бағытталған студенттер қҧрайды. Олар ғылыми ізденіске қызығушылық 

танытпайды жҽне білімге болашақта ҿз ісін қҧру ҥшін қҧрал ретінде қарайды. 

Ҥшінші топты ҽлі де болса кҽсіби білім алу мҽселелері шешілмеген, ҿзінің жҽне тҧрмыстық мҽсе-

лелері артық қызықтыратын студенттер тобынан тҧрады.  

Жоғары оқу орнындағы білім алушылардың білімге деген қатынасын келесідей топтарға бҿлуге 

болады. 

Бірінші топқа білім жҥйесін, ҿзіндік жҧмыстардың орындалу ҽдістерін меңгеруге тырысатын, 

кҽсіби білім жҽне біліктілікке ие болуға тырысатын студентер жатады. Олар ҥшін оқу іс-ҽрекеті – 

таңдаған мамандықты меңгерудің жолы болып табылады.  

Екінші топқа барлық оқу пҽндері бойынша жақсы білім алуға тырысатын студенттер жатады. 

Олар іс-ҽрекеттің кҿптеген тҥрлерімен ҽуестенеді де, ҥстірт білімдермен қанағаттанады. 

Ҥшінші топқа кҽсіби қызығушылықтары айқын студенттер кіреді. Мҧндай студентер болашақ 

кҽсіби іс-ҽрекетке қажет болатын білімдерді мақсатты тҥрде меңгереді. Олар қосымша ҽдебиеттер 

оқиды, тек қана кҽсіби іс-ҽрекетпен байланысты пҽндерді ғана қарастырады.  



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №1(57), 2018 

120 

Тҿртінші топқа жақсы оқитын, бірақ ҿзі қызықты деп тапқан оқу бағдарламасына жҽне лекция-

ларға, семинарларға таңдап қатысатын студенттер тобы жатады. Мҧндай студенттерде кҽсіби қызы-

ғушылық ҽлі де болса қалыптаспаған.  

Бесінші топқа ҿз біліміне енжар қарайтын студенттер жатады. Мҧндай студенттер оқуға нем-

қҧрайлы болады, не ата-анасының кҥштеуімен немесе жҧмыс істеп, ҽскерге бармау ҥшін оқиды                 

[2; 197-201б.]. 

Студент белгілі бір жас аралығындағы адам немесе тҧлға ретінде келесідей 3 жақпен сипат-

талады:  

1) тҧлғаның психологиялық процестері, кҥйлері мен қасиеттерінің бірлігін кҿрсететін психо-

логиялық жағымен сипатталады. Психологиялық жақтың ең маңыздысы – психикалық қасиеттер 

(бағыттылық, темперамент, мінез-қҧлық, қабілеттілік), психикалық процестердің жҥру барысы, 

психикалық кҥйлердің пайда болуы осы психикалық қасиеттерге тҽуелді. Дегенмен нақты студентті 

зерттей отырып, сонымен қатар сол индивидтің ерекшеліктерін, психикалық процестері мен кҥй-

лерін ескерген жҿн. 

2) жоғарғы жҥйкелік іс-ҽрекетті қосатын, анализаторларды қҧратын, шартсыз рефлекстерді, 

инстинктерді, физикалық кҥшті, дене бітімін, бойын, бет ҽлпетін, терісінің тҥсін, кҿзін жҽне т.б. 

білдіретін биологиялық жағымен сипатталады. 

3) қоғамдық қатынастар жҥзеге асатын, студентті белгілі бір топқа, ҧлтқа жатқызуға себеп бола-

тын қасиеттер жҥзеге асатын ҽлеуметтік жағымен сипатталады. 

ЖОО білім алу кезеңі жастық шақтың екінші, ал ересектіктің алғашқы кезеңімен сҽйкес келеді. 

Бҧл кезеңде жоғары сыныптарда толық жетіспеген мақсатқа бағыттылық, шешімге жылдам келуші-

лік, тҧрақтылық, дербестік, инициатива, ҿзін ҧстай білу сияқты сапалар кҥшейе тҥседі.  

Б.Г. Ананьевтің айтуынша, студенттік кезең адамның негізгі социогендік потенциалының дамуы 

ҥшін сенсетивті кезең болып табылады. Жоғары білім алу адам психикасы мен оның тҧлғалық 

дамуына зор ықпал етеді. Жоғары оқу орнында білім алу ҥшін жалпы интеллектуалды дамудың, оның 

ішінде қабылдаудың, қиялдың, естің, ойлаудың, зейіннің, танымдық қызығушылықтың кеңдігінің 

деңгейлері жоғары болу керек.  

Егер студентті тҧлға ретінде зерттейтін болсақ, онда 17-21 жас – бҧл адамгершілік жҽне эстетика-

лық сезімдердің белсенді дамитын, мінез-қҧлықтың тҧрақталатын, ересек адамдардың кешенді 

ҽлеуметтік рҿлдерін толық меңгеретін кезең болып табылады. Бҧл кезең спорттық рекордтар жасау, 

кҿркемдік, техникалық жҽне ғылыми жетістіктер кезеңі [3; 77-81 б.]. 

Бҧл кезең жеке тҧлғалық ерекшеліктердің қалыптасуының қиындығымен айрықшаланады                  

(Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев, И.С. Кон, В.Т. Лисовский, З.Ф. Есарева). Жоғары сыныптарда жеткі-

ліксіз болған бағыттылық, ҿзбеттілік, инициативтілік, шешімділік секілді қасиеттер айтарлықтай 

нығаяды. Моральдік мҽселелерге (мақсат, ҿмір сҥру образы, парыз, махаббат, адалдық) қызығушы-

лықтары артады [2; 197-201 б.].   

Жоғары оқу орнына тҥсу жастардың ҿздеріне, ҿздерінің кҥштері мен қабілеттеріне деген сенім-

дерін кҥшейтеді, толыққанды жҽне қызықты ҿмір сҥруге деген ҥміт пайда болады. Сонымен қатар  

II-III-ші курста оқу орнын, мамандығын дҧрыс таңдау туралы мҽселелер жиі мазалайды. III-ші курс-

тың соңына қарай ҿзін-ҿзі кҽсіби анықтау мҽселесі толық аяқталады.  

Жоғары оқу орнында білім алу кезінде студенттер адамның ақыл-ойының бағыттылығын анық-

тайды, яғни тҧлғаның кҽсіби бағыттылығын сипаттайтын ойлау қорын қалыптастырады. Жоғары оқу 

орнында жақсы оқу ҥшін студенттің интеллектуалдық деңгейі, оның ішінде қабылдаудың, қиялдың, 

есте сақтаудың, ойлаудың, зейіннің, ерік сапаларының деңгейлері жоғары жҽне танымдық қызығу-

шылықтары кең болу керек. Егер қандай да бір жағдайлармен осылардың деңгейлері тҿмендесе, 

олардың орнын жоғары мотивация немесе оқу іс-ҽрекетіндегі еңбекқорлық, мҧқияттылық толтырады 

[3; 77-81б.]. 

Студенттердің ҽрбір курста дамуының ҿзінің ерекшеліктері бар. 

Бірінші курс талапкерді ҧжымдық ҿмірдің студенттік формасына қатыстыру міндетін шешеді. 

Студенттердің ҽрекеттері конформизмнің жоғары деңгейімен ерекшеленеді. Бірінші курс барысында 

студенттік ҧжым қалыптасады, ақыл-ой ҽрекетін ҧтымды ҧйымдастырудың білік, дағдылары 

қалыптасады.  
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Екінші курс – студенттердің оқу ҽрекетіндегі ең бір кҥрделі кезең. Екінші курс студенттерінің 

ҿміріне оқыту мен тҽрбиенің барлық формалары енеді. Студенттер жалпы дайындық алады, оларда мҽ-

дени сҧраныстар мен қажеттіліктер қалыптасады. Бҧл ортада бейімделу процесі негізінен аяқталады. 

Ҥшінші курс – маманданудың басталуы, ғылыми жҧмысқа деген қызығушылық кҥшейеді. 

Тҿртінші курста – студент оқу тҽжірибесін ҿткізу кезеңінде мамандығымен алғаш рет шынайы 

танысады. Студенттер арнайы дайындықтың ҧтымды жолдары мен формаларын қарқынды іздейді. 

Материалдық, отбасы, жҧмыс орнына жҽне т.б. байланысты ҿзекті қҧндылықтар кҿрініс бере бас-

тайды [4; 251-258 б.].  

Лисовский ҿңдеген студенттер типологиясы шамамен келесідей. 

1. «Ҥйлесімді». Ҿзінің мамандығын саналы таңдаған. Жақсы оқиды, ғылыми жҽне қоғамдық жҧ-

мыстарға белсенді қатысады. Дамыған, мҽдениетті, қарым-қатынасшыл, ҽдебиет жҽне ҿнерге қызы-

ғушылық танытады, спортпен айналысады. Ҧжымдағы беделін жақсы жҽне сенімді дос ретінде пай-

даланады.  

2. «Ҿз ісінің шебері». Ҿзінің мамандығын саналы таңдаған. Жақсы оқиды. Ғылыми-зерттеу жҧ-

мыстарына сирек қатысады. Ҿйткені оны жоғары оқу орнынан кейінгі тҽжірибелік іс-ҽрекет қызық-

тырады. Қоғамдық жҧмыстарға қатысады. Мҥмкіндігіне байланысты спортпен айналысады, ҽдебиет-

тер мен ҿнерге қызығады, ол ҥшін ең маңыздысы – жақсы оқу.  

3. «Академик». Ҿзінің мамандығын саналы таңдаған. Тек беспен оқиды. Ғылыми-зерттеу жҧмы-

сына бағытталған, сондықтан да уақытының кҿпшілігін ғылыми-зерттеу жҧмыстарына жҧмсайды. 

4. «Қоғамшыл». Қоғамдық іс-ҽрекеттерге бейім, кейде осы ерекшелік оның оқу жҽне ғылыми 

белсенділігіне нҧқсан келтіруі мҥмкін. Дегенмен де мамандығын дҧрыс таңдағанына сенімді. 

Ҽдебиет пен ҿнерге қызығады.  

5. «Орташа». Онша кҥш жҧмсамай, ҽлінің келгенінше оқиды жҽне осыны мақтан етеді. Оның 

басты қағидасы: «Диплом аламын жҽне ҿзгелерден кем тҥспейтіндей жҧмыс істеймін». Мамандық 

таңдауда онша ойланбаған. Жоғары оқу орнына тҥскеннен кейін оқуым керек, дейді. Жақсы оқуға 

тырысады, бірақ одан қанағаттанбайды. 

6. «Тҥңілген». Қабілетті адам, бірақ таңдаған мамандығы оны қызықтырмайды. Жоғары оқу 

орнына тҥскеннен кейін оқуым керек, дейді. Жақсы оқуға тырысады, бірақ одан қанағаттанбайды. 

Ҿзін ҽр тҥрлі хоббилерге, ҿнерге, спортқа тартуға тырысады. 

7. «Енжар». «Кҥшті аз жҧмсау керек деген» қағидамен, нашар оқиды. Ҿзіне толық риза. Маман-

дығы туралы саналы ойланбайды. Ғылыми-зерттеу жҽне қоғамдық жҧмыстарға қатыспайды. 

8. «Шығармашыл». Кез келген іске - оқуға болсын, қоғамдық жҧмысқа болсын, бос уақытқа бол-

сын шығармашылықпен қарайды. Бірақ, мҧқияттылықты, қарқындылықты, тҽртіпті талап ететін пҽн-

дер оны қызықтырмайды. «Маған мынау қызықты» немесе «мынау маған қызықты емес» деген қағи-

даны ҧстанатындықтан, олардың оқу ҥлгерімдері туралы біржақты пікір айту қиын. Ғылыми-зерттеу 

жҧмыстарымен айналысқанда ғалымдардың пікірлерімен санаспай, мҽселенің шешімін ҿз бетінше 

шешеді. 

9. «Белсенді». Жақсы оқиды, студенттерге жоғарыдан қарайды. Лидер болуға талпынады.  

Студенттер – шығармашылық, танымдық-ізденімпаздық қабілеті жоғары, ҿзін қоршаған ҽлеумет-

тік орта, қоғамдық болмыс туралы ҿзіндік ішкі ой-пікірі жҥйелі тҥрде қалыптасып келе жатқан 

алдыңғы қатарлы жастар тобы. 

Жоғары оқу орындарында, яғни жоғары білім беретін негізгі субъект – ол студент . Студенттің 

ҿмірі мен іс-ҽрекетінде эмоциялар шындықтың санадағы объективті бейнесі ретінде маңызды рҿл 

ойнайды. Кейбір жағдайда эмоциялар студенттердің шығармашылық жҽне ақыл-ой іс-ҽрекеттерін 

ынталандыра отырып, жағымды ықпал етсе (жағымды эмоциялар), келесі жағдайда зиянды ықпалын 

тигізуі мҥмкін (жағымсыз эмоциялар) [6; 355-356 б.]. 

 Сондай-ақ, қалыптасқан сезімдер, яғни жағымды эмоциялар студенттердің адамгершілік жҽне тҧл-

ғааралық мҽселелерге кездеспеуіне мҥмкіндік тудырады. Егер студенттердің эмоциялық тҧрақтылық-

тары жоғары болса, олардың ҿздерін басқару деңгейлері соғҧрлым жоғары бола тҥседі [7; 11-18 б.].   

Сонымен қатар жағымды эмоциялар мен жоғары деңгейлі ерік сапалары студенттердің оқу іс 

ҽрекетіндегі қиындықтарды жеңулеріне мҥмкіндік береді. Жағымды эмоциялар мен ерік сапалары ҿз 

кезегінде студенттердің достарымен, оқытушылармен қарым-қатынастарын жеңілдетеді жҽне жеке 
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ҿміріндегі қиындықтарды жеңулеріне кҿмектеседі. Ал, ол ҿз кезегінде студенттің оқуда табысты 

болуының кепілі. Студенттің эмоциялық ҿмірімен барлық психикалық процестер байланысты. Сту-

денттің эмоциялық-ерік сферасы ертеден психиканың маңызды бір қҧбылысы ретінде есептеліп 

келеді.  

Ал керісінше, мазасыздану деңгейлері жоғары курс студенттері емтихан кезінде сҽтсіздіктерге 

ҧшырайды, бҧл сҽтсіздіктерге олар қабілеттіліктің, білім, білік, дағдының жетіспеуінен емес, осы 

уақытта пайда болған стрестік кҥйдің салдарынан ҧшырайды. Сынақ туралы хабар оларда маза-

сыздануды тудырады, ол қалыпты ойлауға кедергі келтіреді, аффективті сипаттағы ой туады, зейін-

нің шоғырлануына мҥмкіндік болмайды, ҧзақ мерзімді естен мҽліметтер алу қиындайды. Мҧндай 

студенттер ҽдетте емтиханды ҿздерінің Меніне тҿнген деген қауіп деп тҥсінеді, ҿздеріне кҥмҽндана-

ды, шектен тыс эмоциялық кҥйзелісте болады, ҽрине осылардың салдары кері нҽтижеге ҽкеліп соқ-

тырады. Дҽл осы жерде айта кететін ҧсыныс, мазасыздану деңгейлері жоғары студенттер ҿзіне деген 

сенімділік деңгейлерін қалыптастырулары керек. Ал, мазасыздану деңгейлері тҿмен студенттер бел-

сенділіктерін жоғарылатып, іс-ҽрекеттің мотивациялық компоненттеріне кҿңіл аударулары керек, 

жауапкершілік сезімдерін тҽрбиелеулері керек [8; 159-166 б.].  

Кеңес физиологы П.К. Анохин былай деген: «Адамзат ерекше эмоциялық кҥйзеліс эрасына келіп 

отыр. Біз осыған тек қана ерік сапаларын тҽрбиелей отырып, эмоциямызды басқара білуге ҥйрене 

отырып жҽне «эмоциялық стресс» деп аталатын эмоцияны саналы тҥрде жоя отырып қана қарсы 

тҧра аламыз». 

Стресс дегеніміз (ағылшын тілінен stress - басу, қысым деген мағынаны білдіреді) – сыртқы жҽне 

ішкі ортаға жағымсыз ҽсер ететін факторлардан пайда болатын кҥшті эмоциялық кҥй. Ҽрине ҽр 

нҽрсенің ҿзінің шегі бар жҽне ерік бҽріне қарсы тҧра алмайды. Стрестік кҥйдің ерікке ҽсерін                         

Ю.А. Аргенов зерттеген. Эксперименттің кҿрсетуі бойынша стрестік кҥй жҽне шаршау кезінде зерт-

теушілердің кҿпшілігінде ерік процесінің бҧзылуына белсенді кҥрес байқалған жҽне ол тҧлғаның 

ерік сапаларының даму дҽрежесіне байланысты ҽр тҥрлі кҿріністе болған. 

Осындай тҽуелділік фрустрациялық жағдайда міндеттерді шешу экспериментінде жақсы кҿрініс 

береді. Фрустрация – іс-ҽрекеттің ҧйымдастырылуына толығымен кедергі келтіретін психикалық 

кҥй. Фрустрация кҥйі кҿп жағдайда ерік-жігері ҽлсіз адамдарда пайда болады. Фрустрациялық кҥй 

кезінде студенттердің тек қана эмоциялық сфераларында (қанағаттанбау, ашулану, апатия) ғана емес, 

сонымен қатар ерік сфераларында да ҿзгеріс пайда болды: ҽрекет ету мақсаттары жойылып кетті, 

жоспарлары іске аспады, қимылдары тҽртіпсіз бола бастады [7; 11-18 б.].   

Студент ҿзінің эмоциялық – ерік сфераларының ерекшеліктеріне байланысты белгілі бір ҽрекет 

таңдайды. Студенттің айналысатын іс-ҽрекеті, яғни оқу ҥлгерімінің ерекшелігі олардың психология-

лық кҿңіл-кҥйлерінің қалыптасуына тікелей ҽсер ететіндігін біз жоғарыда атап ҿткен болатынбыз. 

Оқу ҥлгерімінің ерекшелігі ҿзінің мҥмкіндігіне, шешімділігіне, ерік сапаларының деңгейін бағалау-

ларына мҥмкіндік береді. Студенттердің жоғары деңгейлі эмоциялық-ерік сфералары ҽр тҥрлі тҧлға-

лық қасиеттердің жиынтығынан тҧрады: қарым-қатынасшылдық, тҧрақтылық, беделге сын кҿзбен 

қараушылық, эмоциялық ҿзін-ҿзі реттеудің жоғары деңгейде болуы, ҧстамдылық т.б. Сонымен қатар 

эмоциялық – ерік сфералары жеткілікті қалыптаспаған студенттер де кездеседі, оларға келесідей ерек-

шеліктер тҽн: эмоциялық тҧрақсыздық, топқа тҽуелділік, ҿзін басқарудың ҽлсіздігі, шыдамсыздық т.б. 

Адамда қаншалықты қажеттілік кҥші, тілегі айқындалса, эмоциялық тҧрақтылығы жоғары болса, 

адамгершілік қасиеті қаншалықты дамыса, соған байланысты ерік кҥшінің дҽрежесі байқалады. Осы-

ған байланысты ерік сапасының кҿрінуі ҽр тҥрлі эмоциялық реактивтілікке байланысты. 

Студенттік ҿмір кҿбінесе стрестік ситуациялармен ерекшеленеді. Зерттеулердің кҿрсетуі  бойын-

ша, эмоциялық қолдау кҿрсету студент санасынан маңызды орын алады екен. Жас ерекшелік жҽне 

педагогикалық психологияда студенттердің психологиялық кҿңіл кҥй сфералары аз зерттелген. Сту-

денттердің психологиялық кҿңіл кҥй аймағын зерттеу олардың оқыту процесінен, ҽлеуметтік дең-

гейінен алатын қанағаттану деңгейлерін анықтауға мҥмкіндік береді. Сҿз соңында біз ҿз тарапы-

мыздан, ЖОО-ң барлық мамандық студенттерін психологиялық практикалық тренингтерге жаппай 

қатыстыру қолға алынса деген ҧсыныс білдіреміз.  
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Аннотация 

Все развитые страны мира рассматривают высшее образование как приоритетную сферу в своей инвестиционной 

политике, так как качественное образование становится одним из главных геополитических и геоэкономических 

факторов развития не только государства в целом, но и развития отдельно взятой личности.Республика Казахстан, 

определившая для себя рыночный путь развития экономики и выход на международную арену, также придает 

огромное значение системе образования, стратегическим задачам которой выступают за повышение качества 

образования; за создание высоконаучной, конкурентноспособной системы образования, способной дать кадровое 

сопровождение и стимулы развитию рыночной экономики, культуры, науки и техники, ибо современный учитель – 

не просто разносторонне образованный человек с широкой эрудицией в рамках своей специальности, но прежде 

всего педагог, имеющий хорошую педагогическую подготовку. 
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ЖОҒАРЫ БІЛІМ – ПЕДАГОГ МАМАНДАРДЫ ДАЙЫНДАУДА БАСЫМДЫҚ САЛА РЕТІНДЕ 

 

Аңдатпа 

Ҽлемдегі барлық кемелденген елдер жоғары білімі бар ҿзіндік инвестициялық саясаттың басымды саласы ретінде 

қарастырады. Ал сапалы білім беру тҧтастай алғанда жалпы мемлекеттік қана емес жеке тҧлға дамуының геосаяси 

жҽне геоэкономикалық факторларының ең бастысы болып табылады. Қазақстан Республикасы ҿзі ҥшін эконо-

микалық дамуда нарықтық жолды анықтауы мен  халықаралық аренаға шығуы, сондай-ақ, білім беру жҥйесіне, білім 

беру сапасын арттыруға, білім берудің жоғары ғылыми, бҽсекеге қабілетті жҥйесін қҧруға, нарықтық экономика, 

мҽдениет, ғылым жҽне техниканы дамытуға ынталандыру мен кадрды қолдауға қабілетті стратегиялық міндеттерге 

аса мҽн береді, ҿйткені, қазіргі заманауи мҧғалім – ҿз мамандығы бойынша білімдарлығы кең, жан-жақты білімді 

жай ғана адам емес, ол ең алдымен жақсы педагогикалық дайындығы бар педагог.  

Тҥйін сӛздер: жалпы жҽне арнайы білім, студент-музыканттардың сапасы, мҧғалімдердің кҽсіби дайындығын-

дағы теориялық жҽне педагогикалық бағыттың диалек-тикалық ҿзара байланысы, басқарудың механизмі, нҽтижелігі.   
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HIGHER EDUCATION AS A PRIORITY SPHERE IN TRAINING TEACHERS SPECIALISTS 

 

Abstract 

All developed countries of the world view higher education as a priority sphere in their investment policy, since quality 

education is becoming one of the main geopolitical and geoeconomic factors of the development not only of the state as a 

whole, but also of the development of a single individual. The Republic of Kazakhstan, which has determined the market path 

of economic development and access to the international arena, also attaches great importance to the system of education, 

whose strategic tasks are for improving the quality of education; for the creation of a highly scientific, competitive educational 

system that can provide personnel support and incentives for the development of a market economy, culture, science and 

technology, since the modern teacher is not just a versatile educated person with a broad erudition within his specialty, but 

above all a teacher with good pedagogical training. 

Key words: general and special knowledge, quality of training of students-musicians, dialectical interrelation of 

theoretical and pedagogical directions of professional training of teachers, mechanisms of management, effectiveness. 

 

Современная школа является базовым звеном становления личности, обладающей твор-

ческими наклонностями, созидательными способностями и стремлением к преобразованию себя и 

окружающей действительности.Предположения выбранной нами проблемы подготовки будущих 

педагогов является одной из актуальнейших в многообразных сферах современной жизни. Это 

обусловлено тем, что все изменения, которые происходят в обществе в целом и в сфере образования 

в частности, сконцентрированы на личности педагога, являющейся ключевой фигурой в социальных 

процессах XXI столетия.  

По мнению ученых (А.Г. Асмолов, Б.Бим-Бад, А.П. Петровский), стержневой целью образования 

должна быть личность обучаемого и создание условий для еѐ саморазвития, самоактуализации и 

самореализации в условиях быстро меняющегося мира.  

В этой связи стратегическая цель может быть реализована на достаточно большом интервале 

времени. Для выполнения этой миссии должен быть подготовлен особым образом учитель (педагог, 

преподаватель). Поэтому нужна новая педагогика с новой методологической платформой. Это 

должно стать одним из основных направлений развития образования. 

При этом, осмысление накопленного материала в отечественной и зарубежной педагогике и 

психологии, музыкальной педагогике, в глубоком изучении учебно-методической документации, 

непрерывное обобщение передового практического опыта и проводимый анализ учебно-воспита-

тельного процесса в ряде учебных заведений высшей школы, происходит путем постоянного 

наблюдения за апробированием и внедрением эффективных форм формирования профессиональ-

ного мышления будущих педагогов, нацеливающих их на ориентацию современным требованиям.  

На наш взгляд, все перечисленные нами параметры должны быть направленына реализацию 

творческого потенциала будущего педагога, так как признак интеграциизнаний и формирования 

учебно-познавательного процессазаложено на основе анализа,синтеза и оценки. 

Основополагающим нормативным документом, для педагогических исследований, посвященных 

проблеме подготовки педагога, являются исследования О.А. Абдуллиной, С.И. Архангельского,              

Ю.К. Бабанского, Ю.К. Васильева, Э.А. Гришина, Н.В. Кузьминой, А.И. Пискунова,                                 

А.И. Рувинского, А.П. Сейтешева, В.А. Сластенина, А.И. Щербакова, Джердималиевой Р.Р., 

Джексембековой М.И. и др.  

По их мнению, без глубокого теоретического осмысления рассматриваемых вопросов невозможно 

практическое решение профессиональных задач педагогов. Для разработки теоретико-методологи-

ческих основ непрерывного педагогического образования в контексте достижений современной теории 

и практики определялись научные подходы, а также научные подходы к разработке теоретико-

методологических основ определялись в связи с изучением содержания различных теорий. 

В этой связи основу подготовки будущего педагога в вузе должны составлять процессы формиро-

вания его готовности к осуществлению инновационно-креативной педагогической деятельности в 

образовательном учреждении (школе), чтобы образовывать школьников на новом, более высоком 

уровне профессионального сознания, а саморазвитие креативного мышления уже во время прохож-

дения педагогической практики в общеобразовательных учреждениях. 
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Известно, что смысл и сущность новой парадигмы педагогического образования состоит в 

целенаправленном формировании знаний, умений и навыков по осуществлению ими профессиональ-

ной деятельности в образовательном учреждении через изменение предметного содержания, исполь-

зование интерактивных дидактических систем, создание специальных учебных пособий, дидактичес-

ких материалов и информационно-электронной образовательной среды образовательного заведения. 

Поэтому нами были рассмотрены методологические аспекты динамикиразвития содержания 

подготовки педагога, который может быть необходимым результатом прошлого и настоящего, в 

предвидении  будущего. Думаем, что такой подход, помог бы увидеть исходные теоретические 

позиции деятельности учителя музыки, чтобы помочь педагогам-практикам шире взглянуть на свою 

профессию, дать возможность  проанализировать разносторонний характер творческой деятельности 

каждого учителя музыки. 

Такая постановка этих вопросов во многом обусловлена новой программой по музыке, которая дает 

возможность рассматривать деятельность учителя музыки с более широких позиций: не только вести 

уроки музыки, но быть воспитателем и пропагандистом в самом широком значении этого слова. 

В новом тысячелетии в мировом образовательном процессе наметились тенденции, которые 

свидетельствуют о значении системы образования в контексте общей и духовной культуры лич-

ности. В силу этого подготовка современного педагога связана с формированием у него обще-

культурных личностных качеств, включающих формирование музыкально-эстетической культуры и 

чтобы реализовать важнейшую функцию образования – введение человека в мир культуры – пре-

подаватель вуза должен сам владеть рациональным и образным, эстетически выраженным способом 

освоения реальности.  

 Для решения проблем нового века образование должно ориентироваться на новые задачи и 

социальные потребности, изменить представление о целях образования. Его новые концепции 

должны предусмотреть возможности создания каждому человеку условий для профессионального 

развития. Каноны дисциплинарной модели обучения в вузе стали узкими для решения новых задач. 

Как известно, перечень причин, вызывающих недовольство качеством подготовки учителей, 

велик. Но самая важная задача порождена несоответствием образовательной системы про-

фессиональной подготовки современным представлениям о личности и ее профессиональном 

становлении, профессиональном труде учителя и новым методологическим ориентациям педа-

гогической деятельности. 

Подготовка будущего учителя нового тысячелетия также требует пересмотра учебных планов, 

программ, разработки современного учебно-методического комплекса, внедрения новых технологий 

преподавания и диагностики профессиональной деятельности, оценки и контроля знаний студентов, 

повышения квалификации самого преподавателя вуза.  

Анализ современных музыкально – педагогических исследований свидетельствует о возросшем 

интересе к проблеме специфики подготовки педагога музыки, так как музыкальное образование 

является по существу принципиальным фактором гуманизации общества. 

Необходимо помнить, что особый вклад в подготовку современного учителя музыки, его образо-

вание и воспитание внесли учѐные – педагоги: О.А. Апраксина, Л.Г. Арчажникова, Б.В. Асафьев,            

Л.А. Баренбойм, В.И. Лях, Г.Г. Нейгауз, Л.А. Рапацкая, Т.И. Стражникова, Н.Р. Туравец,                             

Б.М. Целковников, Г.М. Цыпин, П.А. Черватюк, В.Н. Шацкая, которые исследовали различные 

аспекты практической подготовки студентов совместно с анализом музыкально – образовательной 

деятельности. 

Осмысление накопленного материала в отечественной и зарубежной педагогике и психологии, 

изучение учебно-методической документации и обобщение передового практического опыта, анализ 

учебно-воспитательного процесса в ряде учебных заведений высшей школы, наблюдение за 

апробированием и внедрением эффективных форм формирования профессионального мышления 

будущих учителей музыки, их ориентации на современные требования. 

При этом, изменение учебных планов и программ должно осуществляться с учетом главного 

требования профессиональной подготовки учителя, а именно, систематичности и последователь-

ности изучения психолого-педагогических, музыкальных  дисциплин на протяжении всего периода 

обучения в вузе. 
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Современный учитель музыки должен хорошо знать научные основы преподаваемого предмета и 

современные методы музыкального обучения в общеобразовательной школе, сущность и специфику 

урока музыки, определенные типы его построения.  

Однако этого еще недостаточно, ибо современный учитель – не просто разносторонне образован-

ный человек с широкой эрудицией в рамках своей специальности, но прежде всего педагог, 

имеющий хорошую психолого-педагогическую подготовку.  

Ведь уровень педагогического мастерства учителя определяется не только за счет выполнения им 

образовательных функций, но и воспитательных, которые проявляются в единой системе педа-

гогической деятельности. Необходимо помнить, что учитель – это всегда целостная личность, в то 

же время в зависимости от конкретных задач и от конкретной педагогической ситуации какие-то 

личностные качества учителя начинают превалировать. 

Республика Казахстан, определившая для себя рыночный путь развития экономики и выход на 

международную арену, также придает огромное значение системе образования, в связи с этим 

возрастает роль образования в целом и музыкального образования в частности. 

Учитывая, что в современных условиях обществу требуются специалисты, способные к 

творческой самореализации, гибкому мышлению, понимающие тенденции развития государства в 

целом, на наш взгляд, необходимо системное видение задач профессиональной деятельности, умение 

выдвигать цели и стремление к высоким результатам труда, что может способствовать высоко-

профессиональная работа самих учителей школ и преподавателей вузов. В связи с чем, огромное 

значение следует уделять подготовке педагогических кадров. 

Современный специалист-педагог должен обладать широкими общими и специальными знаниями, 

способный принимать решения и нести за них ответственность, быстро реагировать на изменения в 

технике и науке, соответствующие требованиям новых технологий, которые сегодня повседневно 

внедряются во все сферы жизнедеятельности человека. Также, ему необходимы социально-психо-

логическая и музыкальная компетентность, аксиологические устремления, идеалы, ценности, челове-

ческие и гуманные побуждения, аналитическое мышление, высокий уровень культуры, знание 

законов межличностного общения, самоорганизация и саморегулирование. 

Учитывая все растущий спрос общества в высококвалифицированных педагогических кадрах, 

система образования начала осуществлять многовекторное развитие профессиональной подготовки 

учителей в Казахстане. Оно должно совершенствоваться на основе научно-обоснованной 

сравнительно-педагогической характеристики современного состояния и тенденций развития 

государственной политики в области педагогического образования, диалектической взаимосвязи 

теоретических и педагогических направлений профессиональной подготовки учителей с философией 

и психологией; систем непрерывного педагогического образования за рубежом. 

В последнее время огромное внимание уделяется профессиограмме учителей, которая находится 

на стыке деятельности психологов, работодателей и педагогов. Профессиограмма представляет 

собой краткую характеристику условий и видов будущей работы, критерии и нормативы 

профессиональной пригодности, психограмму, предназначенную для описания особенностей 

функционирования психических процессов в течение профессиональной деятельности, шкалу для 

оценки, выстроенную на выборе молодых специалистов. 

Известно, что благодаря деятельности педагогов реализуется государственная политика в 

создании интеллектуально-творческого потенциала нации, развития науки и техники, формирование 

человека культуры и осмысление современных процессов развития общества и образования 

предполагает последовательное углубление понимания роли в них культуры.  

Именно культура выступает, с одной стороны, эффективным фактором созидания и совершен-

ствования нашего многогранного мира, а с другой формирует в человеке личность. Культура 

является той сферой, в которой развиваются творческая индивидуальность и интеллектуальный 

потенциал, создаются условия для самореализации и культуротворчества, открываются безгранич-

ные перспективы для самосовершенствования и саморазвития человека.  

Важнейшим звеном в обеспечении такого развития выступает система образования, ориентиро-

ванная на проблемы культурного развития личности, формирования ее духовности и поиск новых 

приоритетов, отражающих прогресс общечеловеческой культуры. 
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На сегодняшний день образование – значимая часть культуры общества и личности. Важнейшая 

функция образования состоит в передаче содержания культуры, ее смысла последующим поколе-

ниям. Общество заинтересовано в воспитании духовно богатой личности, способной ценить, 

сохранять и присваивать ценности культуры. Постановка этих вопросов во многом обусловлена 

новой программой по музыке, которая дала возможность рассматривать деятельность учителя 

музыки с более широких позиций: не только вести уроки музыки, но быть воспитателем и 

пропагандистом в самом широком значении этого слова. 

Таким образом, все развитые страны мира рассматривают высшее образование как приоритетную 

сферу в своей инвестиционной политике, так как качественное образование становится одним из 

главных геополитических и геоэкономических факторов развития не только государства в целом, но и 

развития отдельно взятой личности.Республика Казахстан, определившая для себя рыночный путь 

развития экономики и выход на международную арену, также придает огромное значение системе 

образования, стратегическим задачам которой выступают за повышение качества образования; за 

создание высоконаучной, конкурентноспособной системы образования, способной дать кадровое 

сопровождение и стимулы развитию рыночной экономики, культуры, науки и техники, ибо современ-

ный учитель – не просто разносторонне образованный человек с широкой эрудицией в рамках своей 

специальности, но прежде всего педагог, имеющий хорошую педагогическую подготовку. 
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ЮНЕСКО КЛАСТЕРЛІК БЮРО «ТҰРАҚТЫЛЫҚ ОҚЫТУШЫЛАРДАН БАСТАЛАДЫ» 
АТТЫ ЖОБА НӘТИЖЕЛЕРІНЕ ЕНГІЗУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР 

 
Аңдатпа 

Мҧғалімдер мен тренерлер қоғамдық ҿмірде тҧрақты дамытуды жақсартуға байланысты сҧрақтарға жауап 

беретін жолсерік болып табылады.  Бірақ қазіргі таңда педагогтардың ҿздері жаңа ілім ҥйренуді, дағды, ҽлеуметтік 

тҧрмыс пен қҧндылықтарды тҥсінуді қажет етеді. Осындай кешенді тҽсіл тҿрт ТДМ  блогын қамтиды, жҽне Қазақ-

стан білім кеңістігінде барлық деңгейлерде жҽне қадамдарында жоғары білім сапасына жету аясында нақты жоба-

ларды іске асыру бҧл келешектегі мультипликативтілікті жҽне тиімді қайтаруды анықтайды. Сонымен қатар, білім-

нен басқа блоктарды бҿлуге болмайды, керісінше айтқанда кҿпвекторлы ҽдіс пен кешенді бағытта барлық мҥмкін 

болған шешімдерді қарастыруды ҧсынады. Бҧл жақын арада жҽне ҧзақмерзімді перспективада білімнің сферасында 

дамыту мен кемелдендеру сҧрағына интегралды ҽдісті іске асыруға мҥмкіндік береді.   

Тҥйін сӛздер: ТДМ, ақылдылардың кері сарабы, сыни ойлау, мҽдениаралық біліктілік, АКТ біліктілік, зерттеу 

жҽне танымдылық белсенділік, сапалы білім.   
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА  

«УСТОЙЧИВОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С УЧИТЕЛЕЙ» КЛАСТЕРНОГО БЮРО ЮНЕСКО 

 

Аннотация 

Преподаватели и тренеры являются проводниками перемен, которые могут дать ответы на вопросы, касающиеся 

продвижения устойчивого развития в жизнь общества. Но сегодня педагоги сами нуждаются в новых знаниях, 

навыках, понимании социального поведения и ценностей, необходимых для обеспечения перехода к устойчивому 

обществу.Комплексный подход позволяет охватывать все четыре блока ЦУР, что определяет дальнейшую мульти-

пликативность и эффективность отдачи от реализации конкретных проектов в области достижения высокого каче-

ства образования на всех уровнях и ступенях образовательного пространства Казахстана. Также, следует отметить, 

что нельзя отделять образование от других блоков, а наоборот рассматривать все возможные решения в данном 

направлении на комплексном и многовекторном подходе. Это дает возможность реализовывать интегральный 

подход в вопросах развития и совершенствования сферы образования в ближайшей и долгосрочной перспективах.   

Ключевые слова: ЦУР, обратный мозговой штурм, критическое мышление, межкультурная компетенция, ИКТ 

компетентность, исследовательская и познавательная активность, качественное образование. 
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RECOMMENDATIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE RESULTS OF THE PROJECT  

"STABILITY BEGINS WITH TEACHERS" OF THE UNESCO CLUSTER OFFICE 

 

Abstract 

Teachers and trainers are agents of change that can provide answers to questions related to the promotion of sustainable 

development in society. But today teachers themselves need new knowledge, skills, understanding of social behavior and 

values necessary to ensure the transition to a sustainable society. The integrated approach allows to cover all four LRC blocks, 

which determines the further multiplicativity and effectiveness of the return on implementation of specific projects in the field 

of achieving high quality of education at all levels and levels of the educational space of Kazakhstan. Also, it should be noted 

that one can not separate education from other blocks, but rather consider all possible solutions in this direction on a complex 

and multi-vector approach. This makes it possible to implement an integral approach in the development and improvement of 

the education sphere in the short and long term.  

Key words: LRC, reverse brainstorming, critical thinking, intercultural competence, ICT competence, research and 

cognitive activity, quality education. 

 

Ғаламшарда халық санының ҿсуі мен адамзаттың табиғи ресурстарының шектеулігі шартының 

негізінде адамдар бірге ҿмір сҥруді ҥйренулері жҽне ҽлемдегі басқа адамдардың ҿміріне, қызметте-

ріне біздің жасап жатқандарымыздың ҽсер ететіндігін біле отырып, адамдар саналы ҽрекеттер жа-

сауы қажет.  Ҽлемдік мҽнділікте кҥрделі мҽселелерді шешуге ҿз ҥлестерімізді қосуымыз қажет, сыни 

ойлау мен оның сапасын дамытуды білім мақтауы қажет, бҧл дегеніміз болып жатқан жағдайды бол-

жамдауға жҽне арасында мҽміле жасауға мҥмкіндік береді. Осыған орай оқыту ҽдісіне жаңа тҽсіл-

дерді енгізу қажет, сонымен қатар жаһандық азаматтық тҽрбие жҽне осыған байланысты оқытудың 

жаңа тҽсілдерін жҥзеге асыруға бағытталған іс-шаралар ҿте маңызды.  

Қазақстанның тҧрақты дамуына сапалы білімнің рҿлі ҿте ерекше, соның негізінде осы білімді да-

мыту бағытын кемелдендірілуде. 2018 жылы 10 қаңтар кҥні Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ҽ. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында «Адами капитал – жаңғыру негізі» атты бҿлімін-

де «Барлық жастағы азаматтарды қамтитын білім беру ісінде ӛзіміздің озық жҥйемізді қҧруды 

жеделдету қажет. Білім беру бағдарламаларының негізгі басымдығы ӛзгерістерге ҥнемі бейім болу 

жҽне жаңа білімді меңгеру қабілетін дамыту болуға тиіс» деген жолдауына сҥйене білім деңгейінің 

сапасын арттыру ҽдістері ҧсынылуда [1].  

Жоғарыда аталған бағыттар бойынша кҿптеген қызықты жобаларды іске асыруда, 2017 жылдың 

19-23 аралығында Алматы қаласында «Тҧрақтылық оқытушылардан басталады» атты ЮНЕСКО 

жобасы бойынша Орталық Азия елдерінің педагогикалық қызметкерлері ҥшін семинар-тренинг жҥр-

гізілді. ТренингБангкок Азия-Тынық мҧхит аймақтық Бюросымен, ЮНЕСКО (APCEIU) қорғауы 
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негізінде халықаралық тҥсіністік ҥшін Азия-Тынық мҧхиттық білім орталығымен бірлесе отырып, 

Жапония Ҥкіметінің қаржылық қолдауымен қатар, Орталық Азия Аймақтық экологиялық орталығы-

ның (РЭЦЦА) кҿмектесуі мен Алматы қаласында Кластерлік Бюро ҧйымдастырды. 

Бҧл семинарда 9 елден 60 адам қатысты, соның ішінде министрліктер, университеттер, педагог-

тардың біліктілігін арттыру институттардың  ҿкілдері, Грузия, Филлиппин, Қырғызстан, Тҽжікстан, 

Ҿзбекстан, Оңтҥстік Корея елдерінің жҽне тҧрақты дамыту бойынша Халықаралық білім орталық-

тарының (SWEDESD) эксперттері.    

Қазақстан тарапынан келесідей мекемелер мен ҧйымдардың ҿкілдері болды: «Ҿрлеу» біліктілікті 

арттыру ҧлттық орталығы» АҚ, ҽл-Фараби атындағы Қазақ Ҧлттық университеті, Қазақстан-неміс 

университеті, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университеті, Абай атындағы Қазақ ҧлттық 

педагогикалық университеті, IТХУ. Берілген мақалада аймақта тҧрақтылықты дамыту аясында 

мақсаттарды тиімдірек жҥргізуге бағытталған негізгі қатысушылар мен ҧсыныстар кҿрсетілген. 

Тренинг жҥргізу барысында жаңа методология қолданылды, бҧл методология бойынша семинарға 

педагогикалық оқыту мекемелердің қатысушылары институционалдық ҿзін ҿзі бағалау жҥргізіп, 

ҿздерінің мекемесінің бейнесін дайындайды.   

Бҧл бейнелер аймақтағы педагогтардың біліктілігін арттыру жҥйесіне келесідей ҿзгертулерге 

негіз болады деп болжамдануда. Бҧл жоба Проект является частью инициативы «Ертеңнен гҿрі бҥгін 

бастаған жақсырақ: Тҧрақты дамытуда білім негізі бойынша ЮНЕСКО ҽрекеттерінің Жаһандық бағ-

дарламаларын координациялау жҽне кҥш салу». Бҧл жобаның басты мақсаты педагогикалық қызмет-

керлердің кҽсіби біліктілігін арттыру болып табылады.  

Бҧл жоба Орталық Азияның 4 мемлекетінде жҥзеге асырылады – Қазақстанда, Қырғызстанда, 

Тҽжікстанда жҽне Ҿзбекстанда. Бҧл мҧғалімдердің дайынлуларын қамтамасыз етіп, жеке универси-

тетер мен институттардың ҽлеуеттерін арттырады деп кҥтілуде, сонымен қатар Тҧрақты дамыту 

мақсаттарына жету ҥшін аймақтық ҽдістерді реттеуге иемденеді.  

2015 жылдың қыркҥйегінде БҦҦ 17 Тҧрақты дамыту мақсаттарын қабылдады–  жаһандық дамы-

ту жолдамасы, міндеттері – кедейшілікке нҥкте қою, ғаламшарды қорғау жҽне барлығы ҥшін шарық-

таумен қамтамасыз ету. Жекелеп алғанда, Тҧрақты дамыту аясында Мақсат № 4 (ТДМ4): «Барлығы 

ҥшін ҽртарапты жҽне жан-жақты сапалы біліммен қаматамасыз ету» бҧл жаңа сапалы жаһандық 

білімнің кҿрінісін кҿрсетеді.  

Мҧғалімдер мен тренерлер қоғамдық ҿмірде тҧрақты дамытуды жақсартуға байланысты сҧрақтар-

ға жауап беретін жолсерік болып табылады. Бірақ қазіргі таңда педагогтардың ҿздері жаңа ілім 

ҥйренуді, дағды, ҽлеуметтік тҧрмыс пен қҧндылықтарды тҥсінуді қажет етеді. Осыған байланысты 

университеттер мен біліктілікті арттыру ҧйымдарының еңбектерін бағалауын «Сапалы білім» ТДО 4 

мақсатына қол жеткізуде теріске шығару мҥмкін емес.  (1 сурет) 

Сурет 1 -Тҧрақты дамыту мақсаттарының сипаты  
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Кҿрсетілген мақсаттар бір-бірімен тығыз байланысты жҽне шешімдерді кҿрсетуде басқа да жетіс-

тіктерге жетуге сілтемелер болуы мҥмкін. Авторға кҿрсетілгендей, барлық мақсаттардың ішінде №4 

сапалы білім мҽнді деңгейі қалған ҽрекеттерді іске асыруге мҥмкіндігі бар, соның ішінде Қазақстан 

экономикасын ҽртҥрлі бағыт бойынша тиімді жобаларын жҥзеге асыру бойынша білікті мамандар-

мен қамтамасыз ету болжамдануда. (2 Сурет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Сурет 2 – ТДМ артықшылықтандыру және №4 мақсатпен және олардың ӛзара байланысы 

 

2 суретте кҿрініп тҧрғандай, №4ТДМ – бҧл мемлекеттік қана емес, сонымен қатар білікті маман-

дарды кезекті жеке ҧйымдар жҽне қазіргі таңда Қазақстанда қойылған мақсат ҥшін сапалы ҽрі тиімді 

жетістіктегі сілтемелер қҧрылған ҿзіндік сипаттағы қайнар кҿздері. Қазақстандық білім жҥйесінің 

қҧрылымы Халықаралық білім классификациясыының стандартына сҽйкес келтірілген. Осыған бай-

ланысты оқыту жҽне білімдік бағдарламар ҿңделген, ҧлттық мемлекеттік стандарттар, жаңа ҧрпақ 

кітаптары мен бірыңғай базалық оқулық. Жаңа білімдік ҧйымдарда жаңа ҥлгілер қҧрылған, мысалға 

сол ҥлгілердің қатарынан Назарбаев Интеллектуалды Мектебі, Назарбаев Университеті, «Кҽсіпқор» 

холдингі, кҽсіби-техникалық білім аясында аймақаралық орталықтар.  

Тҧрақты дамыту қағидалары 2016-2019 жылдарға ҚР Білім мен Ғылымды дамытуды іске асыру 

бойынша іс-шаралар Жоспарында кҿрсетілген барлық деңгейлерінде білім жҥйесінде интеграциялан-

ған білім сапасын жақсарту міндеттерін шешуге мҥмкіндік береді жҽне мақсат пен міндеттерді жҥзе-

ге асыруға мҥмкіндік береді, оның ішінде: 

- мектепке дейінгі тҽрбие мен оқытудан қҧрылған жаңартулар, мектепке сапалы дайындыққа 

бағытталған;   

- сапалы орта білімге теңдей қолжетімділікпен, интеллектуалды, физикалық, рухани дамыған 

жҽне сҽтті азаматтық ҥшін, оқушыларды функционалдық сауаттылықты дамытуды қамтамасыз ету; 

- индустриалды-инновациялық білімді дамытуда техникалық жҽне кҽсіби білімнен қҧрылған 

жаңарту; 

- ҽлемдік тенденциясының контекстінде жоғары жҽне жоғары оқудан кейінгі қҧрылымды 

жаһандандыру;  

- оқыту-методикалық жҽне ҧйымдық сҥйемелдеуге ҿту барысында білім қҧрамының жаңарту-

ларды ҿңдеу;  

- білікті мҧғалімдерді жақсарту, сонымен қатар онлайн режимде.  

Осындай кешенді тҽсіл тҿрт ТДМ  блогын қамтиды, жҽне Қазақстан білім кеңістігінде барлық 

деңгейлерде жҽне қадамдарында жоғары білім сапасына жету аясында нақты жобаларды іске асыру 

ҚР ТДМ №4

мақсат 
13+14+15 мақсат 7 

қолжетімді 
жҽне таза  
энергия

мақсат 2 
аштықты 

жою

мақсат 3 
денсаулық 

жҽне 
амандық

мақсат 5 
гендерлік 

теңдік

мақсат 1 
кедейшілік

ті жою

мақсат 8 
+10 

лайықты 
жҧмыс 

жҽне эк. 
ҿсу

мақсат 
9+11+12 

индустрия

мақсат 
16+17 ҽлем 

ҽділ сот 
саясаты
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бҧл келешектегі мультипликативтілікті жҽне тиімді қайтаруды анықтайды. Сонымен қатар, білімнен 

басқа блоктарды бҿлуге болмайды, керісінше айтқанда кҿпвекторлы ҽдіс пен кешенді бағытта бар-

лық мҥмкін болған шешімдерді қарастыру қажет. Бҧл жақын арада жҽне ҧзақмерзімді перспективада 

білімнің сферасында дамыту мен кемелдендеру сҧрағына интегралды ҽдісті іске асыруға мҥмкіндік 

береді. 

Осы негізде жоғарыда айтылғандар білім аясында жоба нҽтижелерін объективті бағалау, бҧл 

дегеніміз университеттер мен білім мекемелері институционалдық контекстте 4 ТДМ іске асыру. 

Кҿрсетілген аспектте білімнің барлық қадамдарында тҥлектердің ғасыр компетенциясында сапасын 

қҧру берілген салымды бағалаудың ҽмбебап ҽдісінің бірі болып табылады. Тҧрақты дамыту мақсат-

тарына жету сҧрақтарында жаһанды азаматтықты сезіну мамандарды сапалы дайындауға мҥмкіндік 

береді жҽне бағдарламалардың элементтерінен қҧрамына кҿрсетілген ҽдістерді анықтайды. Жоғары-

да айтылғандардың негізінде қажеттіліктер кҿрсетілді, бҧл 4 мақсатқа жетуде нақты шараларды іске 

асыру ҥшін бірінші кезекті қанағаттандырудағы қажеттілік жҽне білім бағдарламасының қҧрамын-

дағы қажетті ҿзгерістердің арасындағы байланыстың қарапайым схемасы, сонымен қатар тҽжірибеде 

кҿрсетілген ҿзгертулерді іске асыру мҥмкіндігіне ие білімдік тҽсілдер мен ҽдістер ( 3-сурет). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 3 – Білім бағдарламаларының құрамындағы қажетті ӛзгерістерінің  

ӛзара байланыстылығының схемасы және біліми тәсілдер 

 

Білім ҧйымдарына салым тҥсінігінде 4 мақсатқа жету байланысаралық пен қойылған ішкі жҽне 

сыртқы мақсаттар мен міндеттерге жетуді деталды қарастыру келесі қадамдардың бірі болып 

табылады.  (1 кесте) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенцияны қҧру  (ҽдістер)

Бағдарланған тәжірибеде

жеке бағдарланған

Тәртіпаралық тәсіл 

Ғылыми тәсіл

АКТ біліктілігі 

Біліктілік индикаторын өңдеу

Бағдарламаның құрамы 

Халықаралық технологияның трансфері

Мәдени түрлілік

Көптілдік

Әлеуметтік контекстпен тәртіпті өңдеу 

Білімдік бағдарламаларда ТДМ 
сұрақтарын интеграциялау

Soft және Hard  дағдыларын дамыту
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Кесте 1 – Тҧрақты дамыту мақсаттарының нҽтижелілігі бойынша таргеттеу мен талдау  

 

 

4.4 2030 жылға қарай талап етілген дағдыларға ие 

жастар мен ҥлкендер саны ҧлғаяды, соның ішінде лайықты 

жҧмысқа орналасу ҥшін жҽне жеке кҽсіпкерлікпен айна-

ласу ҥшін кҽсіби-техникалық дағды ҿте қажет болады.  

 

4.4 Міндетін орындау келесідей мақсаттардың міндеттерін орындау барысында тиімді жҧмыс кҿрсетуді іске 

асырады.  

 

Жастардың лайықты жҧмысқа орналасу мҥмкіндіктері болуы ҥшін білімге 

инвестиция қҧюы қажет жҽне жоғары сапалы кҽсіби дайындыққа мҥмкіндігі болуы тиіс, 

жҽне бҧл мҥмкіндіктер жастардың сҧранысқа ие нарықтың талабына сай дағды ием-

денуге, сонымен қатар ҽлеуметтік қорғаныс пен келісімшарт типіне тҽуелділіктен тыс 

базалық қызметтерге қол жеткізуге мҥмкіндік береді. [2] 

 

Ойланып қарасақ, ҿнеркҽсіп адам ҿмірі мен оның жақсаруына қалай ҽсер етеді 

дегенде, тҧрақты дамыту аясында мақсаттарды іске асыру артықшылықтарына саясатты 

ҿңдеуге жауапты тҧлғаларды шақыру қажетті ҽлеуметтік медиаларды қолдану 

ҧсынылады.  [3] 

 

Теңсіздікті қысқарту тҥпкі қайта қҧруларды қажет етеді. Кедейшілік пен аштықты 

жою бойынша белсенді кҥштерді қолдану қажет жҽне денсаулықты сақтау, білім, 

ҽлеуметтік қорғау мен лайықты жҧмыс секілді сфераларына инвестициялар кҿлемін 

ҧлғайту ҧсынылады, соның ішінде жастар, мигранттар жҽне тҧрғындардың 

орналасуының осал жерлері [4] 

 

Тҧрақты дамыту облысында мақсаттарға жету барысында барлығымыз – ҥкімет, 

азаматтық қоғам, зерттеулер, ғылыми орталар мен жеке сектор – хабар бере ҽрекет 

жасаулары ҧсынылады. [5] 

 

Кҿрсетілген талдау тҥсіністің негізі болуы мҥмкін, бҧл кезекте білімнің барлық баспалдағында 

оқушылардың ең бірінші біліктілігін дамыту қажет. Жҧмыс жҥргізу барысында, біліктілікті таңдау 

сҧрақтары бойынша таргеттеу жҥргізуде «Ақылдылардың кері сарабы» ҽдісі қолданылды, бҧл «керек 

емес» тҥлекке ие қҧзыреттілікті анықтайды. Жҧмыстың тиімді болуы ҥшін бес қҧзыреттілік таңдал-

ды. «Тҧрақты дамыту мақсаттарын қосу ҥшін силлабустарды қайта ҿңдеу қҧралдарын енгізу бойын-

ша ЖОО мҧғалімдеріне арналған тренингтер циклі мен мастер-класстар» атты жобаны ҿңдеуге 

мҥмкіндік берді. (4,5 сурет) 
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Сурет 4 -Ақылдылардың кері сарабы 

 

 
 

Ақылдылардың кері сарабының негізінде ЖОО тҥлектерінің біліктілігін таңдау қҧрастырылған, 

бҧл ең бірінші дамыту қажетті ҧсынымдар. (5 Сурет) 

 

Сурет 5 -  «Ақылдылардың кері сарабы» нҽтижелері бойынша біліктіліктің тізімі 

 
Дамыту қажетті біліктіліктер  

 

Жҥйелік ойлау – барлық жҥйені кҿре білу жҽне ойластыра білу. Тҥрлі 

заттар мен қҧбылысты ҿзара байланыстыра, тҥсіне білу жҽне жаңа нҽрсені 

ойластыра білу [6]. 

 

 

 
Сыни ойлау – нәтижелерге негізделген нәтижелерді қҧрастыруы-

мен болған заттар мен қҧбылыстарды талдау ҥшін қолданылатын 

пайымдау жҥйесі, бҧл талдау нҽтижелеріне негізделген бағалау, интер-

притация жҥргізу, сонымен қатар жағдайлар мен мҽселелерге байланысты 

алынған нҽтижелерді дҧрыс қолдану. [7] 

 
 

 

Ҿте тар ойлайды, дайын шешімдерді алуға ҥйренген, кез-келген мҽселенің бір
бҿлігін ғана кҿреді;

Тек жағымсыз жақтарын ғана кҿреді, терең тҥңілуде, ешқандай келешекті жарқын
кҿрмейді;

Шетелдік бір тілге ие емес, жергілікті жағдайлар мен мҽселелерден ғана хабардар;

АКТ мҥмкіндіктерін шектеулі қолданады (немесе мҥлдем білмейді), технология
жҽне ҧялы телефон дегенді қолданбайды;

Сылбыр, жаңа ілімдер мен келешектеріне қызықпайды, пайымдаулары ҿте
шектеулі.
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Мәдениаралық компетенция – бҧл басқа мҽдениеттің ҿкілдерімен 

сҽтті байланысу мҥмкіндігі. Бҧл мҥмкіндік жас кезінен болу мҥмкін 

немесе дамуы мҥмкін. [8] 

 
 

АКТ біліктілігі – мақсатталған, тиімді қолдану нақты білім 

қызметінде техникалық білім мен оған икемділік деп тҥсінеді.  [9] 

 
 

Зерттеу мен танымдылық белсенділігі – алдын ала белгісіз шешім 

сҧрақтарына жауап іздеумен  байланысты мақсатталған қызмет [11]. 

 
 
Ҧсынылған схема ЖОО профессор-оқытушылар ҥшін тренинг циклдарын жҥргізу ҥшін бағдар-

ламаны қҧруға мҥмкіндік берілді, нҽтижесі, нҽтижесінде оқытушылар студенттерде белгіленген 

біліктілікті дамытуға мҥмкіндікке ие болу барысында қазіргі педагогикалық технологиягы қолдану-

мен білім мақсаттарын жоспарлау, оны іске асыру жҽне нҽтижелерін бағалау бойынша нақты білім, 

икемділік пен дағды алады.  

Нҽтижелер жҥргізу барысындағ 17 ТДМ арасында 4 мақсат «Ҿмір бойы барлығы ҥшін барлығын 

қамтыған ҽрі ҽділ сапалы біліммен қамтамасыз ету жҽне оқыту мҥмкіндігімен мадақтау» мақсат атап 

айтуға болады.  Кҿрсетілген мақсат келесідей міндеттерді қамтиды, олар келесідей 2030 жылға қарай 

тҧрақты дамудың іске асуы ҥшін барлық қатысушылар білім мен дағдыға ие болуы тиіс, сонымен 

қатар тҧрақты дамуды іске асыру қҧралымен тҧрақты ҿмір сипатын насихаттау, тҧлға қҧқығы, ген-

дерлік теңдік, ҽлем мҽдениеті мен мҽжбҥрсіздік, жаһандық азаматтықтың концепциясы мен мҽдени 

тҥрлілік тҥсінігі, тҧрақты дамуға мҽдениет салымы.  

БҦҦ мен  ЮНЕСКО 4 Мақсат білімнің кҿмегімен адамдардың ҿмірінің қҧрылуында кҿрінетін бі-

лімнің жаңа концепциясының сапасында кҿрінеді, дамудың қозғаушы кҥші ретінде білім жҽне   кҿр-

сетілген басқа ТДМ жетуінде маңызды рҿл атқарады. Тҧрақты даму мақсатында 4 мақсатты артық-

шылықты белгілеу басқа қабылданған мақсаттар білімге қатысты емес деген сҿз емес. Олар біліммен 

ҿте тығыз байланысты жҽне тҧрақты дамуға арналған білімнің пҽндік қатарына кіреді. Бҧл III мың-

жылдықты ҿркениетті дамытудың жаңа ҥлгісі оның маңызды жҥйелерінің кҿмегімен ғана қҧрылуы 

мҥмкін – алғашқы онжылдықта тҧрақты дамуға ҿтуде жҽне оны іске асыруға тарихи ҥйлесімділікке 

бағытталған білім жҽне жаһандық тҧрақтылыққа ҿтуде артықшылықты механизм ретінде кҿрсетіледі. 

Негізгі ҽлемдік соңғы 20-30 жылдары жаһандану ҥрдісі болды. Жаһандық даму кезінде азаматтар 

ҥшін білім жҿніндегі сҧрақтар жҿнінде бірінші ынта білдіруші БҦҦ-ның бас хатшысы Пан Ги Мун 

болып табылады [11]. Бҧл қҧжатта білімге қолжетімділік пен сапасының қасында жаһанды азамат-

тық артықшылық мҥмкіндігіне ие. Жаһандық азаматтық ҥшін білімді «XXI ғасыр білімі» мен 

«Жаһандық азаматшылықты тҽрбиелеу: тақырыбы мен оқытудың мақсаттары» ЮНЕСКО қҧжат-

тарының жалғасы ретінде қарастыруға болады [12,13]. Жаһандық азаматтықтың мақсаты «барлық 

жастағы қатысушыларды адам қҧқығын ҧстану, ҽлеуметтік ҽділдік, тҥрлілік, гендерлік теңдік, эко-
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логиялық тҧрақтылыққа негізделу арқылықатысушыларға  білім мен дағды секілді қҧндылықтармен 

толтыру қажет» жҽне қатысушыларға ҽлемге деген жауапкершілікті сезінуге мҥмкіндік береді. 

Жаһандық азаматтық ҥшін білім қатарлас облыстарға тіреледі, ҽлемдік білім мен адам қҧқығымен 

қамтамасыз ету, халықаралық ҿзінара тҥсіну жҽне тҧрақты даму қызығушылығындағы білім.  

Кілтті концептуалды жаһандық азаматтық ҿлшем когнитивті, ҽлеуметтік-ҽсерлі жҽне мінез-

қҧлықты дағдылардан қҧралады. Контекстте 2015 жылдан кейінгі мерзімде БҦҦ бағдарламалары-

ның білімдік мақсаттарымен байланысты халықаралық білімдік қоғамдастық тҧрақты ҽрі ҽділ, тату 

ҽлем ҥшін когнитивті дағдыға ғана емес, сонымен қатар қҧндылықтарға, дағдыларға қатынасқа,  

білімге шақырады. Тҧрақты даму мақсаттарын қҧру тҧрақты даму траекториясымен ҥлкен масштаб-

та жҽне жаһанды тҧрақты дамуға жылдам темппен ҿтуге ҿздігінен ҿзгеруі тиіс.  

2030 жылға дейін тҧрақты даму аясында   жаңа «Қайта жасаушы» шақырту қағазы қабылдау жҽне 

тҧрақты дамуды қҧру бойынша БҦҦ мен ЮНЕСКО жаңа қҧжаттары, сонымен қатар тҧрақты даму-

ды қҧру бойынша жаһандық бағдарламаны қабылдау, Қазақстан ҥшін оның мҽні мен перспектива-

ларын талқылау маңызды.  

Бірақ, зерттеу қызметтеріне еліміздің ЖОО-ның бағдарлануына қарамастан, Қазақстанның «ЖОО 

мен бизнестің қоғамдастығы» сҧралған кҿрсеткіші бойынша Жаһандық бҽсекеге қабілеттілік рей-

тингінде тҧрақты тҿмен (2014 жылы жҽне 2015 жылы – 88 орын). Бҧл бағытта Қазақстанның ЖОО 

жҥйесінің ҥлкен резервтеріне куҽлік береді.    

Тҧрақты дамуды қҧру кҿптеген ғалымдар экологиялық қҧрылудың келешектегі дамуы деп 

мойындайды, жҽне бҧл тҧрақты даму қоршаған орта мҽселелерінен концептуалды «ҿсті», мҧны 

мойындау ҽлеуметтік-экономикалық даму мҽселелерімен байланысты екені барлығына белгілі.  

Ҿкінішке орай, 2009 жылы Қазақстанның барлық ЖОО-рында сҽтті енгізілген, міндетті пҽндердің 

қатарынан алынған «Экология жҽне Тҧрақты даму» оқу курсы, стандарт жҽне методикалық ҧсыным-

дар ҧлттық жҽне халықаралық эксперттердің қатысуымен ҿңделді. Бірақ білімнің кҿп мамандық-

тарының тҥрлерін кҿбейтуге болады, сонымен қатар тҧрақты дамуға бағытталған ғылыми зерттеулер 

«тҧрақтылық» деңгейін кҿтеріп қана қоймай, жоғары білікті мамандардың тҥрлі бағыттарға дайын-

далып ҧлттық артықшылықтың бірі-жасыл экономикаға ҿтуге ҿз ҥлесін қосуға кҿмектеседі.  
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МЕСТО МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация 

В научно-методической статье рассматриваются вопросы личностно-ориентированного подхода, технология 

модульного обучения, личностный подход к проектированию и реализации модульной технологии обучения, 

взаимосвязь различных форм обучения при модульной организации учебного процесса. 

Технология модульного обучения в своем первоначальном виде зародилась в 60-х годах XX века в колледжах и 

университетах США. Сначала она быстро и широко распространилась в англоязычных странах, а затем нашла своих 

сторонников и в европейских учебных заведениях. В отечественное образование технология модульного обучения 

пришла в начале 80-х годов прошлого столетия. К настоящему времени разработано и успешно используется много 

различных вариантов технологии модульного обучения. Разрабатываются все новые и новые модульные программы, 

модульные учебные пособия, модульные учебные курсы. Модульное обучение, как технология, в ее различных 

вариантах и модификациях применяется не только в вузах, но и в средних общеобразовательных школах, в 

колледжах и институтах повышения квалификации специалистов, в бизнес-школах. 

Ключевые слова: образование, цель, модульное обучение, личностно-ориентированный подход, 
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ЗАМАНАУИ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДЕГІ МОДУЛЬДІК ОҚЫТУДЫҢ РӚЛІ 
 

Аңдатпа 

Ғылыми-ҽдістемелік мақалада  жеке тҧлғаға бағдарланған білім беру сҧрақтары, модульдік оқыту технологиясы,  

модульдік оқыту технологиясын жоспарлау жҽне жҥзеге асыруда жекелік қатынас мҽселелері қарастырылады. 

Модульдік оқыту технологиясы алғаш рет ХХ ғасырдың 60-жылдарында АҚШ университеттері мен колледж-

дерінде қолданылды. Алғашында ол ағылшын тілді елдерде кеңінен тарады, кейіннен европалық оқу орындарында 

қолданыла бастады. Отандық білім беру саласына модульдік оқыту технологиясы ҿткен жҥз жылдықтың 80-жыл-

дары енді. Қазіргі таңда модульдік оқыту технологиясының ҽртҥрлі нҧсқалары қолданысқа ие. Жаңа модульдік бағ-

дарламалар, модульдік оқу қҧралдары, модульдік курстар жасалуда. Модульдік оқыту технология ретінде тек қана 

жоғары оқу орнында емес, сонымен бірге мектептерде, колледждерде жҽне білім жетілдіру институттарында, 

бизнес-мектептерде кеңінен қолданылады. 

Тҥйіні сӛздер: білім беру, мақсат, модульдік оқыту, жеке-тҧлғалық бағдар. 
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PLACE MODULAR TRAINING IN MODERN VOCATIONAL EDUCATION 

 

Abstract 

The scientific-methodological article deals with the issues of personal-oriented approach, technology of modular training, 

personal approach to the design and implementation of modular training technology, the interrelation of different forms of 

learning with modular organization of the educational process.             
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Technology of modular training in its original form originated in the 60-ies of XX century in colleges and universities in 

the United States. First, it was quickly and widely spread in English-speaking countries, and then found its supporters in 

European schools. To the native education the technology of modular training came in the early 80-ies of the last century. To 

present times, various types of the modular training technology has been developed and successfully used. Lots of new 

modular programs, modular manuals, modular training courses are still being developed. Modular training as a technology, in 

its various variants and modifications is applied not only in universities, but also in secondary schools, colleges, professional 

development institutes of experts and business schools. 

Key words: education, goal, modular training, personal orientation,personal approach, modular programs, modular 

training courses. 

 

Сегодня образование является важной сферой человеческой деятельности, теснейшим образом 

переплетеннойс другими областями общественной жизни. В связи с необходимостью перехода на 

инновационный путь развития и использованием научных достижений в реальном секторе экономики, 

первостепенное значение приобретает подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов на рынке труда. 

Современное общество отличает быстрое устаревание информации, следствием которого является 

обесценивание специальных профессиональных знаний, что, в свою очередь, создает необходимость 

возобновления профессионального образования. 

Одним из эффективных способов реализации основных требований к современной системе 

образования, таких как обеспечение требуемого уровня компетентности специалистов, гибкость, 

непрерывность, открытость и индивидуализация образования, является внедрение инновационных 

образовательных технологий, особое место среди которых в отечественной образовательной прак-

тике широкое распространение занимает модульная технология профессионального обучения.  

По словам П.И. Беспалова, модульное обучение вобрало в себя лучшие черты, как традиционного, 

так и инновационного подходов в образовании. Так, из практики деятельностного подхода, который 

нашел свое отражение в отборе и структурировании содержания обучения, а также подходе к обуче-

нию, как процессу последовательного осуществления элементов учебной деятельности, в техно-

логию модульного обучения перенесен процессуальный аспект учебно-педагогической деятель-

ности, т.е. структурирование ее на действия и операции.  

Личностно-ориентированный подход реализуется в модульном обучении как адаптирование 

темпа и содержания обучения к личным особенностям каждого обучаемого. Элементы технологи-

ческого подхода выражаются в предварительном проектировании процесса модульного обучения, в 

поэтапности и целенаправленности процедур, в создании специальных условий для достижений 

учебных целей.  

Системный подход используется в модульном обучении при отборе содержания обучения. С 

использованием кибернетического подхода в модульном обучении осуществляется гибкое управле-

ние деятельностью обучаемых на основе оперативной обратной связи. Наконец, в основе модульного 

обучения лежит контекстный подход, который выражается в формировании целостной структуры 

деятельности обучаемого. 

Технология модульного обучения в своем первоначальном виде зародилась в 60-х годах XX века 

в колледжах и университетах США. Сначала она быстро и широко распространилась в англоязыч-

ных странах, а затем нашла своих сторонников и в европейских учебных заведениях. В отечествен-

ное образование технология модульного обучения пришла в начале 80-х годов прошлого столетия. К 

настоящему времени разработано и успешно используется много различных вариантов технологии 

модульного обучения. Разрабатываются все новые и новые модульные программы, модульные 

учебные пособия, модульные учебные курсы. Модульное обучение, как технология, в ее различных 

вариантах и модификациях применяется не только в вузах, но и в средних общеобразовательных 

школах, в колледжах и институтах повышения квалификации специалистов, в бизнес-школах. 

Одной из первых работ, где излагаются основы модульного обучения, была монография                   

П.А. Юцявичене, в которой модуль рассматривается как целевой функциональный узел, в котором 

объединены учебное содержание и технология овладения им. 

В толковом словаре С.И. Ожегова дается следующее определение модуля: «Вообще отделяемая 

относительно самостоятельная часть какой-нибудь системы, организации». 
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Г.М. Чернобельская трактует понятие модуль обучения – как материальное тело, которое 

включает в себя целевую программу действий, учебный материал (банк информации) и методи-

ческое руководство для учащихся, направленное на достижение поставленных перед ними целей 

обучения. 

Некоторые авторы рассматривают модуль как интегрирующую структуру. Так, например,                   

В.В. Карпов определяет модуль как структурное образование, включающее в себя информацию (или 

деятельность) из нескольких родственных дисциплин. В данном случае под модулем понимается 

организационно-методическая междисциплинарная структура учебного материала, предназначенная 

для выполнения целевой функции обучения. 

Многие авторы рассматривают модуль как определенный объем учебного материала, 

содержащий (или не содержащий) методическое руководство. 

Таким образом, в педагогической науке сосуществуют различные определения модуля как 

организационно-методической структуры. Кроме того, понятие «модуль» рассматривается на трех 

уровнях: 

- на уровне анализа учебно-педагогической деятельности с целью дальнейшего отбора содержа-

ния обучения; 

- на уровне формирования программы обучения; 

- на уровне формирования знаний, умений и навыков. 

Анализ педагогической литературы позволяет выделить четыре существенных характеристики 

модульной технологии обучения, заметно отличающих ее от традиционных педагогических 

технологий: 

1. При модульном обучении его содержание представляется в логически законченных и 

самостоятельных информационных блоках в соответствии с поставленной дидактической целью. 

Существенно, что эта дидактическая цель предусматривает не только объем изучаемого материала, 

но и уровень его усвоения. Более того, в каждом модуле содержится информация, где студент может 

найти необходимый учебный материал и рекомендации, как его рационально использовать. 

2. Отказ от традиционной (классно-урочной, лекционно-семинарской) системы обучения суще-

ственно изменяет формы общения студента и преподавателя. Здесь общение осуществляется в 

основном через модули, а также путем индивидуального личного общения. При модульном обу-

чении общение приобретает субъект-субъектную основу, а отношения студента с преподавателем 

становятся паритетными [2]. 

3. При модульном обучении студент полностью или в основном (при какой-то «мягкой» под-

держке – консультации со стороны преподавателя) работает самостоятельно и самостоятельно доби-

вается конкретных целей учебно-познавательной деятельности. При этом студент учится целепола-

ганию, самопланированию, самоорганизации, самоконтролю, самооценке. Это позволяет ему 

осознать себя в деятельности, самому определить уровень освоенных знаний, увидеть недостатки в 

своих знаниях и умениях. 

4. Представление рабочей программы, конспекта лекций, электронного учебника, учебной 

дисциплины в виде модулей позволяет преподавателю индивидуализировать обучение, работать с 

каждым студентом целенаправленно, управлять его учебно-познавательной деятельностью, оказы-

вать в случае необходимости дозированную помощь. 

Концептуальной основой модульного подхода выступает системная методология, базирующаяся 

на принципах целостности, структурности, иерархичности, инвариантности, взаимодействия 

системы со средой [1]. 

Основными общенаучными методологическими принципами построения и реализации модуль-

ной технологии обучения являются системный, деятельностный и личностный подходы [2]. 

1. Любая педагогическая технология с позиций системного подхода представляет собой проект 

педагогической системы, реализуемый в образовательной практике. Исходя из этого, модульная 

организация обучения с полным основанием может быть отнесена к социально-педагогическим 

системам, для которых характерны такие признаки как состав, структура, связи с внешней средой. 

Социально-педагогические системы изначально являются целенаправленными, так как они проек-

тируются и функционируют с заранее определенными целями. Вариативность подцелей и действий 
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по их достижению делает их многофункциональными, гибкими и независимыми от внешней среды. 

Именно этими свойствами обладают модульные программы и их отдельные учебные модули. При 

модульной организации обучения управление рассматривается как целенаправленная деятельность 

субъектов, обеспечивающих оптимальное функционирование и развитие управляемой системы, 

перевод ее на новый, качественно более высокий уровень по фактическому достижению цели с 

помощью соответствующих необходимых оптимальных педагогических условий, способов, средств 

и воздействий. Поскольку ведущими звеньями (субъектами) педагогической системы являются 

студент (группа студентов) и преподаватель (педагогический коллектив), то они в условиях 

реализации модульного обучения приобретают характер паритетности и сотрудничества, что и 

определяет гуманистическую ориентацию технологии модульного обучения [1]. 

2. Деятельностный подход к обучению предполагает, что оно будет эффективно только при такой 

организации, когда студент занимает в учебном процессе не только позицию объекта, но и активного 

субъекта, усваивая учебный материал в деятельности. Только при этом условии процесс обучения 

сможет обеспечить осознанное и прочное усвоение знаний и развитие познавательных способностей 

обучающегося. Такой подход предусматривает, что студент должен учиться сам, а преподаватель – 

осуществлять мотивационное управление его обучением, другими словами, его мотивировать, 

организовывать, консультировать и контролировать его учебную деятельность. Технология модуль-

ного обучения обеспечивает его перевод на субъект-субъектную основу, развитие мотивационной 

сферы обучающегося, его самостоятельности, умения осуществлять самоуправление учебно-

познавательной деятельностью. 

3. Личностный подход к проектированию и реализации модульной технологии обучения преду-

сматривает учет индивидуальных особенностей личности каждого студента, что находит воплоще-

ние в разработке индивидуализированных программ обучения, в возможности выбора студентами 

интересующих их элективных курсов, в выборе тематики реальных курсовых и дипломных 

проектов, отражающих актуальные проблемы предприятий и учреждений железнодорожного 

транспорта, на которых они работают, проведение индивидуальных консультаций и т.п. [3]. 

Теоретико-методологической базой технологии модульного обучения являются [4]: 

- теория поэтапного формирования умственных действий, разработанная П.Я.Гальпериным и 

другими отечественными учеными-психологами, одним из ведущих понятий которой является 

ориентировочная основа деятельности; 

- теория программированного обучения, отдельные положения которой определяют четкий 

алгоритм и логику действий обучающегося, его активность и подкрепление своих действий на 

основе самоконтроля, индивидуализированный темп его учебно-познавательной деятельности; 

- системный подход к модульному обучению отражен в гибком управлении деятельностью 

обучающихся, переходящей в режим самоуправления; 

- рефлексивный подход к процессу модульного обучения основан на идеи рефлексивного 

управления учебно-познавательным процессом, при котором обучающийся – студент осознает 

смысл своей деятельности; 

- теоретические основы дифференциации, оптимизации и проблемности, отраженные в 

принципах и правилах модульного обучения, в отборе методов и форм его реализации. 

Не менее значимым для модульной технологии оказалось и направление дидактики, связанное с 

формированием у обучающихся познавательного интереса. Для основоположников этого направ-

ления было абсолютно ясно, что активизация познавательной деятельности в процессе обучения во 

многом зависит от наличия у обучаемых познавательных интересов и их реализации в учебной 

работе. «Познавательный интерес, - писала Г.И. Щукина, - является качеством личности человека, 

составляющим тот важнейший мотив учения, который лежит в основе положительного отношения 

учащихся к школе, к знаниям, который побуждает учиться с охотой, связан с радостными пережи-

ваниями от умственного труда» [6]. Г.И. Щукина подчеркивает, что познавательный интерес, как 

свойство личности, не дается человеку от природы, поэтому необходима целенаправленная система-

тическая работа по его формированию и развитию. Этот вывод подтверждался исследованиями, 

показавшими, что в процессе обучения имеет место использование трех видов познавательных 

интересов обучающихся: 
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- при помощи содержания учебного материала; 

- в ходе организации учебной деятельности; 

- на основе отношений, которые складываются в учебном процессе между субъектами образова-

тельного процесса. 

Высшим уровнем развития познавательных интересов принято считать наличие у обучающихся 

потребности в самообразовании, выражающееся в стремлении к постоянному совершенствованию 

знаний, умений и навыков, к развитию способностей и приемов умственной деятельности. 

Идея познавательного интереса вполне может рассматриваться в качестве предпосылки модуль-

ного подхода в обучении, она повлияла на появление в модулях разных уровней (занятие, тема, курс) 

принципа нарастания интереса, реализация которого связана с аспектами, выделенными                      

Г.И. Щукиной. 

Для внедрения модульного обучения требуется, прежде всего, разработка модульной программы, 

разработка которой является трудоемким процессом, предъявляющим высокие требования к 

педагогической и методической компетентности разработчиков-составителей. 

Сущность модульного обучения состоит в том, что обучающийся более самостоятельно или 

полностью самостоятельно может работать с предложенной ему индивидуальной учебной 

программой, включающей в себя целевую программу действий, банк информации и методическое 

руководство для достижения поставленных дидактических целей [2].  

В зависимости от способов использования технологии, содержание модулей может быть 

предназначено для индивидуального обучения одного студента или же для обучения группы 

студентов с применением индивидуализированного подхода к каждому. Возможно также формиро-

вание и альтернативных модулей, в которых представляются различные подходы к изложению 

одного и того же материала [1]. Обучающемуся предоставляется возможность выбора модулей для 

самостоятельного изучения материала. При этом акцент делается на деятельности обучающегося, а 

не деятельности преподавателя, т.к. модульное обучение требует активной познавательной деятель-

ности и прямой ответственности обучающегося за результат своего учения. 

Важной чертой модульного обучения является роль преподавателя. При модульном обучении он 

должен обладать весьма высокой компетентностью, позволяющей ему отвечать на те сложные 

вопросы творческого характера, которые могут возникать у обучаемых при работе с модулями [4]. 

Усвоение знаний, умений и навыков в модульном обучении строится через систему действий. 

Контролирующий блок позволяет определить результаты усвоения учебного элемента. Контрольные 

вопросы и задания соотносятся с поставленной целью. Оценка усвоения не предусматривает 

выставления отметок по пятибалльной или какой-либо другой шкале. Оценка выставляется по 

принципу «да - нет», «принято - не принято», так как считается, что обучаемый либо может реализо-

вать навык в соответствии с оговоренными требованиями и стандартами при заданных условиях, 

либо он не сможет это сделать. В результате у обучающихся пропадает неуверенность, боязнь 

оценки, учащиеся, общаясь в парах или малых группах, овладевают организационными, комму-

никативными способностями. 

Взаимосвязь различных форм обучения при модульной организации учебного процесса позволяет 

целенаправленно управлять научно-методической работой преподавателя. Гибкое построение 

содержания обучения, интеграция различных его видов и форм, комфортный темп работы обучае-

мого, бесстрессовая готовность учащихся к оценочной деятельности - залог успеха высокого уровня 

конечных результатов модульного обучения. 
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Аңдатпа 

Қазіргі таңда еліміздің халықаралық  білім беру кеңістігіне кіруі жҥзеге асырылуда. Бҧл ҿз кезегінде жоғары білім 

беру жҥйесін реформалаудың тҥйінді бағыттарын нақтылауды қажет етіп отыр. Тез ҿзгеретін технологиялар 

заманында оның басты ҧстанымы: ҿмір бойы білім алу, адамның сапалы кҽсіби жҽне ғылыми дайындығы, ҿз бетінше 

іздене білуі жҽне ҿзін-ҿзі жетілдіруге қабілеттілігі. Жоғары педагогикалық білім берудің қазіргі кезеңдегі ең ҿзекті 

мҽселесі – бҽсекелестікке қабілетті, еңбек нарығында сҧранысқа ие бола алатындай кҽсіби мамандарды даярлау. Бҧл 

жоғары оқу орындарында білім беру сапасын арттыру, ҽлемдік білім кеңістігінің тҽжірибелерін  игеру арқылы ғана 

жҥзеге асатындығы белгілі. Сол себептен білім беру барысында педагогтың педагогикалық технологияларды орынды 

қолдана отырып, олардың ерекшеліктерін  білуінҽтижесінде ғана кҽсіби шеберлігі шыңдала тҥсудің бірден бір жолы. 

Бҧл мақалада педагогтың кҽсіби шеберлігін шыңдаудағы педагогикалық технологиялардың ерекшеліктері қарас-

тырылады. Сондай-ақ, «технология», «педагогикалық технология» ҧғымдарына сипаттама беріле отырып, олардың 

ерекшілктері нақтыланған. Педагогикалық технологияға қойылатын методалогиялық талаптарды анықтай отырып, 

олардың қолданылу деңгейлерін саралаған. Сонымен қатарпедагогикалық технологияның артықшылықтарын 

кҿрсеткен. 
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Аннотация 

 В настоящее время, в связи с вхождением нашей страны в международное образовательное пространство 

возникает необходимость уточнения ключевых направлений реформирования системы высшего образования 

Республики Казахстан. В эпоху быстро меняющихся технологий главным требованием  к современному образова-

нию является обучение человека в течение всей жизни, научно обоснованная и качественная профессиональная 

подготовка, умение самостоятельно обучаться и способность к самосовершенствованию. Поэтому одной из 

актуальных проблем высшего педагогического образования является подготовка профессиональных, конкуренто-

способных специалистов, востребованных на рынке труда. Повышение же качества образования высших учебных 

заведениях Республики Казахстан возможно только через освоение опыта мирового образовательного пространства. 

И одним из путей совершенствования профессионального мастерства педагога высшей школы является знание и 

грамотное использование современных педагогических технологий. 

В статье уточняются понятия «технология», «педагогическая технология», а также рассматриваются особенности 

педагогических технологий способствующих совершенствованию профессионального мастерства педагога высшей 

школы.   Раскрываются преимущества педагогических технологий, методологические требования и   возможности 

их использования в учебном процессе высшей школы.  

Ключевые слова: «технология», «педагогическая технология», «образовательная технология», «технология 

обучения», «методика», «формы обучения» 
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FEATURES OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE PROFESSIONAL SKILLS  

OF THE TEACHER 

 

Abstract 

Nowadays there is a need to clarify the key directions for reforming the system of higher education in the Republic of 

Kazakhstan in connection with the entry of our country into the international educational space. The key requirement for 

modern education is human lifelong learning, scientifically sound and quality vocational training, the ability to learn 

independently and the capacity for self-improvement in the era of rapidly changing technologies. Therefore, one of the current 

problems of higher pedagogical education is to prepare  professional, competitive specialists in demand on the market labor. 

Increasing the quality of education of higher educational institutions of the Republic of Kazakhstan is possible only through 

mastering the experience of the world educational space. And one of the ways to improve the professional skills of a higher 

school teacher is the knowledge and the competent use of modern pedagogical technologies. 

In the article the concepts "technology", "pedagogical technology" are clarified, and also the peculiarities of pedagogical 

technologies that contribute to the improvement of the professional skills of a higher school teacher are considered. The 

advantages of pedagogical technologies, methodological requirements and possibilities of their use in the higher school 

educational process are revealed. 

Key words: "technology", "pedagogical technology", "educational technology", "learning technology", "methodology", 

"forms of training" 

 

Қазіргі кезде бҥкіл ҽлемде жҥргізіліп жатқан ізгілендіру ҥрдістері қоғамның білім беру ҧйым-

дарына қойылатын жаңа талаптарды анықтауда. Техникалық прогресс пен ғылыми ақпарат кҿлемі-

нің ҧлғая тҥсуі, мектептегі білім беру мазмҧнын қайта қҧру жҽне оқу тҽрбие орындарының іс-ҽрекет 

қағидаларын қайта қҧру мҧның бҽрі педагогтың кҽсіби біліктілігі мен тҧлғасына, бҥкіл педагогика-

лық ҥрдістің тҧлғалық бағдарлануына қойылатын талаптардың сҿзсіз арта тҥсуіне алып келеді. 

Бҥгінгі таңда білім беру ҧйымында оқу ҥрдісін жетілдіру ҥшін инновациялық білім беру технология-

ларын пайдаланудың тиімділігін кҿрсетіп отыр. Зерттеуде, ең алдымен «технология», «педагогика-

лық технология» ҧғымдары жҿніндегі анықтамалар мазмҧны жағынан толықтырылды [1, 68 б.]. 

Педагогикалық қызметте «технология» тҥсінігі ғылыми техникалық прогресс нҽтижесінде, білім 

беру саласына жаңа компьютерлік технологияның ендірілуіне қатысты арнаулы бағыт технологияны 

ХХ ғасырдың 60-жылдары АҚШ орындады, ал қазір ХХІ ғасырдың басында іс жҥзінде ҽлемдік бар-

лық елдеріне таралды. Технология – ҿнім алу ҥшін керекті материалдарды ҿндеу ҽдістері мен ҿнім 

шығаруға керекті жҥйелі ҥрдіс. 

Ғылыми-педагогикалық ҽдебиеттерді зерттеу барысында «технология» ҧғымы («tache» - ҿнер, 

шеберлік, «logos» ғылым, заң деген мағынаны білдіреді) алдын ала белгіленген қасиеттерге ие мате-

риал алу ҥшін, бастапқы материалды қайта ҿңдеу ҥрдісін білдіретінін анықтап, ал педагогика-лық 

жҥйедегі технология туралы халықаралық педагогикалық энциклопедияда: білім беру жҥйесінде 

техникалық қҧралдарды пайдалану кезінде, яғни аудиовизуалдық білім беру жоспарының енгізілуіне 

байланысты, ҿткен ғасырдың 30 жылдарынан бастап АҚШ-та «білім беру технологиясы» пайда бол-

ғанына кҿз жеткізілді. 

Кез келген технологияның (ҿндірістік, ҽлеуметтік) негізгі бҿлігі - тҥпкі нҽтижені мҧқият анықтау 

жҽне оған жету. Процестің жобасы жақсы болса, шығарылатын ҿнімнің қандай болатындығы анық-

талса, оны жасау қҧралдары белгіленсе, жағдай жасалса, онда ҿндірістік жҽне ҽлеуметтік саладағы 

процестер "технология" деген атауға ие болады.  

Педагогикалық жҥйеде педагогтың атқарар рҿлі, алатын орны ҿте жоғары екендігі белгілі. Ол 

жҿнінде қазақ ағартушылары жҽне жазушы педагогтары Ы.Алтынсариннің, М.Жҧмабаевтың, 

А.Байтҧрсыновтың жҽне басқалардың айтқан пікірлерінің мҽні ҿте зор.  

Ҧлы ағартушыларымыздың бірі Ы.Алтынсарин «Оқытушыны бағалағанда олардың іс-рекетіне 

қатысы жоқ сҿздеріне қарап емес, олардың егістерінің бетіне шыққан жемістеріне, яғни оқушылары-

на қарай бағалау керек» - деп айтқан. [2, 148 б.]. Бҧл нақыл сҿзден оқытушылардың білімділігі, білік-

тілігі мен ізденпаздығы жайлы айтылған. Мҧғалім туралы қазақтың аса кҿрнекті қайраткері, ақын, 
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аудармашы, лингвист-ғалым Ахмет Байтҧрсыновтың «Ең ҽуелі мектепке керегі білімді, ҽрі педа-

гогика, ҽдістемеден хабардар, оқытып білетін мҧғалім» деп баға бергені бҥгінгі кҥнде де ҿз мҽнін 

жойған жоқ [3, 25 б.]. 

Бҥгін педагогикалық технологияны, педагогикалық мiндеттердi шешумен байланысты, педагогтің 

жалғастырмалы жҥйедегі іс-ҽрекеті ретінде немесе алдын-ала жобаланған педагогикалық процестің 

тҽжірибе де тҧрақты жҽне жалғастырмалы шығаруы ретінде тҥсіндіріледі. Педагогикалық техноло-

гия туралы бҧндай кҿріністер былай анықталады: ҿте жоғары деңгейде теориялық дайындығы жҽне 

бай тҽжірибесі бар мамандардың ҽр тҥрлі таңдаулы педагогикалық технологияларды дайындау мҥм-

кіндіктері жҽне мақсатқа сай педагогикалық технологияларды ҿзіндік таңдау мҥмкіндіктері, педагог 

пен оқушының  іскерліктерінің ҿзара байланысты мҥмкіндіктері жҽне шарттарымен байланысты.  

Педагогикалық технология – педагогикалық іскерліктердің жетістігіне жеткізетін ғылыми жобалау 

жҽне нақты ҿндіру. Сонымен педагогикалық процесс белгілі жҥйе принциптерінде қҧрылатын бол-

ғандықтан, педагогикалық технология сыртқы жҽне ішкі болып бҿлінеді. Осы принциптерді жалғас-

тырмалы орындау олардың объективті қарым-қатынасында жҽне тҽрбиешінің тҧлғасын толық кҿрсе-

тетін жинағы ретінде қарастырылады, яғни кез келген педагогикалық тапсырма тек қана белгілі 

жетілдірілген тҽрбиеші маманның іс-ҽрекеті мен негізгі технологиялардың кҿмегімен тиімді шеші-

леді. Қазіргі кезде педагогикалық инновацияның білім беру жҥйесіндегі маңызды мҽселелерінің бірі 

– жаңалықтарды топтастыру. Педагог ҥшін ашылған жаңа ҽдісті жан-жақты тҥсіне білу ҥшін, бҧл 

жаңалықтың басқа жаңалықтардан ерекшелігін, айырмашылығын, артықшылығын кҿре білу қажет. 

Педагогикалық технология – педагогтың кҽсіби қызметін жаңартушы жҽне сатыланып жоспар-

ланған нҽтижеге жетуге мҥмкіндік беретін іс-ҽрекеттер жиынтығы. Педагогикалық технологиядағы 

басты мақсат – білім алушының оқу-танымдық ҽрекетін жандандыра отырып, алға қойған мақсатқа 

толықтай жету. Ал бҧдан педагогикалық технологияның тиімділігі шығады. 

Педагогикалық технология ҧғымына шетелдік жҽне отандық ҽдебиеттерде ҥш жҥзден астам анық-

тама берілген. Бҧл педагогикалық технология ҧғымының қалыптасу мен дамуының тарихында оның 

оқыту технологиясын техникалық қҧралдардың кҿмегімен оқыту деп ҧғынудан бастап педагогика-

лық технологияны ғылыми тҧрғыдан ҧғынуға дейін тҥрліше пікірлер бар.  

«Технология» термині алғаш рет 1904-50 жылдары шет елдерде пайда болды жҽне ол педагогика-

лық ҥрдісте технологиялық қҧралдар мен оқыту бағдарламаларын пайдалануға байланысты болды. 

Технология – ҿнім алу барысында шикізаттың, материалдың немесе жартылай шикі заттың қалыбын, 

қасиетін, формасын ҿңдеу, ҽзірлеу не ҿзгерту ҽдістерінің жиынтығы 

Педагогикалық сҿздікте «педагогикалық технология – социо-мҽдени ҿлшемді тҧлғалық кҿрініс 

еркіндігін ҥйлестіруші ҽлемге қатынасын қалыптастыру мақсатында қоршаған ортамен дара қарым-

қатынас мағынасында балаға, педагогтық ҽсер етуінің ғылыми негізделген кҽсіби шешімін білдіретін 

педагогикалық шеберліктің компоненті», - делінген. 

Оқыту технологиясы оқыту мазмҧнын жҥзеге асыру жолындағы алға қойған мақсатқа жетудің 

тиімділігін қамтамасыз ететін оқытудың ҽдіс, қҧрал жҽне тҥрлерінің жҥйесі болып табылады. Қажет-

ті мазмҧнды, тиімді ҽдістер мен қҧралдарды бағдарлама мен қойылған педагогикалық міндетке сҽй-

кес іріктей білу педагогтың педагогикалық шеберлігіне байланысты. Педагогикалық технологиялар 

тарихын, оның пайда болуын жҽне маңызды қҧрылымдық ерекшеліктерін қарастыру педагогикалық 

қҧрылымды тҥсінуге мҥмкіндік береді. Ғалымдардың тарихи-педагогикалық зерттеулерін талдау 

педагогикалық технологияның бірнеше ғасырлар бойында ғылыми пікірталастың басты нысаны 

болғанын айқындайды.  

Сонымен, педагогикалық технологиясы оқыту ҽдістемесімен салыстырғанда, білім алушылардың 

ҿздерінің іс-ҽрекетін ҧйымдастыру тҽсілдері жҽне мазмҧнын ҿндіруді кҿрсетеді. Олар диагнос-

тикалық білім маңыздылығын жҽне оқыту процесінің қасиеттерінің жалпы білім алушылардың 

тҧлғасын дамытуға бағытталған объективті бақылауын қажет етеді. Ал инновациялық технология 

жаңа ғылыми немесе практикалық шығармашылықтың қорытындысы деуге болады.  

«Педагогикалық технология» термині тек қана оқытуға байланысты қолданылады, ал технология-

ның ҿзі техникалық қҧралмен оқытуды тҥсіндіріледі. Бҥгін педагогикалық технологияны, педагоги-

калық мiндеттердi шешумен байланысты, педагогтің жалғастырмалы жҥйедегі іс-ҽрекеті ретінде 
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немесе алдын-ала жобаланған педагогикалық процестің тҽжірибе де тҧрақты жҽне жалғастырмалы 

шығаруы ретінде тҥсіндіріледі.  

Қазіргі педагогикалық теорияда «білім беру технологиясы», «педагогикалық технология», «оқыту 

технологиясы» ҧғымдары ғылыми айналымға енуде. Қарастырылып отырған мҽселелер                              

Б.Т. Лихачев, В.П. Беспалько, С.Сполдинг, В.В. Сериков, В.М. Монахов, М.В. Кларин, И.Я. Лернер, 

П.И. Пидкасистый, В.В. Гузеев, Н.Д. Хмель, Н.Н. Хан жҽне т.б. ғалымдар ҥлес қосуда.  

Дидиактиканың негізін салушы Я.А. Коменский ҿз еңбектерінде мҧғалім қарапайым балалардан 

сауатты да ойы ҧшқыр жан-жақты тҧлға қалыптастыра алатындай оқыту жҥйесін қҧруға мҥмкіндігін 

атап кетті [4, 27 б.]. Оның пікірінше, мҧғалім педагогикалық қҧралдарды ҿз еңбегінде нҽтижелі де 

саналы, тиімді болатындай етіп ҧйымдастыруға ҧмтылу керек екенін айтқан. Еңбектерін талдау 

барысында бізге бағыталған ҧстанымдардың оң нҽтижелер бергенін, ол оқу ҥрдісін ҧйымдастырудың 

оқу іс-ҽрекет жҥйесінің негізін қҧру жҽне кҥні бҥгінге дейін балабақшада қолданылып жҥрген оқыту-

дың деңгейлік, кезекті ережелерінің басты талаптарын жасағанын айқындауға негіз болады. Ҧлы 

дидакт білімді адамдар легін даярлайтын ҿндіріске ҧқсас педагогикалық технология қҧруға нақты 

қадамдар жасағанын кҿруге болады.  

И.Г. Песталоцци оқыту технологиясын жасау мҽселелерін жан-жақты қарастырды. Ол қарапайым 

оқыту технологиясының негізін салды жҽне оның негізгі идеясы қарапайым элементтерден кҥрделі 

элементтерге біртіндеп ҥйрету болды [5, 145 б.]. 

Кеңес дҽуірінің педагогтары А.С. Макаренко мен В.А. Сухомлинскийдің де еңбектері мен ҧстаз-

дық тҽжірибелерін айтпай кетуге болмайды. Олар жасаған оқыту технологиясы қиын жасҿспірім-

дердің тҽрбиеге бағынбайтын ҿрескел ҽрекеттерін қоғамға пайдалы, саналы ҽрі, шығармашыл ҽре-

кетке айналдыруға ықпал етіп, жаңартқыш идея екендігін таныта білді. Сондықтан оқыту техноло-

гиясын ҧзақ тарихи дамудың нҽтижесі деп те қарауға болады. Бірақ білім беруді технологияландыру 

мен оқыту технологиясы екеуі екі басқа ғылыми педагогикалық ҧғымды білдіреді. 

Тҥсіндірме сҿздікте: «технология бҧл қандай да болсын істе, шеберлік, ҿнерде қолданылатын 

амалдардың жиынтығы» деп анықтама берілген. 

Бҥгінгі таңда, қазіргі қоғамдағы білім беру ҥрдісінің дамуы, педагогикалық инновация бойынша 

жинақталған тҽжірибе, жаңашыл тҽрбиешінің жҥргізген психологиялық педагогикалық зерттеу нҽти-

желеріне қарасақ ҿзгеріс жҥйелілік пен жалпылауды қажет етеді. Осы мҽселені шешу жолдарының 

бірі педагогикалық технологияларды білім алуға енгізу, яғни «технология» ҧғымын педагогикалық 

ҥрдісте қолдану. 

Шынайы оқу ҥдерісінде оқыту технологиясы – бҧл оқу мазмҧнын, оқу бағдарламасына сай, қойы-

латын мақсаттарға жетіп тиімді нҽтижелер алуды қамтамасыз ететін оқыту қҧралдарының, ҽдістері-

нің, формаларының жҥйесін қолдана отырып оқыту.  

Қазірде «технология» ҧғымы педагогикада ҥш мазмҧнда қолданылады: 

- «ҽдістеме» немесе «оқытуды ҧйымдастыру формалары» ҧғымдарының синонимдері ретінде 

(бақылау технологиясы, жазу технологиясы, топтық іс-ҽрекетті ҧйымдастыру технологиясы, қарым-

қатынас технологиясы жҽне т.б.); 

- нақты бір педагогикалық жҥйеде қолданылатын ҽдістер, қҧралдар мен формалар жҥйесі ретінде; 

- алдын-ала берілген қасиеттеріне сҽйкес келетін ҿнім алуға мҥмкіндік беретін, жҥйелі тҥрде 

орындалатын ҽдістер мен ҥрдістердің жиынтығы ретінде. 

Білім беруді оқыту мен тҽрбиелеу ҥрдістерінің жиынтығы ретінде ҧғынатын болсақ, онда оқыту-

дың мақсаттарын алдын-ала анықтауға болады. Оның қатарына оқу материалдарының тҥйінді тҧста-

рын кҿре білу қабілеттерін арттыруға бағдарланған, іс-ҽрекет ҽдістерін жатқызуға болады, бҧлар ҿз 

кезегінде тҽрбиешінің біліктілігін арттырудың іс-ҽрекеттерге дайындығы барысында аса қажет 

болып табылады. Нақты оқу материалдарын меңгеруді бақылауды ақырғы нҽтижесіне орай лайықты 

жҥргізуге болады. Қорыта келе, педагогикалық технологиялар негізінде білім беру педагогтарда 

ғылыми тҥсініктерді қалыптастырумен қатар, ой ҽрекетінің негізгі тҽсілерін, тҽжірибелік іскерлік-

терін дамытады деп тҧжырым жасаймыз. 

Педагогикалық технология ҧғымына соңғы уақытта кҿптеген анықтамалар берілген. Белгілі 

ғалымдардың осы терминге берген анықтамаларын келтірейік: 

- Технология – дидактикалық жҥйенің процесуалды бҿлігі (М.Чошанов). 
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- Педагогикалық технология – практикада іске асырылатын белгілі бір педагогикалық жҥйенің 

жобасы (В.П. Беспалько). 

- Педагогикалық технолоия – педагогикалық мақстақа жету ҥшін пайдаланылатын барлық дара, 

инструменталдық жҽне методологиялық қҧралдардың қолдану реті мен жиынтығының жҥйесін 

білдіреді (М.В. Кларин). 

- Технология – педагог пен балаға  бірдей қолайлы жағдай тудырушы оқу процесін ҧйымдастыру 

жҽне жҥргізу, бірлескен педагогикалық ҽрекетті жобалаудың жан-жақты ойластырылған жҥйесі 

(В.М. Монохов). 

- Педагогикалық технология – оқытудың арнайы формаларын, ҽдістері мен тҽсілдерін айқын-

дайтын психологиялық-педагогикалық нҧсқаулардың жиынтығы; ол педагогикалық процесті ҧйым-

дастырудың ҽдістемелік аспабы (Б.Т. Лихачев). 

- Педагогикалық технология бҥкіл оқу процесін жасаудың, қолданудың жҽне анықтаудың жҥйелі 

ҽдісі, білімді адами жҽне техникалық ресурстарды ескере отырып игеру жҽне білім берудің ең тиімді 

ҽдістеріне жету мақсатындағы олардың ҿзара ынтымақтастығы. 

Сонымен, педагогиалық технология – оқу процесімен, яғни педагог пен оқушының  іс-ҽрекетімен, 

оның қҧрылысымен, қҧралдарымен, ҽдістері мен тҥрлерімен тҥбегейлі байланысқан.  

Педагогикалық технологияға қойылатын методалогиялық талаптар: 

1. Концептуалдығы. Қандай технология болса да философиялық, педагогикалық, психологиялық 

ғылыми тҧжырымдамаға негізделуі тиіс.  

2. Жҥйелілігі. Педагогикалық технологияда жҥйенің белгілері – ҥрдістің логикасы, барлық 

бҿліктердің ҿзара байланыстылығы жҽне бҥтіндігі болуы шарт. 

3. Басқаруға оңтайлығы. Диагностикалық болжау жасауға, жоспарлауға, нҽтижені ҿңдеу, ҿзгеріс 

енгізу мақсатында ҽдіс-тҽсілдерді кезектеп пайдалану мҥмкіндігі болуы керек. 

4. Тиімділігі. Білім беру стандартын қанағаттандыруы тиіс.  

5. Қайталуға жарамдылығы. Басқа ҧжымда да дҽл осы кҥйде қолдануға мҥмкіндіктің болуы. 

6. Ҿзектілігі. Дидактикалық, методологиялық жҽне ҧйымдастыру мҽселелерін шешу. 

7. Жобалау жҽне алгаритмдеу мҥмкіншілігі. 

Оқу-тҽрбие ҥдерісін жандандыруда қазіргі педагогикалық технологияларды жетілдіріп, оқу іс-

ҽрекетінде тиімді қолдану арқылы білім сапасын жоғарлату ҥшін басты бағыт-бағдар берілуде. 

Қазіргі кезеңде оқу-тҽрбие ҥдерісінде инновациялық технологиялар қолданылып жҥргені мҽлім.  

«Педагогикалық технология» ҧғымы ҥш деңгейде қолданылады: 

1-кезең: жалпы педагогикалық (жалпы дидактикалық) – педагогикалық жҥйе ҧғымының 

синонимі. Оған: мақсат, мазмҧн, оқыту қҧралдары мен ҽдістері, оқыту ҥрдісінің субъектілері мен 

объектілері-нің ҽрекет алгоритмінің кіруі. 

2-кезең: салалық (пҽндік) – пҽн шеңберіндегі оқыту, тҽрбие мазмҧнын жҥзеге асыруға негізделген 

ҽдістер мен қҧралдар жиынтығы 

3-кезең: локальдік (модульдік) – оқу-тҽрбие ҥрдісінің жеке ҽрекеттер технологиясы (ҧғымды қа-

лыптастыру, жеке қасиеттерді қалыптастыру, жаңа материалдары меңгеру технологиясы, қайталау 

жҽне бақылауды ҧйымдастыру технологиясы, ҿзіндік жҧмысты ҧйымдастыру технологиясы жҽне т.б.). 

Ҽрбір пҽнді ҧтымды меңгеруде оқыту технологиясын таңдап, іріктеу жҽне оны іс-ҽрекеттік тҧрғы-

да жетілдіру арқылы педагог ҽрекеті – технологияны қабылдауы, оған деген ынтасы, қҧштарлығына 

мҧғалім тарапынан кҿңіл бҿлінуі тиіс. Ҽдістемеге қарағанда педагогикалық технологияның артық-

шылықтары кҿп:  

Біріншіден, технологияда тҥпкі нҽтиже дҽл анықталады. Дҽстҥрлі педагогикада мақсатқа жету 

жолдары анық болмайды. Технологияда мақсат негізгі болғандықтан, оны дҽл анықтауға мҥмкіндік 

бар. 

Екіншіден, мақсат диагностикаға сҥйеніп қойылғандықтан, оған жету ҥшін атқарылатын жҧмыс-

тардың нҽтижесі объективтік ҽдістер арқылы тексеріледі. 

Үшіншіден, педагог дайындықсыз оқыту ҥдерісін жҥзеге асыра алмайды. 

Тӛртіншіден, ҽдістемеде оқу іс-ҽрекет жоспарлары – педагогтың жоспары, оқыту ҥдерісінде жҧ-

мыс істейтін мҧғалім. Ал, технологияда балалардың оқу іс-ҽрекетінің тҥрлері мен мазмҧны кҿрсетіл-
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ген жобада жасалады. Ҽдістеме бойынша ҽр педагог  сабақ жоспарын ҿзінше жасайды, демек бала-

лардың іс-ҽрекеті де тҥрліше ҧйымдастырылады. 

Педагогикалық технология педагогикалық шеберлікпен ҿзара қарым-қатынаста. Педагогикалық 

технологияны ҿте жақсы меңгеру дегеніміздің ҿзі – шеберлік. Технология жҽне шеберлік қатынас-

тарына қарағанда меңгеруге болатын педагогикалық технология басқалар сияқты тек қана орталық-

танбайды. Педагогтің тҧлғалық ерекшеліктерімен анықталатыны байқалады. Инновациялық техно-

логия тҽрбиешілермен іске асуы мҥмкін, бірақ оны іске асыру ерекшеліктерінде педагогикалық ше-

берлігі жҽне кҽсіпқорлығы кҿрінеді. Педагог алғаш жаңа педагогикалық технологияларды: оқып 

ҥйренеді, екнішіден, меңгереді, ҥшіншіден, жаңа педагогикалық технологияларды тҽжірибеде қолда-

нады, тҿртіншіден, оны дамытып, нҽтижесін тексереді. 

Педагогикалық технология баланы тҧлға етіп қалыптастырудың алғашқы баспалдағы. Инновация-

лық технологиялардың білім беру  ҧйымдарында  білім сапасын арттырудағы маңызы: 

- ҽр оқу іс-ҽрекетінде  интерактивті ҽдістер қолдану; 

- тҧлғаның педагогикалық-психологиялық ерекшеліктерін ескеру; 

- міндетті деңгейдегі білімді қалыптастыра отырып, мҥмкіндік деңгейлерін ашу; 

- инновациялық технологиялардың тиімділігін арттыру, білім беру ҧйымдарының жағдайына 

бейімдеу; 

Педагогтардың ҿз оқу іс-ҽрекетінде баланы жан-жақты тілін дамытуда, ҿздік жҧмыс жасау, дағды-

ларын қалыптастыруда ҿз ойларын еркін жеткізе алуға баулуда. Заман талабына сай технология-

ларды қолдану ауқымы, тҥрлері ҿзгеріп отырады. Бірақ, ең басты технологияларды тиімді, жҥйелі 

қолдану керек 

Педагогикалық технология – педагогпен бала тҧлғасының ҿзіндік дамуын, ҿзін-ҿзі іске асыра 

алуларын қамтамасыз ететін тҧтас педагогикалық ҥрдісті басқарудағы диагностикалық мақсаттарға 

жетудегі ҽдіс-тҽсілдер кешені. Осының нҽтижесінде балалардың да, ҧжымның да, педагогтың да 

жетілу кезеңдерін ҿлшеп, даму динамикасын кҿруге болады.  

Педагогикалық технологиялар білім беру аймағына қатысты, егер білім берудің мақсаты білім 

беру жҥйелерін меңгеру ретінде анықталса, онда технологияларда білім беру сияқты білімнің сапасы 

мен кҿлемін меңгеру мен бағаланады. Қазіргі кезде шығармашылықпен жҧмыс істейтін ғалымдар, 

педагогтар ізденістерінің нҽтижесінде оқу тҽрбие жҧмысының тиімділігін арттырудың жаңа техно-

логиялары ҿмірге келуде.  

Қорыта айтқанда, білім беру саласында қазіргі кезде жетпістен астам жаңа технология қолданы-

лады. Педагогикалық технология оқытудың ҧтымды жолдарын зерттейді, ғылым ретінде де жҧмыс 

істейді жҽне оқуда қолданылатын тҽсілдер жҥйесі ретінде, оқытудың шынайы барысы ретінде де 

қарастырылады. Педагогикалық технология оқыту ҥрдісін іске асырудың мағыналы технологиясы. 

Педагогикалық технология оқыту жоспарының нҽтижесі болып табылады.  

 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Бұзаубақова К.Ж. Жаңа педагогикалық технология.  –  Тараз, 2000.  –  367 б. 

2. Алтынсарин Ы. Таңдамалы шығармалар / Ы.Алтынсарин. – Алматы: Ғылым, 1994. – 288 б. 

3. Байтұрсынов А.  Ақ жол. – Алматы: Жалын, 1997. – 23-28 б. 

4. Коменский Я.А. Ұлы дидактика. – Алматы: Педагогика, 1993. – 127 б.  

5. Коменский  Я. А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И.Г. Педагогическое наследие. — Москва: Педагогика, 

1999. – 416 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Абай атындағы  ҚазҰПУ-ң ХАБАРШЫСЫ «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1(57), 2018 

147 

ОРТА ЖӘНЕ ОРТАДАН КЕЙІНГІ   
БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕЛЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
СРЕДНЕЕ И ПОСЛЕСРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ:  

ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 

УДК 37.012 

МРНТИ 14.25.07 

 

Кошербаева Г.Н.1, Бейсембаева А.А.2 
 

1к.п.н., доцент, КазУМОиМЯ имени Абылай хана,  

г. Алматы, Казахстан 
2к.п.н., доцент, КазУМОиМЯ имени Абылай хана,  

г. Алматы, Казахстан 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  
В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются современные подходы к развитию творческих способностей учащихся в условиях 

обновленного содержания образования. Модернизация школьного образования, пересмотр ценностей, отношения к 

жизни, переосмысление и трансформация в сознании общества являются приоритетными направлениями современ-

ного образования.  

Выделены главные задачи школьного образования – раскрытие способностей каждого ребенка, воспитание лич-

ности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Одним из направлений модернизации является 

обновленное содержание школьного образования. 

Показаны условия, способствующие эффективному развитию творческих способностей учащихся с примене-

нием мультимедийных технологий в процессе учебно-воспитательной деятельности. 

Проанализированы современные исследования ученых в сфере развития творческих способностей учащихся с 

реализацией личностно-ориентированного подхода к обучению.  

Сделаны выводы о том, что недостаточно педагогических работ, исследований в которых рассматриваются 

возможности развития творческих способностей школьников в общеобразовательных средних школах, в которых 

исследуются психолого-педагогические условия, способствующие раскрытию творческих способностей школь-

ников. Отмечено, что простое владение фактическим материалом не способствует развитию творческих способ-

ностей школьников. Это показывает актуальность такого подхода к обучению, при котором создаются условия для 

их целенаправленного развития. 

Ключевые слова: творчество, творческие способности, личность, модернизация, образование, развитие, 

воспитание, школьный коллектив. 
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БІЛІМ БЕРУ МАЗМҦНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ 

 

Аңдатпа 

Мақалада қазіргі білім саласындағы модернизация аясындағы оқушылардың шығармашылық қабілеттерінің 

дамуының жаңа жолдары қарастырылған. Қазіргі заманғы тҽсілдер мен білім берудегі негізгі бағыттарды қолдану 

қоғамның санасында жаңартылған білім мазмҧнына, қҧндылықтарға, ҿмірге деген кҿзқарасты қайта қарастыру 

ретінде жҽне трансформациялау оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуы болып табылады. 
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Ҽрбір баланың қабілеттерін ашу, тҧлға ретінде жоғары технологиялар саласында ҿмір сҥруге дайындығы, 

бҽсекеге қабілетті болып мектептегі білім беру мҧғалімнің негізгі міндеттері болып табылады. Жаңартудың бағыт-

тарының бірі - мектепке дейінгі білім берудің жаңартылған мазмҧны деп атап ҿтіледі. 

Оқу-тҽрбие жҧмысы барысында мультимедиялық технологиялардың қолдануы оқушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамытуға тиімді жағдай жасайтыны кҿрсетілген. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту 

барысында  зерттеушілердің қазіргі заманға бағытталған кҿзқарастары талданады. 

Оқушылардың шығармашылық қабілеттері жҽне психологиялық-педагогикалық шарттар зерттеліп оқушылар-

дың шығармашылық қабілеттерін даму мҥмкіндіктері туралы ғылыми-зерттеу жҧмыстары жеткіліксіз болып қоры-

тындыды. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту ҥшін жалпы қолайлы қҧжаттарды қолдану маңызды 

емес екені кҿрсетілген, оқыту мақсатын жҥзеге асыру ҥшін қҧрастырылған арнайы тҽсілдердің ҿзектілігі қарасты-

рылған. 

Тҥйін сӛздер: шығармашылық, шығармашылық қабілеттер, жеке тҧлға, жаңғырту, білім беру, дамыту, тҽрбие-

леу, мектеп ҧжымы. 
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THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ CREATIVE ABILITIES IN THE CONDITIONS  

OF UPDATED CONTENT OF THE EDUCATION 

 

Abstract 

The article considers modern approaches on the development of students‘ creative abilities in the context of the updated 

content of education. Modernization of school education, reassessment of values, attitudes towards life, rethinking and 

transformation in the minds of society became foreground priority directions of modern education.  

The main goals of school education are identified - they are the fulfillment of the abilities of each child, the development 

of a personality, which is ready to live in a high-tech, competitive world. The updated content of school education is one of 

the directions of modernization. 

Conditions that contribute to the effective development of students' creative abilities with the use of multimedia 

technologies in the process of teaching and educational process are shown. 

The scientists‘ modern researches in the sphere of the development of students‘ creative abilities with the implementation 

of personality-oriented approach are analyzed. 

It is concluded that there is a deficiency of pedagogical work and researcheswhich examine the possibilities of developing 

schoolchildren‘s creative abilities in secondary schools and explore the psychological and pedagogical conditions that 

facilitate the development of schoolchildren‘s creative abilities. It is noted that the mere possession of factual material does 

not contribute to the development of schoolchildren‘s creative abilities, shows the relevance of such learning approach, in 

which the conditions for their purposeful development are being created. 

Key words: creativity, creative abilities, personality, modernization, education, development, upbringing, school 

collective. 

 

Глобальные геополитические и экономические изменения последнего времени предъявляют новые 

требования к обучению иностранному языку. Возрастающая потребность в способных свободно 

общаться на иностранном языке специалистах обусловила некоторый пересмотр ориентации пре-

подавания иностранного языка. Сегодня все чаще говорят о формировании иноязычной коммуника-

тивной компетенции. Формирование такой компетенции предполагает, прежде всего, жизненность, 

естественность, эмоциональное моделирование ситуаций. Новые задачи предполагают изменения в 

требованиях к уровню владения иностранным языком, определение новых подходов к отбору 

содержания и организации материала, использование адекватных форм и видов контроля. 

Одним из важнейших аспектов происходящей в казахстанском обществе экономической и 

социальной модернизации выступает политика в области преподавания языка. В нашей республике 

реализуется уникальный проект, инициированный Главой государства – триединство языков. В 

современном мире, полиязычном и мультикультурном, как никогда актуальна проблема сопряжен-

ности языков, поиск эффективных и жизнеспособных программ в области языков по консолидации 

обществ. [1] 
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Культурный проект «Триединство языков», предложенный Президентом Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаевым, в полной мере можно считать одной из долгосрочных стратегий развития Казах-

стана. Реализация данного проекта во многом обусловит становление нового поколения казахстан-

цев, владеющих несколькими языками, имеющих широкие возможности позитивного роста своих 

сущностных сил и формирования конкурентоспособности как в профессиональной сфере, так и в 

личностной самореализации. [2] 

Обладая огромным воспитательным и образовательным потенциалом школьников,  язык реализо-

вывает и развитие творческих способностей в ходе осуществления целостного педагогического 

процесса, а это возможно только в том случае, если ученик в процессе полиязычной коммуникативно-

познавательной деятельности (слушая, говоря, читая, пользуясь письмом и др.) будет расширять свое 

мировоззрение, кругозор, развивать свое мышление, память, чувства и эмоции; если в процессе 

иноязычного общения будут формироваться социально-ценностные качества личности: мировоззре-

ние, нравственные ценности и убеждения, черты характера. [3] 

Сегодня в быстроменяющемся мире образование молодого поколения, развитие его интеллек-

туальных и творческих способностей ставит перед педагогической наукой новые задачи, которые в 

свою очередь предполагают изменения в требованиях к уровню владения несколькими языками, 

определение новых подходов к отбору содержания и организации материала, использование адекват-

ных форм и видов контроля при разных вариантах его изучения. 

Как отмечается в Концепции структуры и содержания общего среднего образования, главной 

целью общего образования является формирование разносторонне развитой личности, способной 

реализовать творческий потенциал в динамичных социально-экономических условиях, как в соб-

ственных жизненных интересах, так и в интересах общества [4, с.56]. В быстро изменяющихся 

экономических условиях только человек с разносторонними знаниями, способностью варьировать 

их, применять в нестандартных ситуациях может быть социально защищенным, конкурентно 

способным на рынке труда. А потому задачей современной казахстанской системы образования 

стала ее модернизация, которая обусловлена необходимостью обеспечения перехода к постинду-

стриальному информационному обществу, что требует обновления общеобразовательной школы для 

достижения нового качества общего среднего образования, обеспечения процесса целостного 

развития личности каждого школьника, предполагающего разностороннее и гармоническое развитие 

его способностей, интересов и склонностей, формирование культурной, высоконравственной, 

творчески активной и социально зрелой личности. [5].  

Согласно концепции А.Маслоу, мы переживаем сейчас совершенно особый исторический 

момент, связанный с тем, что жизнь ускорилась как никогда. Настала пора человека, способного 

жить в постоянно изменяющемся, постоянно движущемся мире. И развитие творческих способ-

ностей позволяет решать задачу адаптации в новых условиях, дает возможность личности в деятель-

ности, в общении найти различные способы взаимодействия со своим окружением, решить 

возникающие проблемы, обнаружить выход из неразрешимых, на первый взгляд, ситуаций. Чем 

более сложной оказывается среда, в которой человеку приходится действовать, тем чаще от него 

требуется проявление творческих способностей. Именно с этим связана актуальность развития 

таких способностей для современного человека. [6, с.285] 

Выготский Л.С. утверждал: «Все решительно, что окружает нас и что сделано рукой человека, 

весь мир культуры, в отличие от мира природы – все это является продуктом человеческого 

воображения и творчества, основанном на этом воображении». Эта мысль ученого и сейчас, через             

70 лет, не утратила своего значения и сохраняет свой познавательный потенциал. [7, c.457] 

В современных исследованиях развитие творческих способностей связывается с реализацией 

личностно-ориентированного подхода к обучению, необходимость которого обосновывали В.В. 

Давыдов, В.И. Звягинцев, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, И.С. Якиманская. В 

разрабатываемой сегодня концепции личностно-ориентированного развивающего обучения делается 

акцент на воспитание личности, развитие индивидуальных качеств человека. При таком подходе 

процесс личностного развития выступает как ведущее звено образовательного процесса. Обучение 

выступает лишь как средство развития личности, а не как самостоятельная цель.  
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Процесс формирования и развития творческих способностей, как и любой другой стороны 

личности, происходит в деятельности. Чтобы содействовать развитию способности к творчеству 

школьников, педагог должен создавать условия для их собственной творческой деятельности. 

Эффект деятельности для формирования творческих способностей школьников зависит от педагоги-

чески правильной организации, использования объективных условий и внутренних возможностей 

личности ученика [8]. 

Одним из важнейших факторов творческого развития школьников является создание условий, 

способствующих формированию и развитию их творческих способностей.  

Позиции различных исследователей относительно определения понятия «педагогические 

условия» позволяет выделить ряд положений: 

1) условия выступают как составной элемент педагогической системы (в том числе и целостного 

педагогического процесса); 

2) педагогические условия отражают совокупность возможностей образовательной (целенаправ-

ленно конструируемые меры воздействия и взаимодействия субъектов образования: содержание, 

методы, приемы и формы обучения и воспитания, программно-методическое оснащение образова-

тельного процесса) и материально-пространственной (учебное и техническое оборудование, 

природно-пространственное окружение образовательного учреждения и т.д.) среды, влияющих 

положительно или отрицательно на ее функционирование; 

3) в структуре педагогических условий присутствуют как внутренние (обеспечивающие воздей-

ствие на развитие личностной сферы субъектов образовательного процесса), так и внешние (содей-

ствующие формированию процессуальной составляющей системы) элементы; 

4) реализация правильно выбранных педагогических условий обеспечивает развитие и эффектив-

ность функционирования педагогической системы. 

Но создание благоприятных условий недостаточно для воспитания ребенка с высоким творческим 

потенциалом, хотя некоторые западные психологи и сейчас считают, что творчество изначально 

присуще ребенку и, что надо только не мешать ему свободно самовыражаться. Но практика показы-

вает, что такого невмешательства мало: не все дети могут открыть дорогу к созиданию, и надолго 

сохранить творческую активность. Оказывается (и педагогическая практика доказывает это), если 

подобрать соответствующие методы обучения, то даже дошкольники, не теряя своеобразия творче-

ства, создают произведения более высокого уровня, чем их необученные самовыражающиеся свер-

стники. Не случайно сейчас так популярны детские кружки и студии, развивающие школы и школы 

искусств. Конечно, ведется еще много споров о том, чему же и как учить детей, но тот факт, что 

учить надо не вызывает сомнений.   

Современная наука трактует педагогические задачи в развитии творческих способностей очень 

широко (развитие интеллектуальных качеств, нравственных, эстетических качеств, развитие науч-

ного мировоззрения, развитие коммуникативных способностей и пр.) и их решение остается недо-

статочно разработанным. Нет единой теории творчества и развития творческих способностей. В 

понятие творческие способности разными исследователями вкладывается различный смысл. 

Несмотря на существующую в теории ориентацию на развитие творческого потенциала личности, 

современная общеобразовательная школа готовит хороших специалистов лишь для репродуктивной 

деятельности. В рамках традиционной системы обучения, как показывает опыт преподавательской 

деятельности, преобладает метод обучения на основе шаблонных действий, формального усвоения 

не всегда полного и необходимого объема научной информации.  

Формированием специальных творческих способностей (музыкальных, литературных, актерских 

и др.) занимаются в основном учреждения дополнительного образования, а на сегодняшний день 

наблюдается тенденция к увеличению числа школьников, нигде, помимо школы, не обучающихся. В 

реальной практике обучения в общеобразовательной школе отсутствуют методики развития 

интуиции, воображения, фантазии, что отрицательно сказывается на развитии способности к творче-

ству школьников. [5, c.285] 

Консерватизм и репродуктивность школьного образования формирует у школьников соответ-

ствующие виды деятельности. Например, по данным социологов 68% старшеклассников 
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предпочитают пассивные виды деятельности (читать, смотреть, слушать) и лишь 15% учеников - 

активно-творческие виды деятельности.  

Опираясь на выводы современных психолого-педагогических исследований, можно утверждать, 

что полученные данные вызваны не врожденным отсутствием способностей, а существенными 

недостатками современного обучения в школе. К таким недостаткам относится, в первую очередь, 

отсутствие развивающего и интеллектуального воздействия на творческий потенциал школьников, 

применение непродуктивных способов учебной деятельности. 

Так, многие педагоги считают, что вначале надо сформировать глубокие и прочные знания, а уж 

затем решать творческие задачи, хотя возможности для творчества школьников можно найти на 

любом этапе учебно-воспитательного процесса. Известно, что до шести лет до 40% детей 

потенциально талантливы, однако обучение, построенное на основе традиционной дидактики, резко 

снижает их творческий потенциал. Творчество и активная самоорганизация не являются характер-

ными для большинства выпускников общеобразовательных школ. Инертность мышления прояв-

ляется во всех областях деятельности школьников и приводит к образованию шаблонов мысли, к 

стереотипности действий. Все это свидетельствует о наличии противоречия между возрастающими 

потребностями общества в творчески мыслящих специалистах и отсутствием должных педагоги-

ческих условий для развития творческих способностей школьников в реальной практике обучения и 

воспитания. [9] 

Анализ теоретических психолого-педагогических исследований показывает, что в настоящее 

время выдвинут ряд интересных и продуктивных идей по проблеме развития творческих способ-

ностей школьников, сделаны серьезные шаги в освоении этой темы. Большинство теоретических 

исследований направлено на обоснование закономерностей формирования творческих способностей 

либо в специально организуемых учебных заведениях, либо средствами «творческих» специаль-

ностей – музыка, архитектура и т.п. Вместе с тем очень мало педагогических работ, в которых 

рассматриваются возможности развития творческих способностей школьников в общеобразова-

тельных средних школах, в которых исследуются психолого-педагогические условия, способствую-

щие раскрытию творческих способностей школьников. Только в единичных работах исследуется 

возможность развития интуиции, воображения, фантазии школьников в процессе обучения. Таким 

образом, в изучении проблемы развития творческих способностей школьников выявились характер-

ные недостатки.  

Резюмируя все вышесказанное можно отметить, что простое владение фактическим материалом 

не способствует развитию творческих способностей школьников. Это показывает актуальность 

такого подхода к обучению, при котором создаются условия для их целенаправленного развития. 
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МЕКТЕПТІҢ  ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУЫН 
ДАМЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ  

 
Аңдатпа 

Мақалада оқушылардың сыни тҧрғыдан ойлауын дамыту технологиясын қалыптастыруда ҧлттық білім беру 

жҥйесінің ҽлемдік білім беру жҥйесімен сабақтастықта дамуына ерекше мҽн беріледі. Сыни тҧрғыдан ойлау оқушы-

ны кҥштеп ҥйрету емес, ҿз ынтасы негізінде ғана ҥйрене алатыны даму ҥдерісі дҽлелдеп отырғаны, оқушының  логи-

калық, аналитикалық тҧрғыда ойлауы негізінде нҽтижеге жетететіні дҽлелденіп отыр. Сыни тҧрғыда ойлаудың негіз-

гі аспектісі проблемаларды анықтауда аргументтерді, дҽлелдерді, фактілерді, статистикалық мҽліметтерді, экспери-

мент нҽтижелерін, ақпарат қҧралды пайдалана алуы жататыны, сыни тҧрғыдан ойлау ҽлеуметтік сипатта басқалар-

мен бҿлісу арқылы ҿзара пікір алмасу барысында шыңдала тҥсетініне, тҧлғаның  ҿз бетінше  ойлауы, жекелік сипат-

тың болуы, ҿзін ҿзі кҿрсете алуына  аса мҽн беріледі.  

Сонымен қатар, кҿптеген зерттеуші ғалымдардың сыни тҧрғыдан ойлауды дамыту технологиясын ынтаны, 

қызығушылықты ояту кезеңі (Evocation), ой қозғау, тҥсіну кезеңі (Realization of Meaning ), рефлексия, ой толғаныс 

кезеңі (Reflection) жан-жақты ашылып беріледі. Сыни тҧрғыда ойлау ҥдерісінде, бірінші тақырып бойынша не біле-

тіндерін ортаға салып қызығушылықты ояту, екіншіден, жаңа ақпараттармен танысу жҽне бҿлісу, ҥшіншіден, бҧл 

алған білімдерді не ҥшін жҽне қалай қолдану жайлы ой толғаныстың жарияламдығын талап етеді.  Сыни тҧрғыдан 

ойлауды дамыту технологиясының тҥйін сҿздері: тҥсіне оқу, тиімді оқу, рефлексиялық жазудың маңызы ашалып 

беріледі.  

Тҥйін сӛздер. Сыни тҧрғыдан ойлау, сыни тҧрғыдан ойлауын дамыту технологиясы, ҽлемдік білім беру жҥйесі, 

ой қозғау, рефлексия, ынта, қызығушылық,  логикалық, аналитикалық тҧрғыда ойлау.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ  

 

Аннотация 

В связи с глобализационными процессами и развитием информационных технологий становится актуальным 

развитие мыслительных способностей молодого поколения для успешной социализации в изменяющихся  условиях. 

В статье рассматривается важность развития критического мышления учащихся в условиях интеграции отечествен-

ного образования в мировое образовательное пространство. Также в статье анализируются характеристики крити-

ческого мышления, этапы использования технологии развития критического мышления. Основной акцент делается 

на мотивацию, осмысление и рефлексию учащихся во время использования технологии критического мышления.    

Основное внимание уделяется развитию мыслительной активности учащихся посредством использования различных 

стратегий, дидактических приемов и методов.  

Ключевой идеей в статье является необходимость использования в преподавании  идеи таксономии Блума как 

базы для разработки дифференцированнных заданий для учащихся. Приводятся примеры различных стратегий 

технологии критического мышления,  требования к профессиональным компетенциям учителей. 

Ключевые слова. Критическое мышление, технология развития критического мышления, мировое образова-

тельное пространство, осмысление, рефоексия, мотивация, интерес, логическое мышление, аналитическое мышление.  
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ACTUALITY OF USING OF TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT  

OF CRITICAL THINKING IN THE SCHOOL TEACHING PROCESS 

 

Abstract 

In relation to globalization processes and the development of information technologies, becomes urgent the development 

of the young generation's thinking abilities for successful socialization in changing conditions. The article considers the 

importance of development of students' critical thinking ability in the conditions of integration of domestic education into the 

world educational space. The article also analyzes the characteristics of critical thinking, the stages of using the technique of 

critical thinking development. The main emphasis is on motivating, understanding and reflecting of students during the use of 

critical thinking technique. Also attention is paid to the development of students' mental activity through the use of various 

strategies, didactic techniques and methods. The key idea in the article is the necessity to use the idea of the Bloom taxonomy 

in teaching as a basis for developing differentiated tasks for students. The article gives examples of various strategies of 

critical thinking technique and requirements for teachers' professional competencies. 

Key words: Critical thinking, the technique of critical thinking development, the world educational space, reflection, 

motivation, interest, logical thinking, analytical thinking. 

 

Отандық білім беру жҥйесінің ҽлемдік білім беру кеңістігіне кіріктірілуіне байланысты кҿптеген 

жаңаша ҥрдістер мен ҿзгерістер орын алуда. Ғылым мен техниканың дамуына қарай педагогика са-

ласында  технологиялық оқыту тҽсілі  жақсы ҿріс ала бастады. Қазіргі ақпараттық технологиялар за-

манында бiлiм берудi технологияландыруға кҿшудiң қажеттiлiгiмен келiспеу мҥмкiн емес, себебi ҽр 

оқушының жеке тҧлғалық тҧрғысының дамуы, бiлiм берудi саралау жҽне барлық бiлiм беру жҥйесiн 

iзгiлендiру жҽне демократияландыру ҥрдістері технологиялық тҽсіл арқылы жҥзеге асырылмақ. Ҿсiп 

келе жатқан жас ҧрпаққа сапалы білім мен тағылымды тҽрбие беру мақсатында қазiргi кезеңдегi 

педагогикалық технологияларды пайдалану қажеттілігі кҿптеген педагогтар, тҽжiрибелi мҧғалiмдер-

дiң оқыту мен тҽрбиелеудi жҥйелi, тиiмдi  ҧйымдастыруға деген талпынысынан туындап отыр.  

Сондықтан педагогикалық ҥрдістi технологияландыру мҽселесі бiлiм берушi мен бiлiм алушы 

тҧлғасын ҿздiгiнен дамытып, олардың ішкі ҽлеуеттерін барынша толығырақ ашқызу ҥшін оқыту мен 

тҽрбиелеудi субъектiлiк негiзге ауыстыратын тетік ретінде зерттелуде. Білім беру саласындағы шо-

ғырланып қалған кҿкейкесті мҽселелердің шешімдерін табуда қазіргі педагогикалық технология-

лардың ықпалы зор, себебі жаңа технологиялардың негізгі ҿзегі – оқушы тҧлғасы, оның ішкі интел-

лектуалдық  ҽлеуетін жан-жақты дамыту. 

Педагогика саласындағы белгілі технологиялардың ішінде оқушылардың сыни тҧрғыдан ойлауын 

дамыту технологиясына аса кҿп мҽн беріліп отыр. Бҧның негізгі себептерінің бірі ретінде қазіргі 

жаһандану заманындағы ақпараттық технологиялардың жедел дамуы деп тҥсіндіруге болады. Ҿзгер-

мелі ақпараттық ағымның қоғамның ҽр саласына да жҽне жас ҧрпақтың санасына да екпінді ҽсер етуі 

оқушылардың сыни тҧрғыдан ойлау қабілеттерін кҥшейту мҽселесін  ҿзектендіре тҥсті. 

Сыни тҧрғыдан ойлауды дамыту технологиясының авторлары американдық зерттеушілер 

Дж.Стил, К.Мередит, Ч.Темпл, К.Уолтер, т.б. Бҧл технология мынандай қағидаға негізделеді: оқу-

шыны кҥштеп үйретуге болмайды, ол тек ӛз ынтасы негізінде ғана үйрене алады. 

Сыни ойлау – адамның логикалық, аналитикалық, ҿз тҽжірибесіне негізделген, тҽуелсіз, тҥрлі фак-

тілер арқылы дҽлелденетін, рефлексивті, бағалап ойлау тҥрі.   

Кҿптеген ҽдебиеттерде сыни тҧрғыдан ойлауды тҥсіндіруде Дэвид Клустердің тҿмендегідей 

сипаттамалары негізге алынады: 

1. Ҿз бетінше ойлай алу, яғни ойлау үрдісінде жекелік сипаттың болуы маңызды. Біз ҥшін 

ешкім сыни тҧрғыдан ойлай алмайды. Біз тек ҿзіміз ҥшін ғана сыни тҧғыдан ойлана аламыз. 

2. Кез келген ақпарат сыни тұрғысынан ойлаудың соңғы емес бастапқы сатысы. Себебі 

ақпарат  болмаса ойлауға да негіз жоқ. 

3. Сыни тҧрғыдан ойлау сҧрақтар қоюдан, проблемаларды анықтаудан басталады. Осындай 

мҽселелерді шешу барысында оқушы шыныменен терең ойлана бастайды. 
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4. Сыни тҧрғыдан ойлау аргументтерді, дәлелдерді, фактілерді, статистикалық мәлімет-

терді, эксперимент нәтижелерін қатыстыруды қажет етеді. 

5. Сыни тҧрғыдан ойлау ҥнемі әлеуметтік сипатта болады. Кез келген ой басқалармен бҿліс-

кенде шыңдала тҥседі. Сондықтан бҧл технологияны қолдану барысында оқушылардың өзара пікір 

алмасуына мҥмкіндік жасалуы керек. 

Кез келген сабақ мҧғалімнің монологына айналып кетпеуі маңызды. Ол кітаптағы мҽліметтерді 

ауызша тасымалдаушы аппарат емес. Сол ҥшін оқыту ҥрдісінде ашық талқылау, диалог болуы қажет. 

Дҽстҥрлі оқытуда кҿп жағдайда оқушылар мектеп жасынан пасcивті тыңдауға, конспектілеуге, 

дайынды кҿшіруге бейімделіп кететіні алаңдаушылық туғызады. Сондықтан кейбір оқушылардың 

ережелерді тҥсінбей жаттап алғандарын білім деп қабылдау қиын. Сонда қазіргі мектептерде оқу-

шылардың жаттау қабілеттеріне баға қойылып жҥр ме, ҽлде біліміне баға қойыла ма? Мҧғалім ҥшін  

оқушының жаттанды білімі білім емес, ол тек уақытша ғана жатталған ҥстіртін білім екенін тҥсінуі 

маңызды. Сондықтан ҽр оқушы сыни тҧрғыдан ойлауға ҥйреніп, ҽрбір айтқан жауаптарын негіздеп, 

дҽлелдеп, мысалдармен бекіте алса жҽне алған білімін ҿмірде қолдана алса ғана ол нағыз білім.  

Кҿптеген зерттеушілер сыни тҧрғыдан ойлауды дамыту технологиясын сабақ барысында қол-

дануда оның ҥш негізгі кезеңін атап кҿрсетеді: 

1) Ынтаны, қызығушылықты ояту кезеңі (Evocation): 

- тақырып бойынша белгілі  білімдерін еске тҥсіру, ойландыру; 

- тақырыпқа деген қызығушылықты ояту; 

- оқушылардың осы тақырыпты меңгеру бағытын анықтауы; 

- оқу ынтасын оятуға байланысты проблемалық сҧрақтардың қойылуы, 

- қызықты  тарихи маңызды мысалдардың келтірілуі, т.б. 

2) Ой қозғау, түсіну кезеңі (Realization of Meaning ): 
- Оқушылардың белсенді ой еңбегіне қатысуы; 

- Тақырып кҿлемінде мҽтіндермен тҥрлі жҧмыс істеу ҽдістерінің болуы;  

- Оқушылардың танымдық  қажеттіліктерін қамтамасыз ету; 

- Мҽтінге, білімге деген жағымды кҿзқарас қалыптастыру;   

- Оқушыларды ҿз беттернше жҧмыс істеуге, ізденуге ҥйрету; 

- Педагог тек сырттай бақылаушы, кеңесші, бағыттаушы болуы; 

- Сабақты жоспарлауда ҽртҥрлі стратегиялардың пайдаланылуы, т.б. 

3) Рефлексия, ой толғаныс кезеңі (Reflection): 
- Бҧрынғы білетін білімдерімен жаңа алған білімдерін салыстыру; 

- Тақырып кҿлеміндегі білімдерін жҥйелеу; 

- Болашақта осы тақырыпты жетілдіру бағыттарын анықтау; 

- Оқушының тақырыпты қаншалықты жақсы меңгергенін талдауы; 

- Ҿздік танымдық  жҧмысын бағалаулары, ҿзара баға берулері; 

- Кері байланыс карталарының сҧрақтарына жауап берулері; 

- Қорытынды тҧжырым жасау ҥшін  қысқаша эссе жазулары, т.б. 

Сабақтың осындай қҧрылымы адам қабылдауының кезеңдеріне сай анықталған. Қысқаша айтқан-

да, ең бірінші тақырып бойынша не білетіндерін ортаға салып қызығушылықты ояту, екіншіден, 

жаңа ақпараттармен танысу жҽне бҿлісу, ҥшіншіден, бҧл алған білімдерді не ҥшін жҽне қалай қол-

дану жайлы ой толғаныстың болуы қажет.  

Бҧл технологияда ақпараттардың оқу арқылы қабылданып, жазу арқылы есте қалатынына аса мҽн 

берілген. Сондықтан аталып отырған технологияда оқу жҽне жазу ҥрдістерінің тҥрлі тҽсілдері қарас-

тырылады. Мҽтінмен жҧмыс істей отырып оқушы ҿзінің қаншалықты тҥсініп отырғанын бақылайды, 

оған сырттан ешкім ықпал бермейді жҽне танымдық мақсатқа ҿз бетінше жетуге тырысады.  

Сыни тҧрғыдан ойлауды дамыту технологиясының тҥйін сҿздері: түсіне оқу, тиімді оқу, рефлек-

сиялық жазу. Мектептегі ҿзгермелі фактор - педагогтардың оқушыларды неге ҥйрететіндері емес, 

қалай үйрететіндері. Ең маңыздысы сол белгілі білім ақпараттарын тыңдаушыға қандай ҽдіс-тҽсіл-

дерді қолдана отырып жеткізуінде. Оқыту мен жазу білім берудегі ең негізгі ҥрдістер болғандықтан, 

оқушыларды дҧрыс жазып, дҧрыс оқу тҽсілдеріне арнайы ҥйрету, ақпараттарға сын тҧрғысынан қа-

рап, ой елегінен ҿткізу тҽсілдерін меңгерту қажет.  
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Оқуда кез келген ақпарат тҥрлі тҽсілдермен талданып, мазмҧны бойынша маңызды жақтары ірік-

теліп отырады. Түсіне оқу деген ҧғымның ҿзі педагогты ойландыруы керек. Мҧғалім ақпараттың кҥр-

делілік деңгейін дҧрыс таңдап, оның оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай келуін ескеруі қажет.  

Сондай-ақ тиімді оқудың ҿзі ҥлкен ҿнер. Ол ҥшін мҧғалім ой еңбегінің нҽтижесіне ҽсер ететін 

барлық факторлар дҧрыс ойластыруы керек. Қанша уақыт жҧмсау, нені анықтау, қандай сҧрақтарға 

жауап іздеу, не ҥшін оқу – осының барлығын дҧрыс ҧйымдастыру мҧғалімнің педагогикалық шебер-

лігінің жҽне технологиялық  қҧзіреттілігінің айқын дҽлелі бола алады. 

Рефлексиялық жазу – оқу барысында оқушылар кҿптеген жазба жҧмыстарын атқарып отырады. 

Мысалы қысқаша конспект жасау, тҥртіп жазу, ҧнаған ойларды жазып алу, ҧлы адамдар сҿздерін 

жазып алу. Сонымен қатар оқыған материал бойынша рефлексиялық жазба жҧмыстарын жҥргізу 

(оқылған материал бойынша эссе, шығарма, мазмҧндама жазу, т.с.с.) білімді меңгеру деңгейін дҧрыс 

анықтауға мҥмкіндік беретін маңызды тетіктердің бірі.   

Сыни тҧрғыдан ойлауды дамытуда шетелдік білім беру ҥрдісінде кҿп жылдардан бері қолданы-

лып келе жатқан Блум таксономиясы тиімді нҽтижелер кҿрсетуде. Осы теория негізінде таным 

ҥрдісі ең қарапайымынан бастап 6 деңгейге бҿлініп қарастырылады.   

 

6-Кесте. Блум таксономиясының  деңгейлері. 

 

Осы кестедегі кҿрсетілген таным деңгейлерін салыстыра отырып, жалпы білім беру мектеп-

теріндегі дҽстҥрлі қалыптасып қалған оқыту жҥйесінің қаншалықты жетілдіруді қажет ететінін 

айқын байқауға болады. Қазіргі орта білім беру мазмҧнын жаңарту бағдарламасы толығымен осы 

теориялардың тҧжырымдамаларына негізделіп жасалуда. Яғни, сабақты жоспарлауда мҧғалім оқу-

шыларға берілетін тапсырмаларды Блум таксономиясының оқу мақсаттарына сай ойластырып 

дайындауы қажет.  

Сыни тҧрғысынан ойлауды дамыту технологиясының кҿптеген стратегиялық тҽсілдері бар жҽне 

олар жылдан жылға кҿбею ҥстінде: «INSERT (interaktiv notig system for reading and thinking)», 

«Синквейн», «Кластер», «Сенесіз бе?», «Зигзаг», «Рефлексиялық сҧрақтарға жауап», «Сҧхбат», 

«Эссе», «Джигсо (Jigsaw-пазл)», «Аралас мҽтіндер», «Берілген мҽтін бойынша сҧрақтар қҧрастырып 

ҿзара тексеру», «Мҧғалімнің жасырын қателері», «Жарнама», «Тақта алдындағы топтық жауап», 

«Тарау бойынша блиц-турнир», «Ассоциация», «Болжау», «Балықшылар сайысы», т.с.с. кҿптеген 

стратегиялары педагогикалық тҽжірибеде жиі қолданылады. Тек ҽр мҧғалім осы стратегияларды ҽр 

ситуацияда ҧтымды пайдалана алуы оның жеке қҧзырында. 

Оқу ҥдерісінде мҧғалімнің дидактикалық тҽсілдерді дҧрыс пайдалана алуына байланысты оқушы-

лардың ынтасы жоғарлай тҥседі. Дидактикалық тҽсілдерді тҥрлендіріп отыру, ҽр сабақта ҽр тҥрлі 

стратегияларды пайдалану, іскерлік ойындар ҧйымдастыру арқылы оқушылардың оқу-танымдық 

белсенділіктерін, шығармашылықтарын, сыни тҧрғыдан ойлау қабілеттерін қалыптастыруға болады.  

№ Таным 

деңгейі 

Іс-әрекет мазмҧны Деңгейлер 

1 Білу Есте сақтау, жаттап алу, ажырату, қайта жаңғыртып айтып беру, т.с.с.  Тҿменгі 

2 Тҥсіну Ҿз сҿзімен айтып беру, тҥйіндеу, ережелер мен анықтамаларды  

мысалдармен дҽлелдей алу, т.с.с. 

Орташа 

3 Қолдану Алған білімдерін практикалық іс-ҽрекетте қолдана алу, мҽселелерді 

шешуде ең тиімді жолдарды таңдай алу, таныс емес жағдайда білімдерді 

пайдалана алу, т.с.с. 

Орташа 

4 Талдау 

(Анализ) 

Зерттеу нысанасын тҥрлі бҿліктерге бҿлу, ҽр бҿліктің мҽн-мағынасын 

саналы тҥрде тҥсінуі, терминдерді, сҿздерді  топтастыру, т.с.с. 

Жоғарғы 

5 Біріктіру 

(Синтез) 

Нҽтижелерді шығармашылық тҧрғыдан біріктіру. Тақырып қҧрылымы 

бойынша модель қҧрастыра білу, барлық білімдерді  біріктіріп барлығын 

қамтитын бір тҧжырым жасау, т.с.с. 

Жоғарғы 

6 Бағалау Шешім қабылдай алу, тҥрлі пікірлердегі қарама-қайшылықтарды жою, 

ҿз пікірін қорғай алу, қҧбылыстарға баға беру, жҥйелі тҧжырым жасай 

алу, т.с.с. 

Жоғарғы 
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Сыни тҧрғыдан ойлауды дамыту технологиясы оқушыны ҿзiнiң мҥмкiндiктерiн максималды жҥзеге 

асыруға, жаңа тҽжiрибенi қабылдауға талаптанатын бiрегей тҧлға ретiнде қарастыруға бағытталған. 

Бҧл технологияның жаңа бағытта зерттелуі ҽр тҧлғаның қайталанбастығын, ҿзiн-ҿзi белсендендiру 

жҽне табысты іс-ҽрекеттік позицияға ауыса алу идеясымен ҿзекті. Ҽрбiр оқушы оқу материалы 

бойынша жеке даму жолын таңдауға, оның мақсатына, қажеттiлiгiне жҽне қызығушылығына жауап 

беретiн қоғамдық тҽжiрибенi меңгеруге ерiктi. 

Қорытынды. Оқушылардың сыни тҧрғыдан ойлауын дамыту технологиясын қалыптастыруда 

ҧлттық білім беру жҥйесінің ҽлемдік білім беру жҥйесімен сабақтастықта дамуына ерекше  мҽн бері-

леді.  Сыни тҧрғыдан ойлау оқушыны кҥштеп ҥйрету емес,  ҿз ынтасы негізінде ғана ҥйрене алатыны 

даму ҥдерісі дҽлелдеп отыр. Оқушының  логикалық, аналитикалық тҧрғыда ойлауы негізініде  нҽти-

жеге жетететіні дҽлелденіп отыр. Тҧлғаның ҿз бетінше ойлауы, жекелік сипаттың болуы, ҿзін ҿзі 

кҿрсете алуы негізгі орын алады. Сыни тҧрғыда ойлаудың негізгі аспектісі проблемаларды анық-

тауда аргументтерді, дҽлелдерді, фактілерді, статистикалық мҽліметтерді, эксперимент нҽтижелерін, 

ақпарат қҧралды пайдалана алуы да жатады. Сыни тҧрғыдан ойлау ҽлеуметтік сипатта басқалармен 

бҿлісу арқылы ҿзара пікір алмасу барысында шыңдала тҥседі.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
Аннотация 

В данной статье раскрывается роль и значение международного опыта в оценке качества образования по 

организации мониторинга результатов обучения казахстанских обучающихся. 

Новый вектор развития национальной образовательной системы требует объективной информации о состоянии 

образования страны в сравнении с другими странами мира, полученной на основе инструментария, отражающего 

мировые приоритеты в области образования. Однако, международный опыт в оценке качества образования в 

казахстанском академическом сообществе исследуются крайне слабо и специально не выделяется. Между тем, 

международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA и является примером научно-

педагогического исследования, основная задача которого – анализ реальных результатов, полученных в рамках 

объективных измерений, и извлечение из них научно обоснованных и созидательных для образовательной политики 

выводов.  

Ключевые слова: качество образования, мониторинг, оценка, анализ, процесс, результаты. 
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БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІ МОНИТОРИНГІН  

ҦЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАҒАЛАУДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ТӘЖІРИБЕСІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада Қазақстандық білім алушылардың білім сапасын бағалау мониторингін ҧйымдастырудағы халықара-

лық тҽжірибенің маңызы мен рҿлі қарастырылған.  

Ҧлттық білім беру жҥйесіндегі дамудың жаңа бағыты, мемлекеттік білім жағдайы білім беру саласындағы ҽлем-

дік басымдықтарды кҿрсететін тетіктер негізінде ҽлемдегі басқа елдерімен салыстырғанда алынған шынайы 

ақпаратты талап етеді. Бірақ, білім берудегі сапаны бағалаудың халықаралық тҽжірибесі  қазақстандық академиялық 

қоғамдастықта ҿте нашар зерттеледі ҽрі арнайы тоқталмайды. Дегенмен, білім берудегі оқушылардың жетістіктерін 

бағалаудың халықаралық PISA бағдарламасы ғылыми-педагогикалық зерттеулердің ҥлгісі болып, шынайы нҽти-

желердің сараптамасы негізінде объективті ҿлшемдердің аясында алынған жҽне соның ішінен білім беру саясатының 

ғылыми негізді ҽрі жасампаз қорытындысын шығаруға болады. 

Тҥйін сӛздер:  Білім беру сапасы, мониторинг, баға, сараптама, ҥрдіс, нҽтиже. 
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN ASSESSMENT OF QUALITY OF EDUCATION FOR MONITORING 

THE RESULTS OF TRAINING OF TRAINING 

 

Abstract 

This article reveals the role and importance of international experience in assessing the quality of education in the 

organization of monitoring the learning outcomes of Kazakhstani students. 

A new vector of development of the national educational system requires objective information about the state of 

education of the country in comparison with other countries of the world, obtained on the basis of tools reflecting the world 

priorities in the field of education. However, international experience in assessing the quality of education in the Kazakh 

academic community is studied very poorly and is not specifically highlighted. Meanwhile, the international program on 

evaluating the educational achievements of PISA students is an example of a scientific and pedagogical study the main task of 

which is to analyze the real results obtained within the framework of objective measurements and extract from them 

scientifically valid and constructive conclusions for the educational policy. 

Key words: quality of education, monitoring, evaluation, analysis, process, results. 

 

Исследование Programme forInternational Student Assessment (далее - PISA)  вызвало широкий 

общественный резонанс в мире, который свидетельствует о том, что намеченное в нем направление 

оценки качества образования оказалось адекватным не только назревшим проблемам образования, 

но и современным попыткам их осмысления. 

Цель исследования PISA – это установление и оценка степени владения обучающимися, 

получившими общее среднее образование, знаниями и умениями, необходимыми для полноценного 

функционирования в обществе. Исследование направлено на проверку понимания сути изучаемых 

объектов, причинно-следственных связей; на степень сформированности умения учиться: навыков 

решения творческих задач и навыков поиска, анализа и интерпретации информации. Обучающиеся 

вовлекаются в проблемы, с которыми они встречаются в реальной жизни, выполняют задания, требую-

щие от них комплексного мышления, планирования и оценки, решают проблемы, аргументируют 

выбор их решения и т.д.  

Основная задача исследования PISA – анализ реальных результатов, полученных в рамках объек-

тивных измерений на основе инструментария, отражающего мировые приоритеты в области образо-
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вания, и извлечение из них научно обоснованных и созидательных для образовательной политики 

выводов. В исследовании PISA оценка образовательных достижений обучающихся проводится по 

следующим трем основным направлениям: «грамотность чтения», «математическая грамотность», 

«естественнонаучная грамотность», а также по дополнительным направлениям «финансовая грамот-

ность» и «решение проблем», в рамках которых особое внимание уделяется оценке овладения 

обучающимися общеучебными и интеллектуальными умениями. 

Объектом исследования PISA являются образовательные достижения обучающихся 15- летнего 

возраста. Выбор данной возрастной категории объясняется тем, что во многих зарубежных странах 

образовательные программы имеют общую направленность, и освоение их к данному возрастному 

периоду завершается. В этой связи, представляется возможным на данном этапе определение уровня 

знаний и умений, полезных обучающимся в будущем, оценка способностей обучающихся к само-

стоятельному приобретению знаний, необходимых для успешной адаптации в современном мире. 

В связи с этим, участиеКазахстана в международной программе по оценке образовательных 

достижений учащихся Programme for International Student Assessment (далее - PISA) было 

продиктовано рядом факторов: 

- интеграция казахстанской системы образования в мировое образовательное пространство; 

- необходимость введения международных стандартов качества обучения и контроля его 

результатов; 

- изменение содержания образования, построение казахстанской системы оценки качества 

образования [1]. 

Новый вектор развития национальной образовательной системы требует объективной информации 

о состоянии образования страны в сравнении с другими странами мира, полученной на основе 

инструментария, отражающего мировые приоритеты в области образования. Однако, международ-

ный опыт в оценке качества образования в казахстанском академическом сообществе исследуются 

крайне слабо и специально не выделяется. Между тем, международная программа по оценке образо-

вательных достижений учащихся PISA и является примером научно-педагогического исследования, 

основная задача которого – анализ реальных результатов, полученных в рамках объективных 

измерений, и извлечение из них научно обоснованных и созидательных для образовательной 

политики выводов. 

Чтобы внести свой вклад в линию исследований международного опыта в оценке качества 

образования,авторы в настоящей работе представили обзорный анализпо организации мониторинга 

результатов обучения обучающихся.  Данные, полученные в ходе исследования, послужат основой 

для определения стратегий развития системы образования как с точки зрения содержания и методов 

обучения в целом, так и с точки зрения воздействия контекстных факторов (модель управления, язык 

обучения, социальный статус семьи и др.) на уровень развития функциональной грамотности 

школьников. 

Результаты исследования повысят осведомленность об эффективности исследований между-

народного опыта в оценке качества образования по организации мониторинга результатов обучения 

обучающихся среди академического сообщества и казахстанского общества в целом, могут служить 

базой для дальнейших теоретических исследований в области изучения международного опыта в 

оценке качества образования. 

Проект PISA предоставляет возможность сопоставить различные системы образования и 

использовать опыт ведущих стран ОЭСР при разработке национальных стратегий образования. 

Исследование проводится трехлетними циклами. В каждом цикле определяется приоритетное 

направление в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1. Приоритетное направление по циклам. 

 
Читательская грамотность 2000, 2009, 2018 

Математическая грамотность 2003, 2012 

Естественнонаучная грамотность 2006, 2015 
 
Источник: http://iac.kz/ru/project/pisa 
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Смена приоритетной области оценивания в каждом цикле исследования PISA представляет 

возможность получения полной информации по основному направлению и сравнительного анализа 

достижений в данной области. 

В 2009 году Казахстан впервые принял участие в исследовании PISA. В фокусе программы PISA в 

2009 году была читательская грамотность. 

Результаты свидетельствуют, что доля казахстанских школьников, готовых: 

1) адекватно использовать более или менее сложные учебные тексты и с их помощью ориентиро-

ваться в повседневных ситуациях, составляет 5% от числа участников исследования грамотности 

чтения (средний показатель по странам ОЭСР – 28,6%); 

2) эффективно работать с конкретными моделями для конкретной ситуации, развивать и 

интегрировать разные задания, составляет 4,2% от числа участников исследования математической 

грамотности (средний показатель по странам ОЭСР – 16% участников); 

3) эффективно работать с ситуацией, требующей сделать выводы о роли естественных наук, 

выбрать и объединить объяснения из разных естественнонаучных дисциплин и применить эти объяс-

нения непосредственно к аспектам жизненных ситуаций, составляет 3,6% от числа участников 

исследования естественнонаучной грамотности (средний показатель по странам ОЭСР – 20,5%). 

Таким образом, результаты участия Казахстана в PISA показывают, что педагоги общеобразова-

тельных школ республики дают сильные предметные знания, но не учат применять их в реальных, 

жизненных ситуациях [2]. 

В PISA в 2012 году казахстанские учащиеся получили в среднем 432 балла по математике 

(главная область оценки), 393 балла по чтению и 425 баллов по естественным наукам, в то время как 

учащиеся стран ОЭСР в среднем получили 494, 496 и 501 балл, соответственно. Разница в среднем 

уровне результатов по математике указывает, чтоказахстанские 15-летние школьники в среднем на 

два года отстают от своих сверстников в странах ОЭСР. Примерно 45% казахстанских 15-летних 

учащихся показывают низкие результаты по математике, в лучшем случае они могут воспроизвести 

соответствующую информацию из одного источника и использовать базовые алгоритмы, формулы, 

процедуры или правила для решения задач с целыми числами. Данный показатель существенно 

выше среднего показателя по ОЭСР (23%). Примерно 0,9% учащихся показывают наивысочайшие 

результаты по математике, они могут разрабатывать и работать с моделями по сложным ситуациям, 

работать стратегически, используя обширные, хорошо развитые навыки мышления и рассуждения. 

Этот показатель ниже, чем в среднем по странам ОЭСР (13%). Разброс баллов небольшой, и разница 

в баллах по математике междуверхними и нижними 10% учащихся является одной из самых 

небольших среди стран, участвовавших в PISA. 

В Казахстане, согласно результатам исследования PISA, язык обучения в школах, расположение 

школ, социально-экономические характеристики учащихся и школ влияют на результаты учащихся. 

Однако существенной гендерной разницы не наблюдается. Учащиеся школ с казахским языком 

обучения показали более низкие результаты, чем учащиеся школ с русским языком обучения, в 

PISA-2012, при этом разница в результатах по чтению и математике эквивалентна примерно одному 

году обучения. Эти вариации могут отражать разницу в социально-экономическом статусе учащихся, 

посещающих разные виды школ, или разницу в ресурсах, имеющихся у учащихся этих школ.  

Анализ, проведенный Всемирным банком, показал, что школьные ресурсы повлияли в такой же 

степени на улучшение средних баллов PISA между 2009 и 2012, как и социальное положение 

учащихся. По математике школьные ресурсы влияют больше на улучшение результатов школьников 

с хорошей успеваемостью, в то время как по читательской грамотности они влияют больше на детей 

с низкой и средней успеваемостью. Разница в результатах между учащимися школ, расположенных в 

сельской местности (менее 3 000 человек населения) или в поселках и малых городах (от 3 000 до 

100 000 человек населения), была несущественной, но учащиеся школ в городах (более 100 000 

человек населения) показали значительно более высокие результаты в PISA-2012. Однако результаты 

учеников сельских школ улучшились на один год обучения по сравнению с PISA-2009, тогда как их 

сверстники из городских школ улучшили результаты на полгода обучения. В целом, сельские 

школьники все еще отстают от городских сверстников по чтению и математике, однако разрыв по 

математике значительно сократился. Учащиеся, относящиеся к нижней четверти по показателю 
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экономического, социального и культурного статуса, тоже в среднем показали значительно более 

низкие результаты, чем учащиеся в верхней четверти, при этом разница по математике эквивалента 

более чем одному году обучения. В Казахстане 8% различий в результатах учащихся по математике 

относится на счет различий в социально-экономическом статусе учащихся (по сравнению с 15% в 

странах ОЭСР). В то время как в странах ОЭСР мальчики опережают девочек по математике в сред-

нем на 11 баллов, в Казахстане существенной разницы между мальчиками и девочками в PISA-2012 

не наблюдается. Гендерная разница также незначительна на нижних и верхних уровнях результатов 

в Казахстане, и эта разница меньше, чем в среднем в странах ОЭСР [3]. 

В конце 2016 года Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) объявлены 

результаты международного исследования оценки учебных достижений 15-летних обучающихся 

PISA-2015.  

Результаты по математике составили 460 баллов, естествознанию – 456, чтению – 427. Рост по 

математике составил 28 баллов и естествознанию 31 балл. Наиболее высокий показатель прироста 

баллов по читательской грамотности (+34).  

Совершенствуется технология проведения исследования. В PISA-2015 57 стран из 71 приняли 

участие в компьютерном формате, который позволяет определить уровень читательской, математи-

ческой и естественнонаучной грамотности на основе IT-навыков. ОЭСР рассматривается возмож-

ность в перспективе введения нового четвертого направления «Глобальные компетенции».  

Исследовательская McKinsey&Company проанализировала ряд данных, чтобы выяснить: насколько 

важен образ мышления обучающихся; какие методы обучения работают лучше всего; какую роль 

играют новые технологии и пр. Источником выступила Международная программа по оценке 

образовательных достижений учащихся (PISA), координируемая Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). 

В 2015 году PISA охватила более 500 тыс. студентов в 72 странах. Главная особенность 

программы – проведение широких опросов среди учащихся, родителей, учителей, профессоров, 

ректоров об отношении к образовательному процессу в целом, практических навыках, поведении 

и ресурсах. 

В результате McKisney выявил факторы, которые играют решающую роль в достижении 

студентами отличных результатов. 

• Наличие правильного образа мышления (mindset – англ.) намного важнее, чем социально-

экономическийбэкграунд. 

Не секрет, что убеждения студентов, их отношение к окружающему влияют на успеваемость. 

Вопрос: в какой степени? Чтобы ответить на него, McKinsey определил 100 наиболее вероятных 

факторов, влияющих на успеваемость студентов, из обзора PISA (всего их в отчете более тысячи). 

Далее аналитики отсортировали их по следующим категориям: обстановка дома, ресурсы учебных 

заведений, процесс обучения и преподаватели, лидерские качества студентов, их образ мышления 

и поведение. Они пришли к выводу, что из всего списка вероятных факторов именно образ мышле-

ния учащихся оказывает наибольшее влияние на их успеваемость. 

Среди основных составляющих – мотивация и вера в себя. Так, студенты, которые изначально 

были мотивированы, в среднем оказались успешнее на 12–15% (в зависимости от региона), чем 

студенты, не имеющие особого стремления к обучению. Точно так же студенты, обладающие 

«майндсетом роста», то есть уверенные, что смогут добиться высот, если будут упорно трудиться, 

показывают успеваемость на 9–17% лучше, чем молодые люди с «ограниченным майндсетом», 

полагающие, что их возможности имеют определенные границы  

McKinsey проанализировал результаты опроса PISA, чтобы понять уровень эффективности 

каждого из этих методов. Во всех пяти регионах, когда учителя проявляли большую инициативу, 

показатели были в среднем выше в сравнении со вторым методом обучения, когда ученики 

проявляют большую самостоятельность. На первый взгляд, выбор очевиден, однако, глубже 

проанализировав данные, можно сделать вывод, что наилучших результатов достигают те ученики, 

которые сочетают элементы как первого, так и второго метода обучения. Причем это является 

верным для всех пяти регионов. 
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И все же существуют региональные отличия. Так, в школах с развитой образовательной системой 
и более высокими показателями, по итогам опроса PISA, эффект от совмещения разных подходов 
в обучении намного сильнее. Тогда как в школах с менее прогрессивной системой наибольший 
эффект имеет все-таки обучение согласно инструкциям преподавателя [4]. 

Пожалуй, самым печальным фактом, выявленным в исследовании, является высокая межрегио-
нальная дифференциация в качестве образования. А такую ситуацию сложно назвать приемлемой 
для унитарного государства. Судите сами: разница в Казахстане между самым успешным и самым 
отстающим регионами составляет примерно 90 баллов. А по новой методике ОЭСР (Организация 
экономического сотрудничества и развития) это эквивалентно трѐм годам обучения! Выходит, что 
15-летний подросток из отстающего региона по своему умению принимать решения в сложных 
жизненных ситуациях подобен 12-летнему подростку из наиболее успешного региона. Другими 
словами – отстаѐт на три года в развитии. 

Кроме того, сохраняется большой разрыв в уровне знаний и функциональных компетенций 
между учащимися городских и сельских школ и колледжей, детьми из разных социальных групп, а 
также между школьниками, обучающимися на казахском и русском языках. При этом разница в 
уровне образования между вышеперечисленными группами составляет 1,5-2 года. Исследование 
выявило и причины такого «разрыва»: недостаточная квалификация учителей, нехватка педагогов    
(5-11 класс), потребность в современном оснащении кабинетов. Не будем забывать и о проблеме 
недостаточного финансирования: если брать за основу методику ОЭСР, то в среднем в мире на 
одного ребенка в возрасте 6-15 лет тратится в 4 раза больше средств, чем в нашей стране. 

Наконец, было выявлено, что доля функционально неграмотных учеников (по стандартам PISA – 
таких, которые не справляются с заданиями 2-го уровня и ниже) остается высокой: до 40%. Процент 
выполняющих задания «высокого» и «продвинутого» уровней не слишком радует и по шкале TIMSS 
– менее 50%. 

Выводы очевидны: сегодня система образования Казахстана не выполняет роль «социального 
лифта» – напротив, она усиливает имеющееся расслоение в обществе, работая как «сепаратор». 
Печально, что оба исследования (TIMSS и PISA) отмечают столь явную зависимость уровня разви-
тия казахстанских детей от социального статуса и возможностей их родителей. Разница немалая: 
дети из семей с высоким уровнем обеспеченности (дома есть компьютер, доступ к интернету, отдель-
ная комната, более 100 книг в доме) на год-полтора опережают детей, у которых ничего этого нет. 

Во-первых, следует сфокусировать внимание на отстающих школах и группах учащихся. 
Необходимо создать некие системы мотивации для перехода директоров из «сильных» школ в 
«слабые». Нужно наладить механизма привлечения, развития, поддержки и удержания сильных 
учителей в слабых школах. Одним из положительных примеров может служить запуск программы 
«Teachfor Kazakhstan». Также важно внедрение национальной системы ранней диагностики и 
корректирующей поддержки для слабоуспевающих детей, и увеличение охвата дошкольным образо-
ванием детей из уязвимых слоев населения за счет госзаказа. 

Ну, и в целом, необходимо пересмотреть государственные расходы на образование. Разумеется, 
учителям нужно повышать заработную плату. Провести выравнивание среднемесячной зарплаты 
учителя со средней по Казахстану. Если брать методику ОЭСР, то зарплата учителя должна быть не 

меньше 85% от среднемесячной зарплаты по стране. Что касается повышения расходов на образо-
вание в целом, то его необходимо поднять до уровня 4-6% от национального ВВП и/или не менее 15-
20% от общих госрасходов. Актуальная для Казахстана задача – увеличение доступа к высшему 
образованию. Ну и конечно же, нужно провести ряд системных исследований причин дифферен-
циации качества образования – для принятия управленческих решений [5].   

В заключении можно констатировать, чтов исследовании PISA, как и во всех других между-
народных сравнительных исследованиях, делается вывод о том, что нет ни одного единственного 
фактора, объясняющего те или иные результаты различных стран. Взаимодействие факторов носит 
сложный характер и требует дополнительного многофакторного анализа с учетом показателей, 
характеризующих различные уровни и объекты системы образования. 

Оценка образовательных достижений изучается в контексте различных факторов, влияющих на 
степень их достижения: социально-экономические условия, преподавание и среда обучения, 
различные аспекты деятельности организации образования, содержание образования, формы и 
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методы обучения, материально-техническая база, кадровый состав и т.д., которые в совокупности 
обеспечивают формирование и развитие компетентности. Как уже было отмечено, подростки в 
возрасте 15 лет заканчивают ступень основного образования и готовятся к взрослой жизни. В связи с 
этим, исследование нацелено на выявление знаний, умений и навыков у 15- летних обучающихся, 
необходимых им в самостоятельной жизни. 

Участие Казахстана в PISA заставляет задуматься о качестве, приоритетах в обновленном 
содержании образования, способствует появлению новых направлений исследований, например, в 
области изучения возможности реализации компетентностного подхода в образовании.  

Анализ результатов исследования позволяет выявить стороны в образовательной подготовке 
обучающихся, требующие корректировки с целью повышения конкурентоспособности системы 
нашего образования, а также внедрять учебные и контрольно-измерительные материалы, учитываю-
щие выявленные проблемы.  

Большую пользу может принести изучение международного опыта стран, показывающих 
стабильно высокие результаты в исследовании PISA, которым удалось за довольно короткий срок 
добиться качественно иных результатов путем проведения ряда образовательных реформ в системе 
образования. 
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ҮШТІЛДІ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫНДАҒЫ CLIL ӘДІСІ 
 

Аңдатпа 

Мақалада Еліміздің ҽлеуметтік-экономикалық саласындаболып жатқан, ҧлттар мен ҧлыстардың бір-бірін тҥсінуі-

не сипат алған ағылшын тілінің рҿлі  жҽне пҽн мен тілді кіріктіріп білім беруде CLIL ҽдісінің мақсаты, ерекшеліктері 

мен қолдану аясы туралы қарастырылған. Қазіргі таңда  ғылым мен білім жҥйесін дамыту жолында негізгі мақсат  

тиімді ҽдіс-тҽсілдерді кіріктіру болып табылады. Соның ішінде қазіргі таңда CLIL ҽдісі – белсенді оқыту ҽдісі болып 

отыр. Бҧл ҽдіс бойынша оқушы тілдік қҧзіретін дамытады, оқуға деген ынтасы артады, сҿздік қоры баииды, сонымен 

қатар алған білімін ҿмірде қолдана білуге жҽне  тез ҿзгеретін ҿмірлік жағдайларға бейімді болады. 

Тҥйін сӛздер: білімді ҧрпақ, достық пен бейбітшілік, белсенд іоқыту, бҽсекелестік, тҥпнҧсқалық, кіріктіріп 

оқыту. 
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МЕТОД CLIL В ПРОГРАММЕ ТРЕХЪЯЗЫЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена роль английского языка, который влияет на взаимопонимание людей разных националь-

ностей в сфере социально-экономического происхождения нашей страны. Также рассмотрены цели метода CLIL, 

интегрированныев предмет и язык, особенности метода CLIL и сфера его применения. На пути развития системы 

образования используются методы эффективного обучения для реализации программы трехъязычного обучения. В 

настоящее время CLIL – один из  активных методов обучения. Этот метод развивает языковую компетенцию не 

только в учебе, но и помогает использовать новые  знания учащихся и  способствуетприменению всего нового в 

часто меняющихся жизненных ситуациях. 

Ключевые слова: образованное поколение, мира и дружба, активное обучение, конкурентоспособность, 

аутентичность, интегрированное обучение. 
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CLIL METHOD OF TEACHING IN THE TRILINGUAL PROGRAM  

 

Abstract 

The article describes the role of the English language that affects understanding other Nations and peoples in the sphere of 

our socio-economic country, and the aims of the method CLIL are integrated in subject and language, features of CLIL 

method and the sphere its application. Right now, on the way of development of the education system is to use effective 

teaching methods. At present CLIL is one of the active learning methods. This method develops the language competence not 

only academically, but also helps you to use your new knowledge of students and contribute quickly apply everything new in 

frequently changing situations. 

Key words: educated generation, peace and friendship, active learning, competitiveness, authenticity, integrated learning. 

 

Бҥгінгі кҥннен бастап ағылшын тілін оқыту ҿте қарқынды жҽне тез ҿзгеруде. Осыған орай шет 
тілін оқыту жҽне оқу ҿзгерістеріне тез бейімделуде ҧстаздарымыз тынымсыз жҧмыс жасауда. Білім 
берудің мақсаты тек адамның мҽдениетін байыту емес, білім мен ғылымды ҥйреніп, ҽлемдік еңбек 
нарығында ҿзін кҿрсете білу. Ең негізгі кҿрініс тілді тиімді пайдаланып, қарым-қатынасқа тҥсу. 
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Сондықтан шет тілін ҥйрену жалпы жҽне негізгі пҽн ретінде қабылданғаны дҧрыс. Білім жҥйесінде 
тілді оқыту мен оқу ҥдерісінде осы қабілеттерге жетудің негізгі шарттары тиімді ҽдіс-тҽсілдерді 
кіріктіру болып табылады. Орыс педагогі К.Д. Ушинский айтқандай, қазіргі заман талабына сай, ҽр 
мҧғалім, ҿз білімін жетілдіріп, ескі бірсарынды сабақтардан гҿрі, жаңа талапқа сай инновациялық 
технологияларды ҿз сабақтарында кҥнделікті пайдаланса, сабақ тартымды да, мҽнді, қонымды, 
тиімді болары сҿзсіз. Кезінде ағылшын тілінде қатесіз жазып, бірі-бірімізбен диалог қҧрастырғаны-
мызға, кітапта берілген мазмҧнды қатесіз оқып, баяндап бергенімізге мҽз болушы едік. Қазіргі мынау 
жаңа оқыту жҥйесін жҥзеге асыруға байланысты, кез-келген ҽлемдік тартыста қарулы болуға, соны-
мен қатар қазақтардың бҽсекелестікке сай, білімді ҧрпақ жалғасуына, дамыған елдер қатарына ену 
мақсатына орай ҧстаздарымыз ҥздіксіз білімдерін дамытып отыр, білім беруді одан ҽрі ізгілендіру, 
жеке тҧлғаны қалыптастыруда озық, жаңғыртылған ҽдістемелік жҥйені меңгеру, ҽлемдік білім беру 
кеңістігіндегі ел дамуына оңтайлы ізгі қадамдарды игеру сияқты жаңа талаптарға сҽйкес істерді 
жҥзеге асыруға бет бҧрды. Бҧл жҿнінде Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында 
«Білім беру жҥйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беру-
ді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап кҿрсеткен. 
Оқытудың ҽртҥрлі технологиялары сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс-тҽжірибесі зерттеліп, 
мектеп ҿміріне енуде. Ҧстаздарымызды жаппай жаңартылған бағдарлама бойынша оқытып, ҽр тҥрлі 
семинар, конференция (Халықаралық, республикалық, қалалық, аудандық), вебинар, курстар жҥргі-
зілуде. Сонымен қатар, ҥштілді меңгеру бағдарламасы бойынша кҿптеген іс-шаралар жҥргізілуде. 
Негізінде, ҥш тілді саясат Қазақстан халқы ҥшін маңызды. Қазақ тілі – ана тіліміз, еліміздің басты 
бойтҧмары, туған тілі. Сонымен қатар орыс тілі – достық пен бейбітшіліктің, этносаралық қарым-
қатынас тілі ретінде еліміздің екінші тілі болып табылады. Демек, орыс тілі  ғаламдық экономикаға 
кірудің ең негізгі тілі ретінде ҿте маңызды боп табылады. Ал енді ағылшын тілінің жҿні – бір басқа.  
Ағылшын тілі ҥйренудің заманауи кҿптілді жҽне кҿпмҽдениетті жаһандаған ҽлемде адамның кҥнде-
лікті ҿмірі мен кҽсіптік қызметін қамтамасыз ететін кепіл ретінде ҽлеуметтік маңызы зор болып тҧр. 
Еліміздің тарихында болып жатқан ҽлеуметтік-экономикалық, мемлекеттік зор ҧлттар мен ҧлыстар-
дың бір-бірін тҥсінуіне халықаралық сипат алған ағылшын тілінің ҿзіндік рҿлі кҿп. Бҧл тіл қазіргі 
заманда жаһандық тіл болғандықтан, оның Қазақстандағы рҿлі жҽне болашақтағы маңызы зор. Кҿп-
тілділік дегеніміз кҿп мҽдениетті тҧлғаны қалыптастырудың негізі. Ҥш тілді  қатар меңгерту білімді 
жастардың, іскер жастардың кҿбеюіне кҿмегін тигізіп, мемлекетімізге ҥлкен кҿмегі болатыны айқын. 
Бір себебін айта кетсек, бір жарым ғасырлық тарихы бар дҥниежҥзілік халықаралық кҿрме  ЭКСПО 
– 2017 Еліміздің елордасы Астана қаласында ҿткізілді. Кҿрмеге ҽлемнің тҥкпір-тҥкпірінен тҥрлі ҧлт-
тар делегациялары жҽне туристер халықаралық кҿрмеге келді. Олардың қатынас тілі ағылшын тілі 
болды. Кҿрмеде еліміздің жастары аудармашы ретінде жоғары деңгейде қызмет етті. Халықаралық 
кҿрме арқылы, біз еліміздің тарихын, мҽдениетін, қоғамның ҥштілде де еркін сҿйлейтіндігін ҽлемге 
таныттық. 

Қазіргі таңда мектеп алды дайындық білім беру орталықтарынан бастап ағылшын тіліне ҥйретеді, 
себебі, елімізді болашаққа жетелейтін ҿсіп келе жатқан жас буын екені белгілі. Елбасы «Қазақстан — 
2050» стратегиясында болашақ бҥгіннен басталады, ел болашағы – ертеңгі азамат, бҥгінгі жас 
ҧрпақ». 

Демек, кҿп тіл білу жас ҧрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, ҽлемдік ғылым 
қҧпияларын тануына мҥмкіншілік беретін аса маңызды қҧралы болып табылады. Ҥш тілде қатар 
білім беру ҥш тілдің қолдану аясының ішінде бірі артық, бірі кемдеу болуына ҽкеліп соғуы да мҥм-
кін. Жастардың мектеп қабырғасында ҥш тілді тегін оқып, шетелге шығуына жҽне оқу іздеуіне, ғы-
лыммен, бизнеспен айналысуына зор мҥмкіндік туып отыр деуге де болады. Біздің елімізде оқығы-
сы келген адамға ҽрқашан жол ашық екені рас. Ҽсіресе, қазіргі ҽлемдік жаһандану кезеңінде жаңа 
технология мен қаржы-экономиканың тілі болып есептелетін халықаралық тілдерді меңгерген адам-
ның жҧмысты да қиналмай, тез табуға мҥмкіндік туады. Ҽрбір саналы азамат ҿз елінің болашағы 
ҥшін ҥш тілді қатар меңгергеннен ешбір зиян шекпейді, ҽсіресе еліміздің шетел елдерімен халықара-
лық байланыстары кҥннен-кҥнге арта тҥскен кезде. 

Қазіргі ақпараттық технологияларының дамыған заманында ҥш тілді меңгеру қиындық тудыр-
майды, себебі ағылшын тілін тек білім алу барысында емес, ғаламтордың кҿмегімен де еркін мең-
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геруге болады. Кҿп тілді ҥйрету арқылы біз болашақта кҿзі ашық, ҽлемдік мҽдениетке кҿзқарасы 
қалыптасқан азамат тҽрбиелейміз деген ойдамыз. 

Сапаға жетелейтін, оны қадағалайтын тҥрлі тетіктер жеткілікті. «Ҽлеуметтік – экономикалық 
жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауын жҥзеге асыру 
мақсатында Назарбаев Зияткерлік мектептерінің тҽжірибесін оқу – тҽрбие  ҥрдісіне енгізе отырып, 
тарату қазіргі таңдағы білім беру саласындағы тырнақ алды маңызды мҽселелердің бірі болып табы-
лады. Қазақстанның барлық білім беру мектептерінде НЗМ инновациялық білім беру тҽжірибесінің 
тиімділігін ғылыми тҽсілдер арқылы жҽне оқытушы – ҽдіскерлердің ғылыми-ҽдістемелік ҧстаным-
дарындағы ерекшеліктеріне тоқталып ҿтсек. 

Кіріктірілген білім беру бағдарламасының ерекшеліктері: 

- оқушыларға алған білімдерін оқудағы жҽне ҿмірдегі мҽселелерді шешуде пайдалануды ҥйре-

туге бағдарлау; 

- тілдерді деңгейлік ҥйретуді ҧйымдастыру; 

- пҽндерді кіріктіру; 

- жаңа пҽндерді енгізу; 

- тереңдетіп жҽне стандартты оқуға арналған пҽндерді жоғары мектепте таңдау қҧқығы; 

- жоғары оқу орындарына тҥсуге мақсатты тҥрде дайындалу; 

- бағалаудың критерийлік жҥйесі; 

- осы бағдарлама негізінде оқушылардың дағдыларын дамыту; 

- сын тҧрғысынан ойлау; 

- білімдерді шығармашылықпен пайдалана білу; 

- зерттеушілік дағдыларды қалыптастыру. 

Ҥштілде білім берудің тиімділігі Халықаралық зерттеулер ҥш тілде жҥргізілетін оқу бағдарлама-

лары бойынша білім алатын оқушылар жҧмысқа ҧқыпты, мотивациялары жоғары, бірнеше тіл білу-

дің артықшылықтарын тҥсінеді. Ҥш тілде оқытудың ҽдіс-тҽсілдері – пҽн мен тілді кіріктіріп оқыту 

ҽдісі, командалық оқыту, тілдік ортаға ену.  

«CLIL» – Ҥштілділік оқыту бағдарламасын жҥзеге асырудың тиімді ҽдісі. 

CLIL – ҽдісінің негізгі қаруы. 

Қазіргі таңда тілдік пҽн емес сабақтарда тіл мен мазмҧн ағылшын тілінде қоса оқытылып жатқа-

нын жоққа шығара алмаймыз. Бҧл термин ХХ ғасырдың соңында Еуропада пайда болғанымен, 

тарихы ертеден басталады. Соңғы жылдары CLIL ҽдісі Европа мен Славакия елдерінде ҥлкен маңыз-

ға ие болып отыр. CLIL білім жҥйесіне жҽне методологиялық мақсаттарына сай арнайы ҽдіс болып 

табылады. Бҧл оқушының қызығушылығын арттырып жоғары нҽтиже кҿрсетуінің негізгі қҧрал-

дарының бірі болып табылады. Пҽнді шет тілінде ҥйретудің қарапайым жолынан гҿрі, пҽнді жҽне 

тілді  кіріктіріп оқытуда қос тілділік білім жҥйесін қосу маңызды ҧсыныстардың бірі болып отыр. 

Марш пен Фригольс бес негізгі ерекшелігін атап кҿрсетті: 

кҿп нысаналық, оқыту аясын кеңейту, тҥпнҧсқалық, белсенді оқыту, қолдау. 

Марш пен Фригольстың кҿп нысаналы ҧсыныстарына сҥйене отырып, ҿзекті тақырыптарды тіл-

дік емес сабақтарға кіріктіріп оқытуда жҽне жоспарлап оқытуда пҽнаралық тақырыптар жҽне жоба-

лар арқылы кҿрсете алды. CLIL – екі мақсатты кҿздейтін оқыту ҽдістемесі. 

1. Екінші немесе ҥшінші тіл арқылы пҽнді оқыту. 

2. Пҽн арқылы тілді оқыту. 

Мысалы: Бір сабақты алайық, қай пҽн екенін ҿзіміз таңдаймыз. Сол пҽнге қажетті мағлҧматтар 

мен жабдықтарды аламыз. Сонда тіл мен пҽнді сол сабаққа кіріктіріп оқыту ҥрдісі жҥреді. Орыс 

кластарына География пҽнін қазақша оқыту балалардың География пҽнін жҽне қазақ тілін ҥйреніп 

шығуын кҿздейді. Мысалы: су буланды, сосын бҧлтқа айналды, - деп бір оқушы айтса, екінші бір 

оқушы: тамшылар жиналды, сосын жаңбыр жауды, - деп ҿз ойын айтады. Осы кезде мҧғалім оқушы-

лардың ойларын жалғастырып, қосымша ақпарат беруге тырысады. Мысалы: табиғи қҧбылыстарды 

сипаттағанда осы шақты қолданамыз: Жаңбыр жауады. 
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CLIL – келесі теорияларға негізделген, Лев Выготскийдің (1978) «Оқушы ҿз бетінше меңгере 

алмайтын білім немесе дағдыны ҿзінен жақсырақ білетіндердің кҿмегімен ҥйренеді». Стивен 

Крашеннің (1982) екінші тіл меңгеру теориясы; «Тілді ҥйрену грамматикалық ережелерді шектен 

тыс жаттау мен қайталауды қажет етпейді. Тілді ҥйрену ҥшін сол тілде мағыналы ҽрі шынайы 

қарым-қатынас болуы керек». 

CLIL ҽдісін қолданатын мҧғалім тек пҽн мҧғалімі немесе тек тіл мҧғалімі болмауы тиіс, керісінше 

CLIL ҽдісін қолданатын мҧғалім пҽн мен тілді қатар оқытуы керек, екеуі теңдей қатар жҥруі керек. 

CLIL ҽдісінің артықшылықтары: 

- оқушылардың тілдік дағдыларын жетілдіреді; 

- оқушылардың сҿздік қорын байытады; 

- оқушылардың оқуға ынтасын арттырады; 

- пҽндік білімі бірінші тілде оқитын оқушылармен бірдей, кей жағдайда артық та болады. 

CLIL ҽдісін қолдану барысында - 

- ҽр сабақттың пҽндік жҽне тілдік мақсаттары болуы керек; 

- мҧғалім оқушылардың сол мақсаттарға жетуін қадағалау керек; 

- оқушыларға дифференцияция жасалуы қажет; 

- тірек сҿздермен жҧмыс жасалуы қажет; 

- айтылым, жазылым, тыңдалым жҽне оқылым дағдылары дамытылуы қажет; 

- белсенді оқу ҽдістерін қолдану керек. 

CLIL ҽдісін қолдану барысында тапсырмалар мақсатқа бағытталған, оқушылардың тіл деңгейлері-

не сай, орындауға қызықты, ынталандыратын, бір-бірімен логикалық тҥрде байланысқан болуы қажет. 

 Ең алдымен тілдік пҽндер мен тілдік пҽндер емес пҽндерге назар аудару қажет. Бҧл жерде мҧға-

лім жан-жақты танымы жоғары болуы маңызды жҽне білім алу саласында ҽрдайым қол ҧшын беріп 

отыруы тиіс. Егер оқушылар сҽтті ҥйреніп шығуға ынталанса тілдік жҽне пҽндік білімін оңтайлы 

қолдана алатындарына сенімді болуы қажет. Адамның ҿзіне деген сенімділігі біліммен жҽне тҽжі-

рибелі жҧмыстармен қаруланған ортада кҿрінеді. Жалпы айтқанда, шет тіліндегі қарым-қатынас 

жҽне ҽрдайым қайталанып отыратын тақырыптар жҽне тапсырмалар сенімділіктің негізгі кҿзі болуы-

на кҿмектеседі. CLIL – белсенді оқыту ҽдісіне жатады, ҿйткені мҧғалімдер сабақты жҥргізуші ретін-

де ҽрекет жасайды, қалған ойлау, сабақ барысында ізденіп жҧмыс істеу оқушының міндеті болып 

қалады. Бірігіп жҧмыс жасауда оқушылардың қорқынышы бҽсең болады жҽне басқаша айтқанда 

мотивация дамиды, бірігіп жҧмыс жасап тілді ҥйрену, сабақ мазмҧнын тҥсіну жҽне оқығанының 

қорытындысын кҿрсетуді дамытады. Шығармашылық пен критериальды ойлау болса да, ағылшын 

тілінде білім алу ауыр жолдардың бірі. CLIL ҽдісі бойынша оқушының ҿткен тақырыптарды жҥйелі 

саралап ҿтуіне қолдау табады. Бірақ ҿткен тақырыптарды қолдану тек ҧстазға қатысты дҥние, бҧл 

оқушылардың тапсырмаларды орындауына жҽне оларды шешуде кҿмектеседі. Қарапайым ғана 

мысалмен айтқанда оқушылардың тапсырманың негізгі берілгеніне қарай орындау немесе тапсырма-

ны орындаудағы мақсатына қарай басқа да тҽсілдерді кҿрсетуге болатынын айтса болады. Оқушылар 

қолдау кҿрсетіп отырудың уақытша екенін ҿздері-ақ басында тҥсіне бастайды. Кейіннен ҿздері-ақ 

тапсырмаларды еш қолдаусыз орындай бастайды. Негізгі қҧзыреттілігін қалыптастыруда CLIL ҽдісі-

мен (ContentLanguage Integrated Learning) ағылшын тілінде оқыту ықпал етеді. Бҧл ҽдіспен оқытудың 

ерекшелігі, мҧнда  тҥрлі оқыту жағдайларда сабақ жҽне оқу мақсаттарының берілген кезеңіне тиісті 

тілді пайдаланып, сабақты ҿткізу екі тілде (отандық жҽне шетелдік) жҥзеге асырылады. Білімді то-

лық игеру ҥшін оқушылардың ойлау қабілетін дамыту, еркін сҿйлеуіне, ҿз ойын ашық жҽне толық 

айтуға ҥйрету, ой-ҿрісін кеңейту – оқытудың ең басты мақсаты. Ҽрбір оқушыны ҿз мҥмкіндігіне 

қарай білім, дағды алатындай етіп оқытуымыз дҧрыс. Мҧғалім ҿз ісінің маманы болуымен қатар, 

оның бойында баланы жақсы кҿру, баланың кҿзқарасы мен пікірін сыйлау, тек ҿз пҽнінің тҿңірегінде 

ғана қалып қоймай, қоғамда болып  жатқан  ҿзгерістерге қҧлағы тҥрік, кҿзі ашық, жан-жақты талдау  

жасай  білетін  маман  болу.  

CLIL ҽдістемелік тҽсілдің негізгі принциптерін анықтау кезінде Еуропа елдерінде 4C (DoCoyle, 

2008) деп аталатын тҿрт негізгі аспектілері анықталады: 
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Content (мазмҧны) – бҧл ақпараттық қҧзыреттілігін қалыптастыратын пҽндік аймақтағы білім, іскер-

лік, дағды, яғни, ҿздігінен  іздеу, талдау, таңдау, ҿңдеу жҽне қажетті ақпаратты жіберу қабілеті мен 

іскерлігі; 

Communication (байланыс) – сабақта шетел тіліне ҥйренуге емес, шетел тілі білімін қосымша қол-

дануды ҧсынатын тілде оқыту, осылайша, оқушылар шетел тілін оқу кезінде қолданады, сондай-ақ, 

оны қалай пайдалану керектігін ҥйренеді. Бҧл аспект коммуникативті қҧзырлықтарды қалыптас-

тырады, себебі  тыңдай білу, сҧрақтар қоя білу жҽне оларға нақты жауаптар қҧрастыру, қарастыры-

латын мҽселелерді мҧқият тыңдау жҽне белсенді талқылау, серіктесінің пікірін тҥсіну жҽне  оларға 

сыни баға беру секілді жеке тілдік қатынас қабілетін дамытады; 

Cognition (таным) – танымдық жҽне ойлау дағдыларын дамытуды жҥзеге асырады жҽне бір неме-
се бірнеше оқу салаларында студенттердің жақсы даярлығын қамтамасыз ететін білім беру қҧзыретін 
қалыптастыруға ықпал етеді; 

Culture (мҽдениет) – мҽдениет тілін меңгеруді қамтамасыз ететін, ҽлемді тану жолдарымен, ҿзін 

мҽдениет бҿлшегі ретінде ҧсынумен, балама мҽдениетті ҧғыну жҽне қабылдаумен жалпы мҽдени 
қҧзыреттілігін дамыту аспектісі болып табылады. 

Осылайша, CLIL ҽдісі бойынша ағылшын тілінде жҥргізу метапҽндік байланыстарды қамтамасыз 
етеді жҽне жаңа білім беру стандарты принциптерін дамытуда практикалық нҽтижелерге жетуге 
мҥмкіндік береді, атап айтсақ, мҽдени хабардарлығын, интернационализациялау, тілдік қҧзыретін 
дамытады, тек оқуға ғана даярлығын емес, сонымен қатар жаңа білімін ҿмірде қолдана білуге жҽне 
сҽйкесінше ҿмірлік дҽлелдемесін кҿтеруге, табысқа мақсатталған, сайып келгенде, басты мақсатқа 
қол жеткізуге – болашақ тҥлектердің кҽсіби қҧзыреттілігін қалыптастыруға, олардың ҧтқырлығы мен 
тез ҿзгеретін ҿмірлік жағдайларға бейімделу қабілетін арттыруға ҽкеледі. CLIL ҽдісін қолдану 
мҧғалімнен пҽндік жҽне тілдік білімін жетілдіруді, ресурстарды кеңінен қолдануды, тиянақты жос-
парлауды, кҽсіби біліктілігін ҥнемі арттырып отыруды талап етеді. 

Қорыта айтатын болсақ, қҿп тіл білу біздің мемлекетіміздің халықаралық байланыстарын дамыту-
ға мҥмкіндік беретін тҧлғааралық жҽне мҽдениаралық қарым-қатынастардың аса маңызды қҧралы 
болып табылады. 

Елжанды, білімді, салауатты, жауапты, сыни ойлай алатын, ҥш тіл меңгерген, жалпы адамзаттық 
қҧндылықтар мен қазақ халқының мҽдениетін бойына сіңірген, толерантты жҽне ҽлемдік кеңістікте 
танымал болатын қазақстандық жастарды қалыптастыру ҥшін негіз салынды. 
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METHODICAL ASPECTS OF USE OF DIGITAL LABORATORIES FOR CHEMISTRY LESSONS 
 

Abstract 

Currently, the chemistry teacher is able to use in your practice, digital lab, allowing to organize the chemical experiment to 

a new level, to move from a solely qualitative assessment of the observed phenomena to the analysis of their quantitative 

characteristics, according to a new study of the phenomena and properties of substances. Interpretation of results quantitative 

experiments plays an important role in the development of critical analysis of information, allows you to teach students to 

compare and generalize, identify main and to establish regularities, to formulate problems, to propose and experimentally test 

the hypothesis, formulate conclusions; allows you to master the methods of learning. This approach is determined by the 

target requirements of state educational standards of new generation. 

The article provides information on enhancing cognitive activity of students when studying chemistry with the use of 

digital laboratories and methodological conditions for the effective application of digital laboratories for chemistry lessons 

which promote effective learning using digital laboratories.  

Key words: chemistry, digital laboratory, education technology, chemical experiment, chemistry lessons. 

 

Абдуразова П.А.
1
, Кобланова О.Н.

2
, Райымбеков Е.Б.

3
 Абдурахманова Г.

4 

1
PhD-доктор, старший преподаватель 

2
кандидат химических наук, доцент 

3
магистр технических наук  

4
магистрантка ІІ-курса Университет Сырдария, 

Жетысай, Казахстан 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ЛАБОРАТОРИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ 

 

Аннотация 

В настоящее время учитель химии имеет возможность использовать в своей практике цифровые лаборатории, 

позволяющие организовать химический эксперимент на новом уровне, перейти от исключительно качественной 

оценки наблюдаемых явлений к анализу их количественных характеристик, по-новому изучать явления и свойства 

веществ. Интерпретация результатов количественных экспериментов играет важную роль в развитии критического 

анализа информации, позволяет научить школьников сравнивать и обобщать, выявлять главное и устанавливать 

закономерности, самостоятельно формулировать проблему, выдвигать и экспериментально проверять гипотезу, 

формулировать выводы; позволяет обучать методам познания. Такой подход определяется целевыми требованиями 

государственного образовательного стандарта нового поколения.  

В статье приведены сведения о повышении познавательной деятельности учащихся при изучении химии с 

использованием цифровых лабораторий и выявлены методические условия эффективного применения цифровых 

лабораторий на уроках химии, которые способствуют эффективному обучению с использованием цифровых 

лабораторий. 

Ключевые слова: химия, цифровая лаборатория, технология обучения, химический эксперимент, уроки химии. 
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ХИМИЯ САБАҚТАРЫНДА САНДЫҚ ЗЕРТХАНАЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ  

 

Аңдатпа 

Қазіргі таңда химия пҽнінің мҧғалімі ҿзінің тҽжірибесінде химиялық эксперименттерді жаңа дҽрежеге кҿтеруге 

мҥмкіндік беретін сандық зертханаларды пайдалануына, байқалушы қҧбылыстарды сапалық бағалаудан олардың 

сандық сипаттамаларын талдауға ҿтуіне, заттардың қасиеттері мен қҧбылыстарын жаңаша тҥрде зерттеуге мҥмкін-

діктері жетерлік. Тҽжірибелердің сандық нҽтижелерін талдау ақпаратты сыни талдауды дамытуда аса маңызды рҿлге 

ие жҽне оқушыларға салыстыру мен жалпылауға, негізгісін анықтап, заңдылықтарды орнатуға, мҽселені ҿздігінен 

туындатуға, тҧжырымдарды ҧсынып, оларды тҽжірибе тҥрінде зерттеуге, қорытындылар шығаруға, таным ҽдістеріне 

ҥйретуге мҥмкіндік береді. Мҧндай тҽсілдер жаңа буын ҧрпақтарға қатысты білім берудің мемлекеттік стандарты-

ның талаптарына да сай келеді.  

Мақалада сандық зертханаларды қолдану арқылы химияны оқытудағы оқушылардың танымдық іс-ҽрекеттерін 

арттыру туралы мҽліметтер келтірілген жҽне сандық зертханаларды қолдану арқылы химия сабақтарында тиімді 

оқытуға қол жеткізетін сандық зертханаларды тиімді пайдаланудың ҽдістемелік шарттары анықталды.  

Тҥйін сӛздер: химия, сандық зертхана, оқыту технологиясы, химиялық тҽжірибе, химия сабағы. 

 

Definition of the main methodological terms of the use of digital laboratories conveniently carried out in 

the system (hierarchy) of the principles, rules, basic working requirements, behavior, etc. [1, p.462]. The 

hierarchy of principles for the implementation of the educational process in high school includes three levels: 

- first – principle provisions of the General theory of cognition, methodological or metaprinciple; 

- second - didactic principles; 

- the third level – the principles (conditions) of teaching methodology or methodological conditions, 

taking into account the features, in particular the use of digital labs in teaching chemistry. 

Methodological principles (or principles of principles) to determine the common features of the education 

system [2, pp. 21 - 24; 3] (fig. 1). 

Didactic principles (principles of didactics) is a mandatory requirements for the content and organization 

of the teaching process, reflecting its internal laws and contradictions [1, p. 467]. K.D.Ushinskyi has 

identified the necessary conditions of good teaching: timeliness, gradualism, balance, constancy, hardness, 

absorption, clarity, initiative of students, the lack of excessive tension and excessive lightness, correctness. 

To the didactic principles he attributed also: the consciousness and activity of teaching; clarity; consistency; 

the strength of knowledge and skills [4, pp. 178-186]. 
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Figure 1. Methodological principles or metaprinciple 

 

The analysis of interpretation of the principles of the organisation of chemical experiments and system 

requirements, training equipment, logistical conditions to ensure the experiments are presented in fig. 2-3. 

 

•Analysis of the most important pedagogical values in 
education.

Axiological principle

•The ability of a person to continuous self-development and 
self-education.

Cultural principle

•A holistic system of knowledge about man, for the purpose 
of development of educational systems.

Anthropological principle

•The priority values of the individual educator and students, 
harmonization of their interests.

Humanistic principle

•The study of the educational system from the standpoint of 
self-government, self-organization, self-development.

Synergy principle

•Focus to the learner understand the meaning of the studied 
material.

Hermeneutic principle

•The formation of a healthy person (the role of this principle 
increases with the use of computer tools in teaching).

Valeological principle

•The development of the student as an individual and a 
personality based on its individual characteristics, with the 
formation of spiritual and moral values. Develop creative 

skills, ability to socialize, build team relationships and 
society.

Acmeological principle
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Figure 2.System of principles by the example of complex application technical training 
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Figure 3.System of principles of organization of the teaching chemical experiment 

 

Based on the analysis of identified problems, guided by the methodological, General didactic, 

psychological and pedagogical principles and principles of the educational chemical experiment, system 

requirements, training equipment, logistical conditions to ensure the experiment was methodical conditions 

of use of digital laboratories (see table.1).  

 

Table 1 – The system of conditions for effective application of digital labs 
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The scientific principle relies on the logical relationship between the content of science and a school 

subject, contributes to the implementation of the training elements of problems, developing training requires 

to develop the ability of students to observe phenomena, record and analyze observations, skillfully conduct 

scientific argument to prove their point of view, [1, p. 137]. 
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According to the principle of access to the contents and methods of presentation should match the 

individual characteristics of students, but this education should require some effort and lead to the 

development of the individual. 

The principle of clarity, which spawned a whole system of technical training, more justified                            

J.A. Comenius [5]. Use when teaching students Digital labs allows you to "see inside" the processes that 

cannot be captured using traditional approaches to school experiences. The student gets the opportunity to 

see the phenomenon with your own eyes, touch it, "try everything out" [6].The principle of consciousness 

and activity expresses the essence of the activity-based concept: a person cannot be taught if he doesn't want 

to learn itself [7]. The conscious assimilation of knowledge prevents formalism, increases their resistance, 

"the knowledge obtained by self-searching, always hold out longer than those obtained in finished form,"               

[6, p. 54-61].  

In accordance with the principle of systematic knowledge, and skills should be formed in the system in a 

certain order, maintaining the connection between the phenomena, concepts, facts, between the theories and 

conduct of practical work. 

The principle of logic sequence of a statement. The use of Digital labs in the system of lessons and 

specific lesson should be in logical connection with the material being studied. 

The principle of combination of various methods, forms and means of education especially actual in the 

learning using Digital labs. You need to use different teaching methods, means of learning, forms of 

organization of work in class when demonstration experiment [8; 9], laboratory experiments and practical 

work, as well as the organization of extracurricular activities (field studies, project activities, elective courses 

and clubs). 

Principles of teaching methodology or methodological conditions that promote effective learning using 

digital laboratories is shown in figure 4. 

 

 
 

Fig. 4 – Principles of teaching methodology or methodological conditions that promote effective  

learning using digital laboratories 

 

From the foregoing leads to the following requirements of the research process with Digital Labs: 

- Supplies must be placed on a table in a certain order, is available to a student can quickly get to work; 
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- "Global" research, which occupies infinitely a lot of time should be avoided. The learning objective 

must be specific, accessible and understandable to students. To accomplish given a certain stage of the 

lesson; 

- The teacher's instruction, both verbally and written on the cards must match the goal. In their 

compilation should pay attention to prevent common mistakes that students often make when performing a 

particular experience; 

- Preparation and calibration of sensors should be carried out in advance. 

Skillful organization of students for the maintenance of order during operation and cleaning of the 

workplace after execution, teaches students to accuracy and reasonable speed, and the teacher allows to 

avoid additional time in preparation for the next lesson. 
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EDUCATIONAL SESSIONS OF PHYSICAL TRAINING AS A FORM OF ORGANIZATION  
OF DIDACTICAL PROCESSES 

 
Abstract   

This article is devoted to the development of the concept of the formation of physical culture and physical education of 

students in secondary schools and students. This article presents a didactically effective periodization of physical exercises in 

working areas of three levels of sports pedagogy of cooperation, as well as the testing technique in four modes of assessment 

of motor activity (speed-strength, power endurance, fitness level and athletic form) of students in schools and universities in 

the process of their training. In addition, in this paper, the general regularities of the constant of harmonic development of 

personality in the system of physical education are revealed. The received data supplement the forms and means of sports 

pedagogical communication and cooperation, the provisions of scientific theories of physical education and personality 

education, encourage to active activity, given that these characteristics play an important role in self-improvement and 

motivation of pupils and students of universities. 

Key words: training session, physical training, organization of teaching, content of the lesson, instructions, physical 

development.  
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УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ  

ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ   

 

Аннотация 

Данная статья посвящена разработке концепции формирования физической культуры и физического воспитания 

учащихся средних школ и студентов. В данной статье представлена дидактически эффективная периодизация 

занятий физическими упражнениями в рабочих зонах трѐх уровней спортивной педагогики сотрудничества, а также 

методика тестирования в четырѐх режимах оценки двигательной деятельности (скоростно-силовой, силовой 

выносливости, уровня работоспособности и спортивной формы) учащихся и студентов в процессе их обучения. 

Дополнительно, в данной работе выявлены общие закономерности константы гармонического развития личности в 

системе физкультурного образования. Полученные данные дополняют формы и средства спортивного педагоги-

ческого общения и сотрудничества, положения научных теорий физкультурного образования и воспитания лич-

ности, побуждают к активной деятельности, учитывая, что эти характеристики играют важную роль в само-

совершенствовании и мотивации учеников и студентов высших учебных заведений.  

Ключевые слова: спортивная педагогика, физическое воспитание, развитие студентов, эффективная периодиза-

ция, методика тестирования, константы гармонического развития. 
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ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҒЫ –  ДИДАКТИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ ҦЙЫМДАСТЫРУ НЫСАНЫ  

 

Аңдатпа 

Мақалада орта мектептердегі оқушылар мен студенттердің дене шынықтыруын жҽне дене тҽрбиесін қалыптас-

тыру тҧжырымдамасы; жҧмыс аймақтарында спорттық ынтымақтастық педагогиканың ҥш деңгейінде дене шынық-

тыру жаттығулары ҿтетін сабақтардың дидактикалық тиімді мерзімділігі; оқушылар мен студенттерді оқыту ҥдері-

сінде олардың дене қозғалыстарын бағалаудың тҿрт режимінде (жылдамдық-кҥшті, кҥшті шыдамдылық, жҧмысқа 

қабілеттілік деңгейі жҽне спорттық нысан) тестілеу ҽдістемесі жасалды; тҥрлі ҥлгідегі оқу орындарының  студенттері 

мен мектептердегі оқушыларды дамытудың жалпы заңдылығын қоса алғандағы дене шынықтыру білімі жҥйесіндегі 

жеке тҧлғаның жан-жақты даму константасының жалпы заңдылығы айқындалды. Алынған деректер спорттық педа-

гогикалық қарым-қатынас жҽне ынтымақтастық нысандары мен қҧралдарын толықтырады, жеке тҧлғаға дене 

шынықтыру білімін берудің жҽне оны тҽрбиелеудің ғылыми теориясының қағидаларын толықтырады, еңбегі мен 

жеке қызығушылығында адамның жҥйелі, кемелденген жҽне жан-жақты, шығармашылық жағынан жоғары деңгей-

дегі кҽсіби белсенді ҽрекет етуіне тҥрткі болады. 

Тҥйін сӛздер: дене тҽрбиесі, спорт, педагогика, физиология, психология, денсаулық, физикалық жаттығу, 

ҧйымдастыру, дене тҽрбиесі білімі.  

 

Achievement of the solution of the physical education tasks is possible only with creating interests of 

children in different forms, which affects the pedagogical and good health effect. Different lessons have a 

few common features. That is why the same form can be presented in different ways in a variety of 

classifications [1-4]. The basic principles of the organization of physical education are the following: the 

qualitative and quantitative teaching of the pedagogical guides, which define the system of theoretical and 

pedagogical tasks; bounded structure and limit timeframes; the analysis of the conclusions; systematic 

verification of stable scheduling; relatively stable systematization of students by age and preparedness level. 

The first objective of the physical education is aimed to health and educational tasks. 

 The content of lessons mirrors to the unity of three basic elements. These elements represent the 

following characteristic components. Included in lessons physical exercises. This is a general item of content, 

one side of a larger, substantial subset. 

The content of the activity associated with the implementation of the proposed exercises. This aspect of 

the content consists of very diverse intellectual and physical actions of students, which include listening the 

teacher, observation, implementation, etc. Results depends directly from the activities of children. 

The content of teacher's activity, which consists of the following steps: setting and clarifying objectives, 

defining specific tasks and the organization of their implementation, continuous monitoring of actions of the 
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students, the analysis of these actions, evaluation of performance, adjusting workloads, and direction of the 

conduct involved, relationships, etc. 

Physical activity is divided into three parts: preparatory, main and final (see Table 1). They are mandatory 

and are always located in the sequence listed. The selection of these parts is conditioned by certain 

physiological and pedagogical regularities. It provides strictly gradual inclusion of functional systems of the 

body engaged in core activities, also maintenance and effective use of achieved efficiency for the entire time 

of homework and finally the optimal alignment of the state of the body of child and the psychological setup 

for the next training [5-8].  

The tasks of the preparatory segment: a) primary organization of students, familiarization with the 

upcoming work and creation the required psychological installation; b) the gradual functional training of the 

student to high loads; the creation of a favorable emotional state. 

In the preparatory part of the lesson using a variety of physical exercises techniques, which are already 

well mastered by the students. Most often it is different exercises, some gymnastic exercises of general 

preparatory character, different ways of walking, running and continuous rhythmic jumps performed from 

gradually increasing, but relatively moderate load. 

The tasks of the main part of the lesson are: a) harmonic and special development of the musculoskeletal, 

cardiovascular and respiratory systems, the establishment and maintenance of correct posture, the hardening 

of the body; b) students have the necessary knowledge in the field of motor activity, improvement of the 

system of motor abilities and skills; с) development of motor skills; g) raising the moral, intellectual and 

volitional qualities. In the main part of the study any exercises that serve as effective solution of these 

problems may be applied. 

 

Table 1. Basic parts of physical activity 

 

 
Source: Prepared by the author 

 

The most characteristic tasks of the final part of the session are: a) reducing the excitation of the 

cardiovascular, respiratory and nervous systems, excessive tension of separate groups of muscles; b) the 

regulation of emotional state; с) summarizing the lessons, a brief analysis, if necessary, certain aspects of the 

behavior of students. The most typical exercises for final part of the session: different options of walking and 

other natural movements aimed to the gradual reduction of the tension of function of the cardiovascular and 

respiratory systems; relaxation exercises and the formation of posture; special exercises for attention. 

The timing and specific content of the reviewed parts of the lessons are variable, because it depends on 

features and condition of work, the objectives, the specifics of selected exercises, the total duration, external 

conditions and other factors. The three-part division of the classes defines a common structure, highlighting 

the large mandatory part. This is only the first level of structural organization of classes. Features that are 

more substantial include determination of the sequence of exercises in each part and provision of optimal 

relations between them. This is the second level of building classes. 

The third level of the structure of the classes, except organization of educational actions of the teacher and 

children are also different support actions related to the organization of the work of subgroups, preparation 

equipment, distribution of educational equipment, etc. Organizational maintenance are described in Figure 1. 

 

 

•plays a supporting role and serves to create the prerequisites 
for the main work.

The preparatory part of the lesson 

•include educational and health objectives of the programThe main part of the lesson 

• is aimed to complete the work, bring the body in optimal for 
follow-up functional status, and possible extent of the 
installation this activity. 

The final part of the lesson 
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Figure 1. Organizational maintenance 

 
Source: Prepared by the author 

 

Placement and movement are creating the optimum conditions of work, providing students with the 

opportunity to see the teacher or each other and have sufficient space for proper exercise; for the teacher – 

ability to observe students, engage them in the necessary contacts. The organization of a general order of 

learning activities realized in a various organizational and methodological forms.  

The first group includes those forms in which all students are working simultaneously. Depending on 

what job they perform, there are frontal, group and individual forms of organization. Front organization of 

the activities is characterized by the simultaneous fulfillment of all the students the same task regardless of 

the location and of the selected forms of construction (in columns, in a circle, a few lines). Often it is used to 

control the homogeneous activity of the student, for example in learning exercises that do not require 

insurance and assistance. Group organization of activities provides simultaneous execution of students 

various tasks in several groups. The division of students into groups and determination of the content of the 

tasks is carried out taking into account gender, level of preparedness and etc. Individual organization 

activities provides simultaneous execution of students independently of other personal tasks determined by 

the teacher level of fitness, motor abilities. This form represents the implementation of a differentiated 

approach to the training and education of students and can be used for different purposes: to align the 

proficiency of the students of the group; to facilitate the formation of skills of independent work and the 

development of creativity. 

 The second group forms of organization of student activities in the lesson are those in which students 

carry out exercise alternately (one doing the exercise, others observe, analyze, help). Depending on sequence, 

it is distinguished between "mutual" form of organization, in-line, shift and alternate in pairs. "Mutual" form 

of organization provides for alternate students work in small groups, each of which sequentially performs a 

series of tasks on specially prepared areas typically located within a circle of the room. The composition of 

the exercises is chosen by the effects on different muscular groups for the development of various physical 

abilities. This form is almost never used in the training exercise because of the more complicated control and 

management of the actions of the student, timely assistance and insurance. The dosage is determined 

individually for each student, based on its maximum possibilities. In addition, the load can be controlled by 

varying the number of places to exercise (the more the number of places, the smaller the number of students 

in each group, and hence a shorter duration of pauses between exercises). Tray form involves the 

performance of students of the same exercise one after the other. This form is used in cases when exercises 

are mastered by the students. Shift form of training involves performing the same exercise within multiple 

groups (for example, one group performs an exercise on the gym wall and the other observes, evaluates). The 

number of repetitions of the exercise of each group depends on the bandwidth of the space class and the 

allotted time [9]. 

Alternate exercises in pairs provide a breakdown of all the students in pairs, which alternately performs 

one exercise and the other is assistance, evaluation and correction action. Then students switch roles. In some 

cases, forms of organization activities can be combined. For example, if you group inside of a group exercise 

1. Organization of 
material-technical 
conditions of the 
classroom.

2. The placement and 
movement of students to 
the next class. 

3. The organization of the 
overall order of activities 
of students in class
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can be either the front, or shift, or inline, or in pairs. The ability of the teacher to maintain discipline in class 

largely determines its effectiveness. At the same time maintaining discipline on the lesson is not a limit for 

student movements and the expression of emotions and the formation of their abilities to see, hear the teacher 

and quickly follow his instructions when necessary.  

A wide variety of contingents of program, environments, training and many other factors meets not less 

variety of specific occupations. To successfully choose the most appropriate plan of the order of application 

of the exercise and distinguish the main contents and the structure of each lesson. The diversity of physical 

education classes is distributed to the subordination of the classification group of several interrelated features 

characterizing the focus and substantive content, as well as private educational tasks and methodological 

diversity of the studies. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются пути повышения эффективности учебного процесса путем интенсификации и 

активизации. Также отмечается важность профессионального мастерства преподавателей и выбора правильной 

системы упражнений в достижении заметных результатов у учащихся. Правильное оценивание учащихся является 

показателем высокого уровня компетенции учителя и способом мотивации учащихся добиваться лучших 

результатов в изучении иностранных языков. В современном образовании становится более очевидным тот факт, что 

никакие образовательные реформы не эффективны без кардинальных изменений профессионального сознания 

учителя. Опыт преподавания иностранного языка показывает, чтобы быть настоящим профессионалом, недо-

статочно только знания предмета и умения его преподавать. Важно желание преподавателя работать в данной сфере, 

его положительный настрой по отношению к преподавательскому труду и потребность совершенствовать свои 

профессиональные знания и умения. 

 Ключевые слова: компетентность, интенсификация, активизация, контроль, эффективность, оценивание, 
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ОҚУ ҤДЕРІСІНІҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ АҒЫЛШЫН ТІЛІ МҦҒАЛІМДЕРІНІҢ  
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Аңдатпа 

Мақалада белсендендіру арқылы оқу ҥдерісінің тиімділігін арттыру жолдары қарастырылған. Сонымен бірге, 

оқушылардың жоғары нҽтижеге қол жеткізуіне мҧғалімдердің кҽсіби шеберлігінің маңыздылығы кҿрсетілген. Шетел 

тілін оқуда жақсы жетістіктерге жету ҥшін, оқушыларды дҧрыс бағалау арқылы оларды ынталандыру, мҧғалім 

қҧзіреттілігінің жоғары деңгейінің кҿрсеткіші болып табылады.  

Заманауи білім беру ісінде, ең алдымен мҧғалімнің кҽсіби санасын тҥбегейлі ҿзгетпей, білім беру реформалары 

ешқандай нҽтиже бермейтіні анық. Шетел тілін оқыту тҽжірибесі кҿрсеткендей, кҽсіби шебер болу ҥшін, пҽнді жетік 

білу жҽне оны оқыта білу жеткіліксіз. Ең маңыздысы, мҧғалімінің осы салада жҧмыс істеуге деген қҧлшынысы, 

мҧғалім қызметіне деген оң кҿзқарасы жҽне ҿзінің кҽсіби білім мен біліктіліген жетілдіруге деген қажіттілігі болу 

керек. 
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INCREASE OF THE PROFESSIONAL SKILL OF THE TEACHERS OF ENGLISH LANGUAGE AS A MEANS 

OF EVALUATING THE LEVEL OF EFFECTIVENESS OF THE TRAINING PROCESS 

 

Annotation 

The article deals with the ways of improvement of efficiency in teaching process using intensification and activisation. 

The role of teacher proficiency and the right choice of the system of activities is considered as very important in student 

achievements. Assessment used correctly by highly professional teachers can motivate students to achieve best results in 

learning languages. In modern education, it becomes more obvious that no educational reforms are effective without drastic 

changes in the professional consciousness of the teacher. The experience of teaching a foreign language shows that to be a real 

professional, it is not enough only to know the subject and the ability to teach it. It is important for the teacher to work in this 

area, his positive attitude toward teaching and the need to improve his professional  knowledge and skills. 

Key words: competence, intensification, activation, control, efficiency, evaluation, motivation. 

 

В современном глобализированном мире знание Английского языка стало жизненно важным 

фактором общения между представителями разных народов и национальностей. Интеграция 

культурной, социальной, экономической информации на английском языке в разные сферы жизнен-

ной среды требует правильного понимания и обработки этой информации представителями разных 

профессий. Владение английским, как и любым другим иностранным языком на  уровне правиль-

ного коммуникативного общения может иметь место только при наличии правильных знаний и 

навыков речи. Учителя английского языка в современным процессе преподавания имеют возмож-

ность периодически повышают свой профессиональный уровень с целью правильного оценивания 

результатов учащихся.         

Интенсификация обучения иностранным языкам является одним из эффективных методов обуче-

ния. Щукин А.Н. [1, 8] отмечает, что содержание понятия ―интенсивные методы‖ тесно связано с 

термином ―интенсификация‖,  интенсификация в дидактике рассматривается в связи с общей проб-

лемой оптимизации обучения как одно из возможных направлений  повышения эффективности 

занятий. Вслед за Щукиным мы считаем, что главными показателями оптимизации процесса обучения 

следует считать: а) эффективность решения поставленной учебной задачи. Эффективность обучения 

будет тем выше, чем выше уровень овладения языком по сравнению с некоторыми объективными  

показателями такого владения для каждого этапа обучения. Достижение наивысших показателей в 

каждом виде речевой деятельности и для каждого этапа обучения будут главными результатами опти-

мизации занятий; б) расход времени и усилий на решение учебной задачи.  По мнению Щукина, здесь 

наилучшей считается такая организация занятий, при которой цель обучения достигается при 

наименьшей затрате времени.  Интенсифицировать учебный процесс – значит увеличить количество 
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прорабатываемого на занятиях материала и обеспечить прочность его усвоения за единицу времени, 

т.е. добиться более высокого качества обучения, максимальной производительности (оптималь-

ности) учебного процесса. Важнейшим методическим фактором интенсификации обучения Щукин 

справедливо отмечает плотность общения на занятиях, насыщенность урока видами и формами 

работы, которые требуют от учащихся активности участия в акте общения. Активизация обучения, 

способствующая его интенсификации, обеспечивается за счет специальной организации учебного 

материала, использования специфических приемов обучения по введению и закреплению учебного 

материала, по организации группового взаимодействия, а также за счет мобилизации и более 

продуктивного использования потенциальных возможностей обучающего и учащегося и их 

взаимодействия в учебном процессе. 

Одним из важных направлений интенсификации обучения является систематическая работа со 

средствами наглядности, благодаря которым обеспечивается больший объем  прорабатываемого на 

занятиях материала и прочность его усвоения за единицу времени. 

Специфика организации учебного процесса и учебного материала в интенсивном обучении 

требует от преподавателя дополнительных знаний и умений для успешной работы с использованием 

интенсивных методов. В методике интенсивные методы рассматриваются как специфическая система 

обучения, которая по ряду параметров отличается от существующих так называемых традиционных 

методов.  

Отличительными особенностями всех интенсивных методов, составляющих их суть, являются: а) 

максимально возможная активизация учащихся в ходе занятий; б) мобилизация скрытых психологи-

ческих резервов личности учащегося; в) глобальное использование всех средств воздействия на 

личность  учащегося. 

В то же время в использовании интенсивных методов имеются определенные трудности и 

нерешенные проблемы. В работе по интенсивным методам основное внимание сосредоточено на 

речевой деятельности, и недостаточное внимание уделяется работе над языковыми средствами 

общения. Следствием этого является сохранение в речи учащихся устойчивых ошибок, которые с 

трудом поддаются коррекции. Щукин отмечает, что как  свидетельствует опыт занятий,  применение 

интенсивных методов наиболее успешно в небольших группах. Успех в работе во многом зависит 

также от квалификации преподавателя, получившего специальную подготовку. 

Профессиональная компетентность учителя иностранных языков, по мнению О.Е. Ломакиной            

[2, 9-12], предполагает наличие трех основных компонентов, включающих, в свою очередь, ряд 

ключевых компетенций: коммуникативный (языковая, речевая, социо-культурная компетенции); ди-

дактический (дидактическая компетенция, представляющая собой приобретенный синтез знаний, 

умений, навыков творческой педагогической деятельности, функционирующий в виде способов 

деятельности); рефлексивный (личностная компетенция - регулятор личностных достижений). 

Советом Европы определены пять ключевых компетенций, которыми должны обладать все 

молодые специалисты, в том числе и учитель иностранного языка [3]: 

1) политические и социальные компетенции - способность принимать на себя ответственность, 

участвовать в принятии групповых решений, ненасильственно разрешать конфликты, участвовать в 

поддержании и улучшении демократических институтов; 

2) компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе, межкультурные 

компетенции - принятие различий, уважение других и способность жить с людьми других культур, 

языков и религий; 

3) компетенции, относящиеся к владению устной и письменной коммуникацией, – владение 

более чем одним языком; 

4) компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества, – владение современ-

ными технологиями, понимание их применения, слабых и сильных сторон и способов критического 

суждения в отношении информации, распространяемой массмедийными средствами и рекламой; 

5) способность учиться на протяжении жизни в качестве основы непрерывного образования в 

контексте как личной и профессиональной, так и социальной жизни. 

Понимание учебного процесса как двустороннего процесса, в котором деятельность учителя и 

деятельность учащихся взаимосвязаны функциональными каналами, единство которых выступает в 



Абай атындағы  ҚазҰПУ-ң ХАБАРШЫСЫ «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1(57), 2018 

181 

процессе их взаимодействия,  является особенно важным для раскрытия  специфики учебного 

процесса. Как отмечает Китайгородская Г.А. [4, 149], в форме, характере и содержании взаимо-

связанной деятельности преподавателя и обучаемых реализуются принципы метода активизации. По 

мнению данного исследователя, форма организации учебной деятельности соответствует принципу 

коллективного (группового) взаимодействия, характер коммуникативной деятельности определяется 

принципами личностно-ориентированного общения и игровой (ролевой) его организацией, а методи-

ческое содержание обучения отражают принципы концентрированности и полуфункциональности 

учебной деятельности. Личность преподавателя, его авторитет имеют прямое отношение к результа-

там обучения. Преподаватель влияет не только на обучение, но и на развитие личности обучаю-

щихся. Это может быть сознательно управляемым процессом, а может происходить неосознанно, 

интуитивно. Слово и действие преподавателя могут поддержать, вдохновить ученика а могут и 

вызвать у обучаемых и болезненное, отрицательное отношение к изучаемому предмету. В целом, для 

получения эффективных результатов в образовательном процессе важен симбиоз правильной 

преподавательской работы и правильной выбранной системы упражнений. В своей исследова-

тельской работе Никонова Е.И. отмечает, что в частности, исследователями разрабатываются 

следующие три подхода к оцениванию сформированности умений и знаний учащихся в рамках 

образовательного процесса: 

1. Критериально-ориентированный подход позволяет оценить насколько учащиеся достигли 

заданного уровня знаний и умений, например, определенных как обязательный результат обучения 

(образовательный стандарт). В данном случае оценка конкретного учащегося не зависит от результа-

тов, полученных другими. Результат показывает, соответствует ли уровень достижений данного 

учащегося социально-культурным нормам, требованиям стандарта или другим критериям. При данном 

подходе результаты могут интерпретироваться двумя способами: в первом случае делается вывод о 

том, освоен или не освоен проверяемый материал (достигнут стандарт или нет), во втором - задаются 

уровни освоения проверяемого критерия (и определяется, на каком уровне освоен стандарт). 

2. Подход, ориентированный на индивидуальные нормы конкретного учащегося, реального 

уровня его развития в данный момент времени. Результатом оценки в этом случае является темп 

усвоения и объем усвоенного материала по сравнению с его же начальным стартовым уровнем. 

Нормативно-ориентированный подход основывается на статистических нормах, определяемых 

для данной совокупности учащихся. Учебные достижения отдельного учащегося интерпретируется в 

зависимости от  достижений  всей   совокупности  учащихся,   выше  или  ниже  среднего показателя 

- нормы. Происходит распределение учащихся по рангам. Независимо от того, какая шкала при этом 

используется, совокупность шкал не дает информации об овладении учащимися определенной 

системой знаний и умений или о достижении ими конкретных целей обучения. Данный подход не 

соотнесен с содержанием процесса обучения, а если проверку проводит преподаватель, то его оценка 

чаще всего субъективна, так как делается относительно среднего уровня подготовки группы. 

Различие в трех подходах можно обнаружить в функциях или целях оценки, ее последствиях для 

испытуемых, в интерпретации полученных данных, а также в методах анализа результатов. 

В последнее время наметилась тенденция объединения критериально-ориентированного и 

нормативно-ориентированного подходов при оценке образовательных достижений и использования 

в одном инструментарии характеристик, ориентированных как на норму, так и на критерии. Однако 

многие известные специалисты в области педагогических измерений считают, что измерения в 

образовании должны оценивать индивидуальные достижения учащихся по отношению к самому 

себе, а не к другим учащимся, они должны быть больше ориентированы на помощь ученику в обу-

чении, чем на выставление отметок, в большей степени оценивать компетентность, а не интел-

лектуальное развитие. 

Как мы говорили, извлечение обратной информации даѐт учителю сведения о состоянии знаний и 

умений учащихся, позволяющие корректировать, уточнять и эффективно закреплять изученный 

материал. Обратную связь в процессе обучения позволяют осуществлять методы контроля. В 

работах ряда исследователей [5; 6 и др.] выделяются следующие методы контроля: 1. Опросно-

ответный метод, представляет собой обучающее взаимодействие учителя и учащихся, которое 

проводится в форме опроса. В практике он применяется на всех этапах обучения, для выявления 
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уровня обученности учащихся, закрепления знаний и коррекции процесса обучения. 2. Контрольные 

проверочные работы позволяют диагностировать состояние обученности учащихся на основе самос-

тоятельного, индивидуального или группового выполнения ими устных или иных заданий. 3. 

Зачѐтно-экзаменационный метод заключается в том, чтобы установить степень усвоения учебного 

материала в организации работы учащихся по закреплению и систематизации знаний, умений и 

навыков. 4. Дидактические тесты (тесты достижений) – набор стандартизированных заданий по 

определѐнному материалу, устанавливающий степень усвоения его учащимися. 

Существующие исследования [7; 8; 9 и др.] единодушно подтверждают, что традиционные формы 

и методы проверки знаний недостаточно объективны и имеют недостатки, влияющие на качество 

контрольно-оценочной процедуры.                    

В традиционной парадигме явным или неявным результатом педагогического контроля и оценки 

становится деление учащихся на «сильных» и «слабых», а сложность учебных задач ориентирована на 

«среднего» учащегося. Уже стало привычным, что оценка преподавателем результатов учебной 

деятельности обучающихся может варьироваться в очень широких пределах в зависимости от личных 

представлений преподавателя относительно качества усвоения учебного материала, от характера 

взаимоотношений между преподавателем и учащимся, от стиля педагогической деятельности [10].       

Несмотря на существование неких критериев, на основе которых преподаватель должен пере-

водить оценочное суждение относительно уровня подготовки учащегося в существующую шкалу, 

отметки, выставленные одному и тому же учащемуся, могут существенно различаться. Особенно это 

заметно при переходе на более высокие ступени обучения.  

В традиционном обучении понятия «сильный», «средний», «слабый» является выражением 

оценочных суждений педагога, и соотносятся с существующей шкалой отметок. Преподаватели, 

осознающие важность контроля в учебном процессе, старающиеся преодолеть его недостатки, 

стремятся дифференцировать и индивидуализировать процесс контроля, приспособить его содержа-

ние и процедуру к индивидуальным особенностям учащихся, но это подчас приводит к резкому 

возрастанию количества педагогического труда. В целом же эти усилия носят фрагментарный 

характер, их результат во многом определяется личными представлениями, уровнем подготов-

ленности и энтузиазмом преподавателя, имеющейся в его распоряжении материальной базой, и 

поэтому не всегда приводят к успеху. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что формирование компетенций учителя иностран-

ного языка в области осуществления контроля результатов учащихся является важным фактором 

эффективного процесса обучения.  
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ЖОҒАРЫ НӘТИЖЕГЕ ЖЕТУДІҢ ШАРТЫ – САБАҚТЫ ТИІМДІ ЖОСПАРЛАУ 
 

Аңдатпа 

Мақалада жоспарлау ҧғымының теориялық аспектілеріне ғалымдардың ой-тҧжырымы арқылы талдау жасалған. 

Оқыту ҥдерісін тиімділігін арттыруда сабақты тиімді жоспарлаудың қажеттілігі, кездесетін кедергілерді жою, 

меңгеру жолдарын айқындайды. 

Жоспар жасаудың алдында оқытудың ҥш: эмоциялық, ҽлеуметтік жҽне когнитивті салаларына талдау жасау 

арқылы ерекшелігін кҿрсетеді. Сабақты жоспарлауда білім алушылардың жеке қажеттіліктері мен анықталған оқу 

мақсаттары тҧтастай шығу ҥшін негізгі тҿрт сҧраққа жауап іздей отырып, қол жеткізуге болатындығын кҿрсете 

білген.  

Қазіргі уақытта мақсат қоюдың ҽдістемелерінің бірі – Д.Доурдэн бойынша SMART критерийлері арқылы мақсат-

тарды қою жолдарын ақындаған. 

Қазақстан Республикасында Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру Стандартында кҥтілетін нҽтижелерді 

анықтау, осы дамытуды ақпараттандыру ҥшін оқу бағдарламасындағы негізгі бағыт болып табылатын Б.Блумның 

таксономиясы қолданылу жолдарын нақты айқындалған. 

Білім алушылардың сабақтың ҿнімділігін ғана біліп қоймай, сонымен қатар студенттің эмоционалдық аспектісіне 

мҽн берілу керектігін кҿрсете білген.   

Жоспарлау ҥдерісінің маңызды компонентінің бірі – білім берушінің ҿзіндік жҧмысында (БҾЖ) Блум таксо-

номиясының жоғары ойлау деңгейіне бағытталып қҧрастырылған тапсырмалар жҥйесінің қолдану жолдарын нақты 

кҿрсете білген.   

Тҥйін сӛздер: жоспарлау, оқу мақсаты, SMART критерийлері, бағалау критерийі, рефлексия, кері байланыс. 
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 ЭФФЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКА – УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКОГО РЕЗУЛЬТАТА 

 

Аннотация  

В статье проанализированы теоретические аспекты понятия проектирования, взгляды ведущих ученых. 

Выявлены необходимость эффективного планирования урока, устранения трудностей и способов достижения 

высоких результатов учебного процесса. Авторы отмечают, что необходимо учитывать при планировании обучения 

следующие характеристики: эмоциональные, социальные и познавательные. При планировании урока и формулиро-

вании целей обучения необходимо учитывать индивидуальные потребности учащихся.  

В настоящее время одним из методов формулирования целей является постановка целей с помощью критериев 

SMART  по Д.Доурдэну. 
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Ожидаемые результаты обучения четко определены Государственным общеобязательным стандартом образо-

вания Республики Казахстан и учебной программой, основанными на таксономии  Б.Блума. 

Важно, чтобы студенты получили знания не только о производительности урока, но и учитывали эмоциональные 

аспекты учащихся. 

Одним из важнейших компонентов процесса планирования является четкая демонстрация того, что система 

задач, специально предназначенных для индивидуальной работы ученика, направлена на достижения высокого 

уровня мышления по таксономии Блума. 

Ключевые слова: планирование, цель обучения, критерии SMART, критерии оценивания, рефлексия, обратная 

связь 
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EFFECTIVE LESSON PLANNING - CONDITION OF ACHIEVING A GOOD RESULT 

 

Abstract 

  The article analyzes the theoretical aspects of the concept design, the views of leading scientists. Identified the need for 

effective lesson planning, challenges and ways of achievement of high results of educational process. The authors note that it 

is necessary to take into account when planning the training the following characteristics: emotional, social and cognitive. 

When lesson planning and formulating objectives of training must take into account the individual needs of students.  

Currently, one of the methods of formulation of goals is setting goals using the SMART criteria for D.Gordano. 

Expected learning outcomes are clearly defined by the State obligatory standard of education of the Republic of 

Kazakhstan and the curriculum based on taxonomy of  B. Bloom. 

 It is important that the students learned not only about the performance of the lesson, but also took into account the 

emotional aspects of students. 

One of the most important components of the planning process is a clear demonstration of the fact that the system tasks, 

specifically designed for individual work of the student, aimed at achieving a high level of thinking of bloom's taxonomy. 

Key words: planning, training objective, SMART criteria, criteria of evaluation, reflection, feedback 

 

Қазақстандағы білім беру жҥйесінде соңғы жылдардағы елеулі ҿзгерістер Қазақстан Республика-

сы педагог кадрларының біліктілігін арттырудың деңгейлік курстары жҽне жаңартылған білім беру 

бағдарламасының енгізуліумен байланысты жҥрігізіліп жатқаны айқын. 

Жоспарлау – қойылған мақсаттарға жету ҥшін ресурстарды тиімді пайдалану, келешекте міндет-

тер мен ҽрекеттерді анықтаумен байланысты. Жоспар қаншалықты тиімді, жан-жақты ойластырыл-

ған болса, табысқа жету мҥмкіндігі арта тҥсетіні анық. Жоспарлау барысында оқытушы мен білім 

алушының іс-ҽрекеттері, оның жҥйелі алгоритмі, қажетті ресурстар, кездесетін кедергілерді жҥзеге 

асыруда ҽдіс, стратегияларды қолдану, сондай-ақ, уақыттың мақсатқа жетуге қаншалықты жеткілік-

тілігі ескерілуі шарт. [1] 

Жоспарлау – оқытушы қызметіндегі аса маңызды жҧмыс бағытының бірі. Жоспар жасаудың 

алдында оқытушы оқытудың ҥш бағытын: эмоциялық, ҽлеуметтік  жҽне когнитивті салаларын бас-

шылыққа алғаны жҿн. Бҧл болашақта білім алушының ҿз бетімен таңдау жасауына, оқыту мен оқуда 

ҿзгерістерге алып келуіне, оқытушылар білім алушылардың қажеттіліктерін жҽне топтағы іс-ҽре-

кеттерін қалай жоспарлау керектігіне бағыттайды. 

Әдістер. Нәтижелер. Пікір-талас. 
Кембридж университетінің аға лекторы Э.Уилсон ҥш салаға: эмоциялық, ҽлеуметтік жҽне 

когнитивті қатысты топтағы жағымды жағдайды қамтамасыз ету мҥмкіндіктерін айқындаған. [2] 

 
Оқыту саласы Топтағы немесе сыныптағы жағымды жағдайды қамтамасыз ету жолдары айқындаудап 

алуы керек:  

Эмоциялық сала - Білім алушылардың қауіпсіздік жҽне сенімсіздік сезімдерін болдырмау.  

-  Білім алушы ретінде жағымды рҿлін, ҿз кҥшіне сенімділігін арттыру. 

- Оқуға деген қҧлшыныс, қызығушылығын оятуға. 

-  Табысқа жету, бақылау сезімдерін арттыруға. 

Ҽлеуметтік сала - Қабылдау жҽне қарым-қатынас сезімін кҿтеруге. 

- Тең жағдайда бағалану сезімін жаңғырту, қҧруға. 
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- Ҽрбір білім алушының білім алуына деген ҧжымдық жауапкершілігін арттыруға, (ол 

топтық, жҧптық жҧмыс арқылы). 

Когнитивті сала - Тҽуекелге бару жҽне оқыту мен оқуда қиындықтарды жеңу ҥшін ҿз-ҿзіне сенімділігін 

арттыруға. 

- Топтағы іс-ҽрекеттің мағынасы мен маңыздылығын тҥсінуге. 

- Ойлану, сауал қою, талқылау ҥдерісіне қатысуға. 

- Сҧрақ қою жҽне идеяларды анықтауға. 

- Білім алушыларды сабаққа белсенді қатысуға. 
 
Осы ҧстанымды басшылыққа ала отырып, бірінші басымдық беретін жҧмыс бағытымыз болып 

табылады. 

Екінші басымдық беретін жҧмыс бағыты: сабақты жоспарлауда білім алушылардың жеке қажетті-

ліктері мен анықталған оқу мақсаттары тҧтастай шығу ҥшін негізгі тҿрт сҧраққа жауап іздей отырып, 

қол жеткізуге болады.  

Тҽжіребемізге сҥйенсек, оқытушы ҿзіне-ҿзі сҧрақ қоя отырып, бірінші сҧрақ, «Мен кімді оқытып 

жатырмын?» - білім алушылардың қазіргі білім деңгейі; екінші сҧрақ «Мен не ҥйретіп жатырмын?» - 

оқыту мен оқудағы қалыптасатын дағдылары; ҥшінші сҧрақ  «Мен қалай оқытамын?» - оқыту ҽдіс-

тҽсілдері; тҿртінші «Білім алушылардың сабақты тҥсінгенін қалай анықтаймын?» - бағалау, сҧрақ-

жауап тҽсілдері, білім алушылардан кері байланыс алу арқылы жҥзеге асырамыз.  

Жоспарлаудағы келесі жҧмыс бағыты ол мақсат қою, мақсат қою – белгілі бір уақыт аралығында 

жҥзеге асатын ҥздіксіз процесс. Ҽрбір қойылған мақсатты ҥнемі талдап, қажет болса қайта қарастыру 

керек. 

Қазіргі уақытта мақсат қоюдың ҽдістемелері жетерлік. Оқу мақсатын SMART критерийлері 

бойынша болуы қажеттілігі туындап отырғаны баршаңызға белгілі. SMART атауы ағылшын сҿздері-

нің бірінші ҽріптерінің аббревиатурасы болып табылады. Д.Доурдэн бойынша SMART мақсаттарды 

қою: [3] 

- S (Specific) – мақсат нақты болуы керек, қол жеткізу ҥдерісіне жҧмылдырылған қатысушылар 

оның неден қҧралатыныны тҥсінуі керек. 

- M (Measurable) – мақсат ҿлшенетін болуы керек, қол жеткізу ҥдерісіне жҧмылдырылған қаты-

сушылар олармен мақсатқа қол жеткізе ме, жоқ па, соны тҥсінуі керек. Ҿлшенетін нҽрсе ғана 

ҿнімдірек жасалады. 

- A (Achievable) – мақсат қол жеткізетін болуы керек, қол жеткізу ҥдерісіне жҧмылдырылған 

қатысушылар  тиісті ресурстарға ие болуы қажет. 

- R (Realistic)  - мақсат шынайы болуы керек, нақты нҽтижеге бағытталуы тиіс. 

- T (Timely) – мақсат уақытпен айқындалуы керек, ҽрбір мақсат ҥшін оған қол жеткізудің уақыт 

тарапынан шектеу болуы тиіс. 

Мақсатқа жеткісі келген адам оны жақсы білуі керек. Брайан Трейси ҿзінің «Мақсатқа қол 

жеткізу» кітабында кҿрінбейтін мақсатқа дҿп тҥсіру мҥмкін емес екендігіне назар аударады. Алайда 

бҧл мақсат анық кҿрінетін болса жҽне сіз атуды жалғастыратын болсаңыз, тҥптің-тҥбінде оған дҽл 

жеткізесіз, - деген тҧжырымы шындығында сабақтың сҽттілігі сабаққа қоятын мақсатына байла-

нысты екеніне дҽлелдей тҥседі [7]. 

  Жаңартылған білім берудегі оқу бағдарламасында оқу мақсаттары білім алушылардың пҽнді 

меңгеруін дамытуы қажет білімі мен дағдыларын анықтайды. Қазақстан Республикасында Мемле-

кеттік жалпыға міндетті білім беру Стандартында кҥтілетін нҽтижелерді анықтау, осы дамытуды 

ақпараттандыру ҥшін оқу бағдарламасындағы негізгі бағыт болып табылатын Б.Блумның таксо-

номиясы қолданылады. [1] 

Ғалым Э.Уилсон «Жеке нҽтижелер Блум сипаттаған ҥш саланың біріне байланысты болуы керек» 

екеніне, маңыздылығына назар аударады. Блум таксономиясының когнитивті сала бойынша сипат-

тамасы мен нҽтижеге негізделген қолдануға болатын пайдалы етістіктерді басшылыққа алуға 

болады. [2] 
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Блум 

таксономиясы: 

когнитивті 

қатынас 

Сипаттамасы Нҽтижеге негізделген сҿлемдерде қолдануға 

болатын етістіктер 

Эвалюация Х-ті белгілі мақсатпен бағалау 

мҥмкіндігі 

Бағалау, баға беру, эвалюация, салыстыру 

Жинақтау Элементтерді бір бҥтін етіп реттеу 

жҽне біріктіру 

Қҧрастыру, ҧйымдастыру, ҧсыну 

Талдау Мҽселені анықтаап алу ҥшін 

қҧрамдарға бҿлу 

Анықтау, талдау, есептеу, тестілеу, тексеру 

Қолдану Ережелер мен қағидаттарды қолдану Қолдану, пайдалану, кҿрсету, ҿз ойын білдіру, 

тҽжірибеден ҿткізу. 

Тҥсіну Мағынасын тҥсіну, бірақ бҧл тҥсінік-

ті белгілі бір жағдайдың шегінен 

асырмау 

Сипаттау, тҥсіндіру, талқылау, мақҧлдау 

Білу Алдында кҿрсетілген мҽліметті қайта 

қҧрастыру 

Анықтау, атап шығу, қайта қҧрастыру, жазу 

 

А.Энштейнннің «Мен ешқашанда шҽкірттерімді ҥйретпеймін. Мен тек қана олардың ҥйренуіне 

тиімді жағдайлар жасауға тырысамын» – деген пікірі расында да ой саларлық тҧжырым. 

Практикалық, семинар сабақтарда интерактивті ҽдістеме арқылы қолданылатын тапсырмалар 

жҥйесі дайындалды. Бҧл тапсырма, стратегияларды қолдану арқылы білім алушыларда проблема-

ларды анықтап, оларды шешудің шынайы қҧралдарын айқындау; тиісті ақпаратты жинақтау мен 

сҧрыптау; белгіленбеген жорамал мен қҧндылықтарды мойындау; дҽлелдерді бағалау, тҧжырым 

жасау; алынған тҽжірибенің негізінде ҧстаным модельдерін тҥзету сынды дағдылар қалыптасады. 

Жоспарлау ҥдерісінің маңызды компоненті бірі – семинар-практикалық сабақтарда, білім беруші-

нің ҿзіндік жҧмысында (БҾЖ) Блум таксономиясының жоғары ойлау деңгейіне бағыттап тапсырма-

лар жҥйесін қҧрастыру болып табылады. 

Сабақта білім алушылардың дарындылығының тҥрлері кҿрініс тапқанын кҿрсету ҥшін олардың 

есте сақтауы мен біліміне, ҿз білімін жетілдіруіне, ойлау қабілетінің жылдамдығына, мҽселені шешу 

ерекшеліктеріне, шешім қабылдау икемділіктеріне, тапсырма қиындығына деген кҿзқарасына, назары 

мен кҥш-жігерінің шоғырлануына сияқты сенімді ҿлшемдерге баса назар аудару қажет етеді [4] 

Егер сіз маған атып берсеңіз – мен ҧмытып қаламын, егер жазып берсеңіз – мен оны оқимын, 

бірақ бҽрібір де ҧмытамын, ал егер сіз мені іске тартсаңыз – мен білемін ҽрі есте сақтаймын – деген 

Конфуцийдің ой-тҧжырымы ҿміршеңдігін жоймаған. Дэвис жҽне Херш «Білім танымның келісілген 

аймағы ретінде қарастырылады: білім алушы пассивті тҥрде алуды тоқтатып, сол білімнің «жасау-

шысы, қҧрастырушысы» бола бастайды» деген. Сондықтан семинар-практикалық жҽне білім алушы-

ның ҿзіндік жҧмыстарындағы сҧрақтар мен тапсырмалар сын тҧрғысынан ойлауға, білім алушылар 

ҿздері қҧрастыруға бағытталды. [5] 

«Ғылыми педагогикалық зерттеу ҽдістемесі» пҽнінен Блум таксономиясына негізделген ғылыми 

зерттеу жҧмысының алгоритмін қҧрстыру тапсырмасы. 

 

                          

ғылыми зерттеу 
жоспарының

алгоритмі

?

?

?

?

?

? ? 

?
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      «Ғылыми педагогикалық зерттеу ҽдістемесі» пҽнінен Блум таксономиясына негізделген 

Маслоу пирамидасы арқылы студенттің ҿзіндік дамыту тҧжырымдамасын қҧрастыру тапсырмасы. 

 

 
―Бастауыш мектепте  критериалды  бағалау ҽдістемесі‖ пҽнінен қалыптастырушы бағалаудың 

оқыту ҽдістерін қолдану ерекшелігіне талдау жасау тапсырмасы. 

 
Қалыптастырушы 

бағалау оқыту әдістері 

формасы, тҥрі Қолдану ерекшелігін 

салыстыра отырып, 

талдау жҥргізіңіз 

Топтардағы ҿзара бағалау 

 

«2 жҧлдыз, бір ҧсыныс»  

Мадақтау сэндвичі  

Ҿзін-ҿзі бағалау 

 

  Соңғы бес минут  

 

Оқытуға негізделген бағалауды қолдану жҽне бағалау критерийлері (табыс критерийі) оқытудың 

мақсаты ретінде білім алушылар нені білу, тҥсіну жҽне жаса алу қажеттілігімен айқындалады. 

«Табыс критерийі» термині Ҧлыбританидан шыққан, бҧл «бағалау критерийі» терминінің синонимі 

болып табылады. Бағалау критерийі шындығында білім алушының оқу мақсатына жеткен-жетпе-

гендігін анықтауға кҿмектеседі. [1] 

Бағалау критерийді белгілеу ҽдісін пайдалануымыз топтық жҧмыста топ мҥшелерінің білімділігі, 

жетістіктері топ мҥшелерімен келісіліп қойылады, білім алушылардың қҧзыреттілігінің қалыптасуы-

на, дарындылығын ашылуына жағдай жасайтын, білім берудің мақсатымен мен мазмҧнына бағыт-

талған, нақты анықталған критерийлер бойынша таразылауға негізделген сабақ ҥрдісі болып 

табылады.  

Семинар-практикалық сабақтарда постер қорғауда студенттермен бірлесе қҧрастырылған бағалау 

критерийлері мен дескрипторы ҧсынып отырмыз. 
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Постерді бағалау критерийлері мен дескрипторы 

 
ОЙЛАУ ДЕҢГЕЙІ КРИТЕРИЙІ Дескрип 

торы 

жоғары қолдану 

 

Постерде: дҽрісте берілген тҥйінді ойлар толыққанды 

қамтылған, практикалық қолданысына байланысты мысал 

келтірілген, ой жҥйелі қҧрылғаны байқалады. 

1-3 

 

талдау 

 

Постерде: дҽрісте берілген негізгі ой, пікір, анықтамаларды 

салыстыру жҽне талдай алуға бағытталған. Қосымша тың 

ақпараттармен: ғаламтор желісі, энциклопедия, сҿздіктерден 

алынған ойлар, пікірлер қамтылған. 

жинақтау 

бағалау 

 

Постерде: дҽрістегі негізгі ойды тақырыпқа сай келетін 

символ, транскрипция жҽне белгілермен тҧжырымды кҿрсете 

алған жҽне негізгі ой мен кҿркемдігі сай келеді. 

Ҽрбір топтың баяндамашылар ойды тиянақты, нақты 

жеткізе алады.  

орташа қолдану 

 

Постерде: дҽрісте берілген тҥйінді ойлар қамтылған, 

практикалық қолданысына байланысты толыққанды емес, ой 

жҥйелі қҧрылғаны оншалықты байқалмайды. 

1-2 

 

талдау 

 

Постерде: дҽрісте берілген негізгі ой, пікір, анықтамаларды 

салыстыру жҽне талдай алуға бағытталған. Қосымша тың 

ақпараттармен: бір не екі ғана ғаламтор желісінен, энцикло-

педиядан, сҿздіктерден алынған ойлар, пікірлер  қамтылған. 

жинақтау 

бағалау 

 

Постерде: Дҽрістегі негізгі ойды тақырыпқа сай келетін 

символ, транскрипция жҽне белгілермен тҧжырымды кҿрсете 

алмаған жҽне негізгі ой мен кҿркемдігі арасында алшақтық 

байқалады. 

Ҽрбір топтың баяндамашылар ойды нақты жеткізуде 

шҧбалаңқылық байқалады.     

 

Тиімді жоспарлаудың маңызды аспектілерінің бірі – Сабақ соңында алынатын рефлексия болып 

табылады.      

Рефлексия біріншіден, білім алушының ҿзіндік ой толғау жасай алу, нҽтижесінде ҿзін-ҿзі бағалау, 

екіншіден, ҿзінің мықты, ҽлсіз тҧстарым мен ҿз мҥмкіндіктерім мен жақын арадағы даму аймағымды 

толыққанды білу, ҥшіншіден, тақырыпты терең меңгеру ҥшін рефлексия жасау арқылы  ҿзгеріс 

енгізе алу  бағыттарын айқындау .  

Кері байланыс білім алушының оқыту ҥрдісі қалай ҿткені жҽне қандай нҽтижеге қол жеткізгендігі 

туралы ой-пікірін тыңдауға негізделеді.   

Рефлексия мақсаты – ҿткенді еске тҥсіру, ҿзінің  сабақ ҥдерісіндегі іс-ҽрекетіне баға беру, талдау 

жҽне мҽселелердің шешу жолдарын іздестіру. Оқытушы студенттің кез келген кері байланыс пара-

ғын оқи отырып, жҧмысының сҽтсіз шыққан тҧсын жҽне сҽтті шыққан қадамын, ендігі  іс-ҽрекетін 

қалай жақсартуға болатынын алдын ала біледі.  

«Бҥгінгі сабақтағы ҿз жетістігіңізді бағалаңыз», «SWOT талдау», «Сҿйлемді аяқта», «сауалнама» 

тҧрғысында сынды  кері байланыс тҥрлендіріп алуға болады. 

Сауалнаманы: «Бҥгін сабақта сіз қандай жаңалықтар ала алдыңыз? ҽдіс-тҽсілдердің орындалуы 

қаншалықты жҥзеге асыруға болады? болашақ тҽжірибеңізде қалай пайдаланар едіңіз? сіздің ҧсыны-

сыңыз? Сҧрақтарға қысқаша о-тҧжырымдарын жазады. 

SWOT талдау кҥрделі ҥдеріс. SWOT талдау – баламаларды салыстырудың жиі қолданылатын 

ҽдістерінің бірі, ағылшынның 4 сҿзінен қҧралған: Strengths (мықты жақтары), Weaknesses (ҽлсіз 

жақтары), Opportunities (мҥмкіндіктер), Threats (қауіп).  [5]. 

 SWOT талдауды қолдану арқылы студенттердің оқыту ҥдерісін жақсартуда ҿзін-ҿзі бағалау мен 

ҿзара бағалаудың рҿлін қаншалықты тҥсінетіндіктерін, ҿзін-ҿзі бағалаудың жҽне ҿзара бағалаудың 

бір немесе бірнеше стратегиясын қалай пайдаланатындықтарын анықтау бағытталады. 

Сабақ соңындағы рефлексия оқу ҥдерісінің нҽтижесін, білім алушы жетістігі мен ҽлсіз тҧстарын  

анықтауға жҽне ең маңыздысы оқытушыға келесі сабағын осы мҽліметтерді пайдалана отырып, 

тиімді жоспарлауға мҥмкіндік алады.      
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Барлық сҽтті сабақтар тиімді жоспарлаудан басталатыны шындық. Тиімді сабақты қалыптастыру 
оңай ҥдеріс емес, ол мҧқит ойластыруды талап етеді.   

Қорытындылай келе сабақты тиімді жоспарлауда басымдық беретін жҧмыс бағыттары айқындал-
ды: біріншіден, эмоциялық, ҽлеуметтік  жҽне когнитивті салаларын басшылыққа ала отырып, білім 
алушының қай деңгейге жеткенін дҽлелдеуге кҿмектесетін бірлескен коллаборативті оқытуға арнал-
ған орта қҧру жҽне жағдай жасау; екіншіден, оқу мақсаттарының SMART критерийлеріне негізделуі 
жҽне білім алушылардың пҽнді меңгеруін дамытуға қажетті білімі мен дағдыларын анықтауға бағыт-
тау; үшіншіден, Блум таксономиясы ойлау деңгейі мен білім алу нҽтижелерінің сҽйкестігін сақтау; 
тӛртіншіден, білім алу нҽтижелері мен оқыту ҽдістерінің сҽйкес келуін; бесіншіден, оқытуға негіз-
делген бағалауды қолдану жҽне бағалау критерийлері (табыс критерийі) оқытудың мақсаты ретінде 
білім алушылар нені білу, тҥсіну жҽне жаса алу қажеттілігін айқындай алу; ҥнемі оқу нҽтижелері мен 
бағалау арасындағы байланысты сақтау; сондай-ақ, оқыту нҽтижелерін сабаққа, топтың кҿлеміне, 
білім алушылардың деңгейіне бҿлінген уақытты ескере отырып, жоспарлау. 

Сабақта қолданылатын барлық стратегилар логикалық тҧрғыда ҿзара байланысты бірі сызыққа 
тізіліп, бірін-бірі толықтыратындай болғанда ғана ҿз нҽтижесін береді. 

Егер білім алушыларға оқу ҽрекетінің мақсаттары жҽне кҿзделген нҽтиже  тҥсінікті болса, олар ҿз 
жҧмысының сапасын ҿздері тексере алады. Білім алушылардың оқу мақсаттарын жҽне оған жету 
ҿлшемдерін айқын тҥсінуі жоспарлау дағдыларын дамытудың міндетті шарты болып табылады. 

Ғалымдар Харт, Диксон, Друмманд жҽне МакИнтайер: Жоспарлау – оқытушы қызметіндегі ең 
маңызды ҥдерістердің бірі. Тиімді жоспарлау – оқытушылар  білім алушылардың ҽлеуетін ҿзгерте 
аламын деген ҿз кҥштеріне деген сенімнің негізінде жатыр. Бҧл пікірлер оқытушылар білім алушы-
лардың таңдау жасауына оң ҽсерін тигізеді. [7] Шындығында ҽдістерді, жҧмыс тҥрлері мен оқыту 
стратегиларын сҽтті ҧштастыра білгенде ғана кҿзделген нҽтижеге жетуге, сабақты тиімді жоспар-
лауға болады. 
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КРЕАТИВТІ ОҚЫТУ  МЕМЛЕКЕТІМІЗДІҢ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУҒА АПАРАР ЖОЛЫ 
 

Аңдатпа 

Елбасының бҧл мақаласында қазіргі Қазақстанның басты рухани қҧндылықтары айқын кҿрініс тапқан. Бҧл – 

мақала ғана емес, мазмҧны терең, ауқымы ҿте кең, ҧлт руханиятын ХХІ ғасыр биігіне кҿтеретін рухани жаңғыру 

бағдарламасы деуге болады. Елбасы ғылым, білім, мҽдениет пен тарихты тҧтастай қамтитын ҧлттық рухани жаңғыру 

бағдарламасын халық назарына ҧсынып отыр. Мемлекет басшысы аталмыш жаңғырудың негізгі қызметі мен ерек-

шеліктеріне ой жҥгіртіп, бҧл жаңғырудың маңыздылығына тоқталады. Ел Президенті аталмыш тҧғырнамасында 

білім, ғылымға ерекше басымдық беріп отыр. «Терең білім – тҽуелсіздігіміздің тірегі», – деген Н.Ҽ. Назарбаев 

«Мҽңгілік Ел» болуға қадам басқан тҽуелсіз Қазақстанның ендігі жаһандану алдында ҧлт ретінде жойылып кетпеуі 

ҥшін ҧлттық кодын сақтаған, терең білімді, бҽсекеге қабілетті, ҧлттық қҧндылықтарын бойына сіңірген ақыл-ойы 

кемел тҧлға болуына маңыз береді. Осы бағдарда ол бабалар ҧлағатымен астасып жатқан зерделі ойы мен парасатты 

пайымын білдіреді: «Білімді, кҿзі ашық, кҿкірегі ояу болуға ҧмтылу – біздің қанымызда бар қасиет. Ол ҥшін оқыту 

ҥдерісі, сабақты ҿткізу ҽдістемесі, технологиясы инновациялы болуы, танымдық-тҽжірибелік жҧмыстар жаңа сабақ 

білімдерін игерулері практикада табысты қолдана білулеріне жеткізілгенде сындарлы ойлай білетін ақпараттар 

ағымында бағдарлана білуге қабілетті адамдарды даярлауға басымдық беріледі. 

Тҥйін сӛздер: рухани жаңғыру, сабақ, оқушылар, танымдық белсенділік 
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КРЕАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПУТЬ К ОБЩЕСТВЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ СОЗНАНИЯ СТРАНЫ 

 

Аннотация 

В статье четко отражены главные духовные ценности современного Казахстана. Это не только статья, содержа-

ние которое очень глубокое, и имеет широкий диапазон, где поднимается вопросы  духовного возрождения нации 

XXI века  Народня программа предлагает инновационные подходы в области науки, образования, возрождения 

национальной духовной культуры и истории. Глава государства обозначает модернизацию как основной 

особенностью деятельности образования. Президент страны обозначает главным приоритетом  образование и науку. 

В программной статье Президент сказал: «Глубокие знания – опора независимости» и ни в коем случае нельзя 

допускать исчезновения национального кода нации независимого Казахстана в условиях глобализации, глубоких 

знаний, и совершенствовать конкурентоспособных личностей и  национальных ценностей. Это означает, что на 

данном маршруте выражает умную мысль: «Знания должны стать источником вдохновения для преподавателей 

высших учебных заведений, потому что это стремление было у нас в крови и наше особенное свойство». Для этого в 

процессе обучения и в методике проведения занятий должны присутствовать  инновационные технологии ведь  

наличие познавательно-конструктивных знаний с применением этих знаний на практике помогает лучше усваивать 

знания, думать конструктивно, и развивает личностей способных успешно ориентироваться в потоке информации. 

Ключевые слова: духовное возрождение, урок, учащиеся школ, познавательная активность 

 

 

 



Абай атындағы  ҚазҰПУ-ң ХАБАРШЫСЫ «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1(57), 2018 

191 

I.S. Smanov¹, M.M. Myrzahmetov² 

¹Ph. D. Professor, South Kazakhstan state pedagogical Institute  

Shymkent, Kazakhstan  

²Ph. D.,associate Professor International Kazakh-Turkish University  

Turkestan, Kazakhstan 

 

CREATIVE LEARNING THE WAY TO MODERNIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS  

OF THE COUNTRY 

 

Abstract 

The article clearly reflected the major spiritual values of modern Kazakhstan. It is not only the article, which is very deep, 

and has a wide range where it is raised a spiritual rebirth of the nation of the XXI century people's program offers innovative 

approaches in the field of science, education, revival of national spiritual culture and history. The head of state refers to 

modernization as the main feature of the work of education. The President represents the main priority of education and 

science. In prohrammnoe, the President said: "in-depth knowledge – support of independence" and in any case it is impossible 

to prevent the disappearance of the national code of the nation of Kazakhstan in conditions of globalization, knowledge, and 

improve competitive personalities and national values. This means that on this route expresses a clever idea: "Knowledge 

should be a source of inspiration for teachers of higher educational institutions, because that desire was in our blood and our 

special feature". To do this, in the process of learning and in the methods of classes should present innovative technologies 

because the presence of cognitive and constructive knowledge with the application of this knowledge in practice helps to 

acquire knowledge, to think constructively, and develop personalities able to successfully navigate the flood of information. 

Key words: spiritual revival, the lesson, pupils cognitive activity 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ҽ. Назарбаев: «Болашаққа бағдар – рухани жаңғыру» 

мақаласында  білім, қызмет, зияткерлік ҿнім немесе сапалы еңбек ресурстары туралы терең ой ай-

тылған. Болашақта ҧлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен емес, адамдарының бҽсекелік 

қабілетімен айқындалады. Сондықтан, ҽрбір қазақстандық, сол арқылы тҧтас ҧлт ХХІ ғасырға 

лайықты қасиеттерге ие болуы керек деп кҿрсетті [1].  

«Бҥгін біздің ҽрқайсымыз 2030 Стратегиясы іске асты, заманауи Қазақстан орнықты деп айта 

аламыз. Бҧл біздің бірлігіміздің, табанды да қажырлы еңбегіміздің нҽтижесі, ҧмтылыстарымыз бен 

ҥміттеріміздің жанды кҿрінісі» деп атап ҿтті Елбасы «Қазақстан–2050» Стратегиясында. Тҽуелсіз 

Қазақстан ҽлемдік рейтінгте алдыңғы қатарлы дамыған 50 елдің қатарына қосылу мақсатына жетті 

дегенді айтып, ҽлемнің ең дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіру жҿніндегі аса кҥрделі міндет 

қазақстандықтар алдына жауапкершілікпен ҿткір қойылды, оған негіз бар. 

Елбасының жастар саясатына, білім беруге, Қазақстан халықтарының достығына мҽн беріп, елі-

мізді дамыту мҽселелеріне ерекше кҿңіл бҿліп, жағдай жасауды, ҧйымдастырып, халқының болаша-

ғын ойлауынан. 

Болашақтарымызды ҿмірге, еңбекке жҽне шығармашылыққа даярлау отбасынан, мектептен баста-

лып, функционалды сауатты болуымен, білімі, іскерлігі, дағдысы қалыптасып, ҿзін-ҿзі дамытуымен 

саналы тҥрде бҽсекелестікке барыншалайықты болып шығулары қамтамасыз етіледі [2]. Ол ҥшін 

оқыту ҥдерісі, сабақты ҿткізу ҽдістемесі, технологиясы инновациялы болуы, танымдық-тҽжірибелік 

жҧмыстар жаңа сабақ білімдерін игерулері практикада табысты қолдана білулеріне жеткізілгенде 

сындарлы ойлай білетін ақпараттар ағымында бағдарлана білуге қабілетті адамдарды даярлауға 

басымдық беріледі. 

Ол ҥшін сыныпта сабақтық жҥйеге мҽн беріліп, оны жетілдіру арқылы, сапалы білім беру мақса-

тына  жетеміз. Педагогика ғылымы жҽне мектеп практикасы ҿзінің басты міндеттерінің бірі білім 

беру бағытындағы сабақты жетілдіруге арнайды, атап айтқанда: 

1. Сабақтағы мҧғалім мен оқушылардың қызметтерін мақсатты арттыру мҧғалімнің маңызды 

міндеттерінің бірі – саналы тҽрбие, сапалы білім беру мақсатына сай сабақтың қҧрылымын, ҽдісте-

месін, технологиясын жан-жақты ойластырып, оқыту қҧралдарын, танымдық жҧмыстарын ҿткізуге 

шҽкірттерімен бірлесіп даярлау жҽне жоспарды нақты орындау.  

2. Сабақтың басталуынан соңғы минутыне дейін ҧйымдастыру жҧмыстарын толық қарастыру, 

алдын-ала сабаққа қажетті оқу кҿрнекті қҧрал, техникалық қҥралдарын, «Виртуалды мектептің» 

ҽмбебап интербелсенді кабинет жабдықтарын оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру ҥшін 

қолдану. 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №1(57), 2018 

192 

3. Оқушылардың ҿзіндік танымдық жҽне шығармашылық белсенділіктерін арттыру. Ҿз пҽнін 

терең білу, ҽрбір сабаққа мҧқият даярлану, ҽрбір шҽкіртке жол табу, танымдық тҽжірибелік жҽне 

шешу, тҥрлі жауаптарынан дҧрысын таңдап табуға баулу. 

4. Оқу-тҽрбие жҧмыстарын оңтайландыру. Қазіргі кезеңдегі ең ҿзекті мҽселелердің бірі – оқушы-

лардың функционалды сауаттылығын арттыруға, теориялық білімдерін іс-тҽжірибелерде қолдана 

білу іскерлігін, дағдысын, сындарлы ойлауымен ҿзінің болашағын саналы, таңдауына, ҿздігінен 

білім алуға қалыптасуына бағыт беру. 

5. Білім беруде ҽдістер, технологиялы оқу, кҿрнекті қҧралдардан оңтайлы нҧсқасын таңдай білу, 

қазіргі кезеңдегі электронды ҽдіс – білім беру жҥйесіндегі негізгі бағыт, он-лайн арқылы оқыту жҥйе-

сінің жобасын енгізу, инновацияларға басымдық жасау, сандық интербелсенді мультимедиалық бі-

лім беру ресурстарын орынды, жҥйелі пайдалану, оқытудың техникалық аудио-видео мҥмкіндік-

терін, Интернетті мақсатты қолдану. 

6. Сабақтарда оқу-тҽрбие ҥдерісін мақсатты мазмҧнды интенсификациялаумен терең білім беру, 

танымдық тҽжірибелер, амалдарды орындау, оқу, еңбек, ойлау формаларындағы жҧмыстарды ҧтым-

ды тҥрлендіру, ҽртараптандыру, интербелсенді креативтілік тҧрғыдан ойлау, шешім қабылдауға 

дағдыландыру. 

Пҽнаралық жҽне пҽнішілік байланыстарды жҥзеге асыру. Жаңа сабақтың оқу материалдарын бай-

ланыстыру, негіздеме жасау, жаңғырту, қайта шығару, тҽжірибемен толықтыру жҽне келесі тҥзету-

лер жасау, тіректі тҧжырымдар жасау міндеттері, проблемалар мен сҧрақтар қойылып, бірлесіп 

жауап іздестіруде білім, іскерлік жҽне дағдыларын негіздеп кҿзқарастар, ҧғымдар, заңдар, формула-

лар, сандық мҽліметтер, технологиялармен қабылдау, жаңа білімдерді игеруге ғылыми, ҽдістемелік 

бағыттарда пҽнаралық, пҽнішілік жҽне қазіргі уақыт талаптарына сай қорытындылар жасап, жеткін-

шектерді шабыттандырады. 

Сабақ кҥрделі, маңызды педагогикалық ҥдеріс, білім беріледі, саналы тҽрбиеленеді, іскерлігі, дағ-

дысы арттырылып, дамыту жасалып, жеке тҧлға есебінде оқушы ҽлеуметтік, мҽдени, саяси жҽне эко-

номикалық ақпараттармен қызметтерге белсене енуі, араласуы жҽне ҿмір бойы білім алуына ықпал 

жасайтын фактор – ол функционалдық сапалар: интербелсенділік, креативтілікті ойлау, когнитивті 

шешім қабылдай алу, ҿзін-ҿзі дамыту мақсат, мҥдде жҽне болашағы екендігіне жеткізетін ерекше 

мҽнді сабақтардың типтерінің сапалы, ҥлгілі, инновациялармен ҿтілуінде. Динамикалық дамудағы 

ҽлемде ҽлеуметтік бейімделуін қамтамасыз ететін білім беру, тҽрбиелеу, дамыту жҽне зияткерлік, 

дене, рухани бағыттарда жан-жақты дамыған келешегімізді қалыптастыру толығымен оқытуға 

байланысты. 

«Білім жҥйесін модернизациялау барысында бізге мынадай шараларды жҥзеге асыру маңызды. 

Біріншіден, оқыту ҥдерісіне заманауи ҽдістеме мен технологиялар енгізу. Бҥгінде халықаралық 

стандарттар негізінде Назарбаев Университеті мен интеллектуалды мектептер табысты жҧмыс істеу-

де» - деді Қазақстан Республикасының Президенті - Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаев «Ҽлеуметтік-

экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауын-

да. (Н.Ҽ. Назарбаев. Ҽлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты, 

Егемен Қазақстан, 2012 жыл, 26 қаңтар). 

Кез келген кҥрделі нысандар сияқты сабақтарда тҥрлі міндеттерді, белгілері бойынша оларды 

типтерге бҿлуге болады. Қазіргі кезеңде мектептердегі сабақтың типтерінің ҥлгілерін атап ҿтуімізге 

болады, олар: 

- жаңа білімдерді меңгеру сабақтары; 

- іскерлік жҽне дағдыларды игеру сабақтары; 

- білімдерін қорыту жҽне жҥйелеу сабақтары; 

- білімдерін, іскерліктерін жҽне дағдыларын тексеру, бағалау жҽне тҥзету сабақтары. 

Тҥрлі типтегі сабақтардың арақатынастары тҥрліше жҽне оқу пҽндерінің тақырыбы сипатын 

мақсатына тҽуелді білім беру, іскерлік пен дағдыларын дамыту міндеттерін орындау ҥшін ҽдістер, 

технологиялар, сонымен бірге инновациялар жасау қажет. 

Оқу-тҽрбие жҧмыстарының табыстылығы жҽне тиімділігі оны ҧйымдастырудың кҿптеген форма-

ларын ҧтымды пайдалануға тҽуелді. Мақсатты бағытталынған, айқын ҧйымдастырылған, мазмҧнды 

байытылған, ҽдістемелік, технологиялық жобаланып, диагностикаланып, жоспарланып, танымдық 
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жҧмыстар қарастырылып, тҽрбиелік пікір алысу, ҿзара бірлесіп, ынтымақтасып мҧғалім мен оқушы-

лардың бір мҥддеде болып, коммуникациялық қҧрал-жабдықтар орынды іріктелініп ҿткізілген ҽрбір 

сабақ табысты қамтамасыз ететіндігі мҽлім. 

Ҿзара байланысқан бірліктегі тҧтас мазмҧнды оқыту қҧралдары, ҽдістері, технологиялармен 

ойластырылған ҿзара толықтыратын, ҧстаз бен шҽкірттердің мақсаттары мен мҥдделері бір болып, 

келесі функцияларды орындайды: 

- оқыту – білім беру оқушыларға білім беру, іскерлігін, дағдысын арттыру ең тиімді жағдайлар-

ды жасап, олардың дҥниеге кҿз-қарастарын қалыптастырып, қабілеттерін дамыту; 

- тҽрбиелеу, оқушыларды тҥрлі қызмет тҥрлеріне: ҽлеуметтік, мҽдени, саяси, экономикалық ба-

ғыттардағы қатыстырып, зияткерлік, адамгершілік жҽне жан-жақты тҽрбиелеп, қҧндылықтарын 

арттыру; 

- ҧйымдастырушылық, оқу ҥдерісінің тиімділігін арттыру мақсатында білім беру стандартына 

сай, ҽдістемелік талаптар бойынша, инновациялық технологиямен сапалы білім беруді қамтамасыз 

ету; 

- психологиялық, оқушылардың дамуы, қабылдауы, естерінде сақтауы, зейіндерін арттыруды 

пайымдаумен оқыту ҥдерісін мақсатты ҿткізуді жан-жақты ойластыру; 

- дамытушылық, зияткерлік қызметті арттыру когнитивтікке жағдай жасау, ҿздігінен білім алу, 

креативтілікті арттыру, ҿздігінен білім алуға қалыптастыру; 

- жҥйелеу жҽне қҧрылымдау оқу материалының мазмҧнын, ақпараттарды ғылыми реттерде жҽне 

қисындылығын сақтап беруді қамтамасыз ету; 

- кешенді ету жҽне тҥзетулер жасаумен білім беру ҥдерісінің тиімділігін арттыру мақсатын оқыту 

формасын жҽне оқыту технологиясының ҿзара байланыстарымен жҥзеге асыру; 

- ынталандыру, оқушылардың оқу барысында дикамикалық жетістіктерін, оқуға креативтілігін, 

когнитивтілігін жҽне жас ерекшеліктерін есепке алу, ең бастысы ҽділеттілік ҧстанымын сақтау. 

Аталып мҽн берілетін тҥрлі оқыту формаларындағы функциялардың бірлікте жҥзеге асырылуы 

мҧғалімнің кҽсіби жетілуіне ықпал жасайды жҽне оқушының тҧлғалық дамуын қамтамасыз етеді. 

Қазіргі кезеңдегі сабақтарға талаптардың жалпысын атап ҿтейік: 

- ең бастысы жан-жақты, ҥйлесімді тҽрбиелеу, отаншылдық қасиетін, еңбекшілдігін тіршілігін 

Жалпыға Ортақ Еңбек қоғамын тҥсінуге жеткізу; 

- бҽсекеге барынша лайықты саналы, сапалы, терең, берік білім алуын қамтамасыз ету; 

- меңгерген білімдерін практикалық ҽрекеттерімен іскерлігін, дағдысын арттыруы негізінде ҿзді-

гінен білім алу қажеттілігін ҿзінің саналы ҧғуы; 

- жеткіншек ҧрпақты функңионалдық сауаттылығына зор кҿңіл бҿліп, оқу, оқыту, ҿздігінен оқу 

қосымша оқу, тҽжірибелер, жаттығулармен ҿзінің когнитивтілігін арттыру; 

- барлық азаматтардың тең қҧқылығы жҽне олардың Қазақстан намысы алдындағы жалпы 

жауапкершілігі - Отандық патриотизмнің іргетасы екендігін саналы тҥсінуіне жеткізу; 

- қазіргі заманғы білім беру барысын стандарт талаптарына сҽйкестендіріп, сындарлы ойлау ҿзді-

гінен білім алу қабілетін қалыптастыру; 

- Назарбаев Зияткерлік мектептері ҥлгісінде білім алу деңгейіне жеткізіп білім беру арқылы 

бҥгінгі ҿскелең ҧрпақ - болашақ ел тіректері болатындығына баулу. 

Жалпы саналы тҽрбиелеу, сапалы білім беру талаптарын шартты тҥрде тҿрт топқа бҿлуге болады. 

Тҽрбие талаптары: адамгершілік – адамның ең асыл қасиеттерін тҽрбиелеу, халықтық адамгерші-

лік – елдің қажетті қазынасы екендігін ҧқтыру, эстетикалық талғамдарын қалыптастыру, оқытуды 

ҿмірмен тікелей байланыстыру, ҿмірге белсенділігін арттыру. 

Дидактикалық талаптары: сабақта танымдық белсенділігін қамтамасыз ету, сҿздік, кҿрнектілік 

жҽне практикалық оқыту ҽдістерін, инновациялық технологиялармен мақсатты, мҥдделермен нҽти-

желерін ойластырып оңтайлы байланыстыру, оқулықпен жҧмыс істеу, танымдық міндеттерді шешу. 

Оқытудың, тҽрбиелеудің, дамытудың жҽне ҿздігінен білім алудың бірлігі талаптарын теориялық 

жҽне практикалық бағыттарда жҥзеге асырып, ҿмірдің тҥрлі жағдайаттарында білімдерін пайдалана 

білуде функционалды сауаттылығын арттыру. Тҧрақты кері байланыс жасау бойынша оқу ҥдерісінің 

барысына ҽсер етіп, сапалы білім беру. Білім алуларына, іскерлігіне, дағдысына қатысты динамикаға 
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сай сапалылығына тҧрақты байқау, бақылау мен оқу жетістіктерін арттыруға сай тҥзетулер жасау. 

Оқушылардың сыныптағы, ҥйдегі танымдық жҧмыстарды белсенділікпен орындауларына жету ҥшін 

ҿзіндік жҧмыс, ҿзіне-ҿзі бақылау ҥдерісіне мҽн беру, қалыптастыру. Оқушылардың белсенді таным-

дық қызметке тарту, практикалық тапсырмаларды орындауларымен білімдерін, іскерліктерін, дағды-

ларын бекіту ықпалдарды жҥйелі, жоспарлы, инновациямен жҥзеге асыру [3]. 

Психологиялық талаптар. Оқушының ҽрбір тапсырмаларды, талаптарды уақытында, тыңғылықты 

жҽне креативтілікпен орындауларын бақылау. Мҧғалімнің жігері, жауапкершілігі, мақсат-мҥддесі 

сабақта барлық қызметтерін атқаруымен байқалады. Ҽсіресе оқушылар ерекше бағалайды: 

- талап қоюшылығын; 

- білімділігін; 

- ҽдептілігін; 

- шеберлігін; 

- мҽдениеттілігін; 

- қайырымдылығын; 

- болашағынан ҥміттілігін. Мҧғалім ҿзін-ҿзі басқара білуі, «Адамға ақыл керек, іс керек, мінез 

керек» (Абай) деген ҧлағатты ой есте болуы ҿзіңізге ең қажеттісі - ҿзіңді-ҿзің ҧстай білу (Мишель 

Монтень), «Ҿмір - мҧхит, уақыт - толқын» (Абай) екендігін тҥсініңіз. 

Гигиеналық талаптар: сыныпта температуралық режимді сақтау, жарықтандыру, талаптарын 

орындау, озық тҽжірибе, инновациялық технология, тҥрлендірумен сабақ ҿту, танымдық жҧмыстарға 

басымдық беру, тҥрлі сезім талдағыштарын ҽрекеттерге қосу, жҧмыс, демалыс оңтайлы алмастыру. 

«Орта білім жҥйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев Зияткерлік мектептеріндегі 

оқыту деңгейіне жеткізу керек»  –  деді «Қазақстан жолы–2050: бір мақсат, бір мҥдде, бір болашақ» 

атты Қазақстан халқына Жолдауында Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Нҧрсҧлтан 

Назарбаев. Еліміздің барлық білім беру жҥйесінің Назарабаев Университеті мен зияткерлік мектеп-

тердің деңгейіне жету уақыт талабы, сонда тҽуелсіз елдің ертеңгі тіректеріне сенім мен ҥмітіміз мол 

болуын қамтамасыз ететін рухани жаңғыруға апарар жол деп тҥсіну қажет. 
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SUBSTANTIVE-PROCEDURAL MODEL OF PROFESSIONAL  
SELF-DETERMINATION OF THE STUDENT'S PERSONALITY 

 
Abstract 

The article deals with the problem of professional self-determination of the student's personality. The development of their 

individual qualities and abilities adequately and responsibly treat this process. 

On the basis of the analysis, the essence of self-determination is defined, which consists in the conscious choice by the 

individual of his place in the system of social relations on the basis of awareness of his personal qualities and moral values, his 

own position, goals and means of self-realization for choosing the direction of future professional activity. 

It is emphasized that professional self-determination has its specific content, expressed in the active search for the sphere 

of professional activity and the correlation of its capabilities with the requirements and conditions of professional activity. The 

content-procedural model of professional self-determination of a personality is revealed. The following components of 

professional self-determination of the individual are distinguished: diagnostic, educational, psycho-physiological, social, 

psychological, interdisciplinary. 

The stages of professional self-determination are defined and described in detail. 

A number of difficulties associated with the situation of choosing a profession by schoolchildren are revealed. 

It is pointed out that the process of professional self-determination should be considered in the context of activities such as 

vocational guidance, profile education, upbringing and self-education, in which the system of public orientation of 

schoolchildren interacts in matters of choice of profession and personality as a self-regulating system. 

Keywords: self-determination, professional self-determination of a student, components of professional self-

determination..  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема профессионального самоопределения личности школьника. Развитие их 

индивидуальных качеств и способностей адекватно и ответственно относиться к данному процессу.  

На основе проведенного анализа определяется сущность самоопределения, которая состоит в осознанном выборе 

личностью своего места в системе социальных отношений на основе осознания ею своих личностных качеств и 

нравственных ценностей, собственной позиции, целей и средств самореализации для выбора направления будущей 

профессиональной деятельности. 

Подчеркивается то, что профессиональное самоопределение имеет свое конкретное содержание, выражающееся в 

активном поиске сферы профессиональной деятельности и соотнесении своих возможностей с требованиями и 

условиями профессиональной деятельности. Раскрывается содержательно-процессуальная модель профессиональ-ного 

самоопределения личности. Выделяются следующие компоненты профессионального самоопределения личности: 

диагностический, воспитательный, психофизиологический, социальный, психологический,  междисциплинарный. 
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Определяются и подробно описываются этапы профессионального самоопределения.  

Раскрывается ряд трудностей, связанных с ситуацией выбора профессии школьниками. 

Указывается на то, что процесс профессионального самоопределения необходимо рассматривать в контексте 

таких видов деятельности как  профессиональная ориентация, профильное обучение, воспитание и самовоспитание, 

в которых осуществляется взаимодействие системы общественного ориентирования школьников в вопросах выбора 

профессии и личности как саморегулирующейся системы. 

Ключевые слова: самоопределение, профессиональное самоопределение личности школьника, компоненты 

профессионального самоопределения.  
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МЕКТЕП ОҚУШЫСЫ ТҦЛҒАСЫНЫҢ  КӘСІБИ  

ӚЗІНДІК АНЫҚТАУДЫҢ МАЗМҦНДЫ-ҤДЕРІСТІК МОДЕЛІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада мектеп оқушысының кҽсіби ҿзіндік анықтау мҽселесі қарастырылады. Олардың аталған ҥдеріске 

жауапкершілікпен қарау қабілеттері мен жеке қасиеттерін дамыту. 

Ҿткізілген талдау негізінде, жеке қасиеттер мен моральдық қҧндылықтардың, олардың хабардарлық негізінде 

ҽлеуметтік қатынастар жҥйесіндегі адамның орны саналы таңдауы ҿзіндік анықтау, сипаты, ҿз лауазымы, мақсат-

тары мен болашақтағы ҿзін-ҿзі жҥзеге асыру кҽсіби қызмет бағыттарын таңдаудан тҧратын ҿзіндік анықтаудың мҽні 

анықталады.  

Кҽсіптік ҿзіндік анықтаудың кҽсіптік қызмет саласын белсенді іздестіруінде жҽне оның мҥмкіндіктерінің кҽсіби 

қызметтің талаптары мен жағдайларына сҽйкес келуінде кҿрінетін нақты мазмҧны бар екеніне баса назар аудары-

лады. Жеке тҧлғаның кҽсіби ҿзіндік анықтауының мазмҧнды-ҥдерістік моделі анықталады. Адамның кҽсіби ҿзіндік 

анықтауының келесі компоненттері ерекшеленеді: диагностикалық, тҽрбиелік, психофизиологиялық, ҽлеуметтік, 

психологиялық, пҽнаралық. 

Кҽсіби ҿзіндік анықтаудың кезеңдері анықталады жҽне егжей-тегжейлі сипатталады. 

Мектеп оқушылары мамандық таңдау жағдайымен байланысты бірқатар қиындықтар ашылады. 

Кҽсіби ҿзіндік  анықтау ҥдерісі кҽсіптік бағдар беру, бейіндік оқыту, тҽрбиелеу жҽне ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу сияқты іс-

ҽрекеттер тҧрғысынан қарастырылуы керек, онда ҿзін-ҿзі реттейтін жҥйе ретінде кҽсібі мен тҧлғасын таңдауда 

мектеп оқушыларының қоғамдық бағдарлау жҥйесі ҿзара ҽрекеттеседі. 

 Тҥйін сӛздер: ҿзіндік  анықтау, мектеп оқушысы тҧлғасының  кҽсіби ҿзіндік анықтау, ҿзіндік анықтаудың 

компоненттері. 

 

Social and economic modernization of the state requires from the general education school the creation of 

conditions for effective professional self-determination of students, the development of their individual 

qualities and abilities to adequately and responsibly treat the problem of professional self-determination. 

At the same time, the school's task is not to persuade students to a certain profession and prepare for a 

non-alternative choice. A holistic approach to this problem presupposes the consideration of professional 

self-determination of adolescents as a deeply personal, internal activity aimed at the independent 

construction of one's own life, on a meaningful choice of a professional path on the basis of awareness of 

one's own characteristics. However, the adolescent needs to independently and constantly choose the sphere 

of professional activity, focusing not only on his own interests, but also on the needs of society, the prospects 

for its development. 

Our analysis of this process allows us to consider that the essence of self-determination consists in the 

conscious choice of the individual's place in the system of social relations on the basis of awareness of her 

personal qualities and moral values, her own position, goals and means of self-realization for choosing the 

direction of future professional activity. 

In the scientific literature, the following areas of professional self-determination of the individual are 

distinguished: 

1. Diagnostic – is represented by the works of H.Turner, R.Kettel, R.Amthauer, is drawn to the 

identification of the individual's possibilities for adaptation to the environment. 
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2. Educational – reflected in the concept of A. Wallon, R.Zazzo and A.Leon, where there is a need for the 

formation of professionally important qualities under the condition of active individual personality selectivity 

3. Psychophysiological – was characterized in the works of P.Lazarsfeld, S.Bühler, S.Axelrod and others 

who identified three age periods characterized by different motivations in choosing a profession: fantasy (4-

10 years), active trials (11-17 years) , a realistic choice (18-24 years). They came to the conclusion that the 

choice of a person's profession is influenced by various subjective factors and that his decision about a 

professional future depends on the overall development of the individual. 

4. Social – based on the ideas of the life path (Sh. Buhler, D. Super) and given a kind of periodization of 

professional development, a description of its successive stages and stages, differing typical tasks 

(awakening, research, consolidation, preservation, reduction), starting with 4-10 years and ending with the 

retirement from professional life after 64 years. [1] 

5. Psychological – is represented by the works of A.Maslow [2], who proposed the concept of 

professional development and singled out as the central concept "self-actualization" as a person's desire to 

improve, express, manifest himself in a meaningful business for him. In his concept, concepts such as "self-

actualization", "self-realization" are close to the concept of "self-determination". 

6. Interdisciplinary – is the study of the Japanese scientist S. Fukuyama, who views professional self-

determination as a complex and multifaceted phenomenon, in which economic processes are combined with 

social, educational - with psychological. [3] 

Obviously, the attention of researchers is aimed at the subjectivization of the process of self-

determination, but it is equally obvious an attempt to link together the desires, cash and possibilities of the 

individual with the requirements of others and society with elements of obligation. 

It should be noted that the professional self-determination of a schoolboy is directly related to the process 

of choosing a profession. In this regard, we should describe the process of choosing a profession, by which 

we mean a process consisting of a number of stages, each of which has its own social situation, environment 

and atmosphere, the duration of which depends on the external conditions and individual characteristics of 

the subject of choice of the profession. 

Professional self-determination is considered by us as a process that covers the whole period of a person's 

professional activity: from the emergence of professional intentions to the exit from labor activity and 

permeates the whole life path of a person. However, the peak of this process is the act of deciding on the 

choice of profession, which falls on adolescence. 

V.V. Chebysheva sees the choice of the profession as "a complex, long and often multiple process, 

inseparable from the development of the personality as a whole" [4]. This provision confirms our point of 

view on the professional self-determination of a person as a process characterized by a multitude of 

interdependencies with various personal manifestations in the life activity of a person. 

G.P. Loginova and E.M. Borisov's professional self-determination is regarded as "the process of self-

realization of the individual in professional activity on the basis of the most complete utilization of his 

abilities and individual psycho-physiological capabilities. This process can not be limited to any one stage, it 

takes the entire period of active labor activity and preparation for it "[5]. In this case, researchers point to the 

existence of a direct relationship between the processes of self-realization and professional self-

determination. Consequently, in the process of professional self-determination, a person realizes his abilities 

and individual qualities, relating them to the sphere of work and specific professional activity. 

N.S. Pryazhnikov, emphasizing the inseparable connection of professional self-determination with the 

self-realization of man in other important spheres of life, generalizes the philosophical essence of 

professional self-determination as an independent and conscious finding of the meanings of the work 

performed and all life activity in a specific cultural and historical (social and economic) situation[6]. 

Thus, the process of professional self-determination is inseparable from the living space in which a 

particular person is located. At the same time, professional self-determination as a process has a movement, 

conditioned by overcoming dialectical contradictions, which are created both by external circumstances of 

life, both by internal resources and by the needs of the individual. In addition, professional self-determination 

has its specific content, expressed in the active search for the sphere of professional activity and the 

correlation of its capabilities with the requirements and conditions of professional activity. 
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Consequently, professional self-determination of personality can be considered in the content-procedural 

model. Due to the fact that this process has a gradually increasing complexity, it is natural to talk about its 

phase. Therefore, we refer to the stages of professional self-determination the following: 

1. Awareness of the value of socially useful work and the need for professional training (the value-moral 

basis of self-determination). 

2. Orientation in the social and economic situation and forecasting the prestige of the chosen work. 

3. General orientation in the world of professional work and the allocation of professional goals-dreams. 

4. Identification of near professional goals as stages and ways to a long-term goal. 

5. Information about professions and specialties, relevant vocational schools and employment places. 

6. The idea of obstacles that complicate the achievement of professional goals, as well as knowledge of 

their own merits, contributing to the implementation of the plans and prospects. 

7. Presence of a system of reserve options in case of failure in the main option of self-determination. 

8. Beginning of practical realization of personal professional perspective and constant updating of the 

planned plans on the principle of feedback. 

However, it must be taken into account that there are a number of difficulties associated with the situation of 

the choice of a profession by schoolchildren. Among these problems, the most significant is the discrepancy 

between the professional and educational plans of schoolchildren to the needs of the country's economy. 

Modern society is characterized by a high degree of activity in the economic sphere. The profession 

market is constantly changing, some professions disappear and new ones are formed in return. Not always 

the professional plans of young people directly correlate with the needs of the country in the specialists of a 

certain profession and qualification. Therefore, there is a high probability of unrealized these plans, which is 

practically not taken into account by the growing generation. Therefore, it is necessary to conduct constant 

propaganda work on informing adolescents and young people about the opportunities and prospects for their 

professional self-determination and employment. In this case it is necessary to pay attention to the 

organization of pedagogical activity on professional self-determination, carried out within the framework of 

educational organizations. 

At the same time, this activity should be carried out at two levels: gnostic (reorganization of 

consciousness and self-awareness) and practical (real change in a person's social status) [7]. 

Schoolchildren in previous years of development have a certain attitude to different areas of labor, an idea 

of many professions and a self-assessment of their capabilities. After reaching the senior school and youth 

age, a person begins to orientate better in the social and economic situation, acquires an idea of "spare 

options" for choosing a profession and many other things that characterize the state of internal readiness for 

professional self-determination that persists for a long time. 

Consequently, professional self-determination is not limited to the act of choosing a profession and does 

not end with the completion of professional training in a chosen specialty, but continues throughout the 

professional life. 

G.P. Loginova and E.M. Borisova in the process of professional self-determination identified two major 

components [5, p.119]: 

1) the formation of a person in professional activity, the formation of his individual characteristics and 

personality traits, the choice of the life path; 

2) creative development and enrichment of the person with the most professional activity. 

S.I. Vershinin, M.S. Savina, L.Sh. Mahmudov regards professional self-determination as "a long-term 

process of determining the positions of the individual in professional activity. Unlike the choice of 

profession, professional self-determination does not carry a clear goal-orientation, but reflects only the 

formation and orientation of the positions of the individual at each particular moment of the given self-

determination "[8]. 

Consequently, the personality acts as the subject of this complex activity. Self-aware, self-appraising and 

self-assertive subject - this is the self-determining personality. Professional self-determination is associated 

with the activity and independence of graduates of educational organizations in choosing the field of future 

professional activity and a particular profession. 
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T.V. Kudryavtsev and V.Yu. Shegurova views professional self-determination as a "core", the most 

significant component of professional development, as a synonym for the professional development of the 

individual. Specifying its content, they distinguish four stages: the formation of professional intentions, 

vocational training, professional adaptation, partial or complete realization of the individual in professional 

work [9]. According to the understanding of researchers, the basic mechanisms and dynamics of professional 

self-determination should be sought in the internal space. 
Initially, there is a need for professional self-determination, which affects the self-awareness of the 

individual. As a psychological neoplasm of schoolchildren, this need activates the search, the analysis of 

their capabilities and the formation of a self-assessment of professionally significant qualities. Then begins 

the process of forming the attitude of the individual to himself as a subject of future professional activity. 

P.A. Shavir defines professional self-consciousness as an electoral activity of self-consciousness, 

subordinated to the task of professional self-determination. In the most general form, it manifests itself in the 

awareness of itself as a subject of future professional activity [10]. 

The idea of professional self-determination as a choice of professional destiny - conscious, personally free 

- is central to the research of P.A. Shavir. It is most clearly outlined the meaning of human activity in its own 

self-determination, stressing that professional self-determination is not only to focus on the choice of a 

particular profession, but also in finding the internal psychological reason for this choice, the driving forces 

of the process the researcher considers not the order of society, and emerged a variety of contradictions, 

which in a generalized form appears as a contradiction between the need and requirements of the preferred 

activity, as well as knowledge, skills, methods, to realize goals that are set before a person. 

Thus, the process of professional self-determination must be considered in the context of those activities 

in which the interaction of the system of public orientation of schoolchildren in matters of choosing a 

profession and a person as a self-regulating system is carried out. Such activities include professional 

orientation, profile education, upbringing and self-education. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема профессионального самоопределения школьников, которое выступает как один 

из наиболее значимых компонентов профессионального становления человека и как критерий успешности протекания 

этого процесса. Говорится о необходимости поиска новых подходов к педагогическому руководству профессиональ-

ным самоопределением учащихся школ нашей республики и разработку соответствующих технологий. Раскрывается 

сущность профессио-нального самоопределения личности как составной части целостного жизненного самоопреде-

ления, и выражающего отношение личности к профессионально-трудовой среде и способ ее самореализации. 

Рассматривается взаимосвязь понятий «профессиональное самоопределение» и «жизненное самоопределение», 

актуализация личностных и жизненных ценностей индивида. Дается теоретический анализ понятия «жизненное 

самоопределение».Разбирается структура жизненного самоопределения, которому присущи социально-личностный 

и индивидуально-личностный аспекты. Даются характеристики каждому их этих аспектов. 

 Указывается на то, что среди основных отличительных признаков профессионального самоопределения исследова-

тели выделяют значительную формализацию (отражение профессионализма в дипломах, сертификатах и т.д.). 

Раскрывается роль личностных качеств и жизненных ценностей при выборе направления будущей профес-

сиональной деятельности и своего места в системе социальных отношений. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, ценности, жизненные ценности, жизненное 

самоопределение. 
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МЕКТЕП ОҚУШЫСЫ ТҦЛҒАСЫНЫҢ  КӘСІБИ  

ӚЗІН-ӚЗІ АНЫҚТАУ ҤДЕРІСІНДЕГІ ӚМІРЛІК ҚҦНДЫЛЫҚТАРДЫҢ РӚЛІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада адамның кҽсіптік дамуының ең маңызды компоненттерінің бірі жҽне осы ҥдерістің табыстылығының 

белгісі болып табылатын, оқушылардың кҽсіби ҿзін-ҿзі анықтау проблемасы қарастырылады. Біздің Республика-

мыздың мектептеріндегі оқушылардың кҽсіби ҿзін-ҿзі анықтауымен педагогикалық кҿшбасшылыққа жаңа тҽсілдерді 

іздестіру қажеттілігі туралы жҽне тиісті технологияларды дамыту туралы айтылады. Тҧлғаның кҽсіби ҿзін-ҿзі анық-

тауы тҧтас ҿмірлік ҿзін-ҿзі анықтаудың компоненттік бҿлігі ретіндегі мҽні жҽне ол тҧлғаның кҽсіби жҧмыс ортасына 

деген кҿзқарасын білдіретін  жҽне оны жҥзеге асыру жолы ашылып айтылады. 

 «Кҽсіптік ҿзін-ҿзі анықтау» жҽне «ҿмірлік ҿзін-ҿзі анықтауы» ҧғымдарының ҿзара байланысы, тҧлғаның жеке 

жҽне ҿмірлік қҧндылықтарын ҿзектілеу қарастырылады. «Ҿмірлік ҿзін-ҿзі анықтауы» ҧғымының теориялық талдауы 

келтірілген.Ҽлеуметтік-жеке жҽне жеке аспектілері бар ҿмірлік ҿзін-ҿзі анықтау қҧрылымы талданады. Бҧл аспекті-

лердің ҽрқайсысына сипаттамалар берілген. 
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Кҽсіби ҿзін-ҿзі анықтаудың негізгі ерекшеліктерінің арасында зерттеушілер ресімдеуді (дипломдар, сертификат-

тар жҽне т.б. арқылы кҽсібилігін кҿрсету) бҿліп айтады. 

Болашақ кҽсіби қызметтің бағытын жҽне оның ҽлеуметтік қатынастар жҥйесіндегі ҿзіндік орнын таңдағандағы 

жеке қасиеттер мен ҿмірлік қҧндылықтардың рҿлі анықталады. 

Тҥйін сӛздер: кҽсіби ҿзін-ҿзі анықтау, қҧндылықтар, ҿмірлік қҧндылықтар, ҿмірлік ҿзін-ҿзі анықтауы 
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THE ROLE OF LIFE VALUES IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION  

OF THE STUDENT’S PERSONALITY 

 

Abstract 

The article deals with the problem of professional self-determination of schoolchildren, which acts as one of the most 

significant components of the professional development of a person and as a criterion for the success of this process. It is a 

question of the need to search for new approaches to the pedagogical leadership of the professional self-determination of 

students in schools in our republic and the development of appropriate technologies. The essence of the professional self-

determination of the individual as a component of the integral life self-determination is revealed, and it expresses the attitude 

of the individual to the professional and working environment and the way of its self-realization. 

The interrelation of the concepts "professional self-determination" and "life self-determination", actualization of personal 

and vital values of the individual is considered. The theoretical analysis of the concept of "life self-determination" is given. 

The structure of life self-determination, which has a social-personal and individual-personal aspects is chosen. Characteristics 

are given to each of these aspects. 

It is pointed out that among the main distinctive features of professional self-determination, researchers allocate a 

significant formalization (reflection of professionalism in diplomas, certificates, etc.). 

The role of personal qualities and life values when choosing the direction of future professional activity and its place in the 

system of social relations is revealed. 

Keywords: professional self-determination, values, life values, life self-determination. 

 

Проблема профессионального самоопределения школьников всегда привлекала внимание ученых 

– психологов, социологов, педагогов. В практике педагогической деятельности профессиональное 

самоопределение рассматривается с точки зрения социализации молодежи, представляющей подро-

стка как субъект профессиональной деятельности. Профессиональное самоопределение выступает 

как один из наиболее значимых компонентов профессионального становления человека и как 

критерий успешности протекания этого процесса.  

Очевидно, что современное производство, уходящее от гипертрофированных форм узкой специа-

лизации к интегративному характеру профессиональной деятельности, не востребует некомпетент-

ных работников. Профессиональная мобильность, способность специалиста к конкурентной борьбе 

за рабочее место, переквалификации и даже смене профессии должны формироваться еще в школе. 

Таким образом, творческое отношение к делу, адекватная самореализация в сфере труда - это и 

личностно, и общественно значимая ценность. 

Данное требование направляет на поиск новых подходов к педагогическому руководству 

профессиональным самоопределением (ПС) учащихся школ нашей республики и разработку 

соответствующих технологий. 

Профессиональное самоопределение личности является составной частью целостного жизненного 

самоопределения, оно выражает отношение личности к профессионально-трудовой среде и способ ее 

самореализации. Этот длительный процесс согласования внутриличностных и социально-профес-

сиональных потребностей не завершается профессиональной подготовкой по избранной специаль-

ности, он происходит на протяжении всего жизненного и трудового пути. 
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Профессиональное самоопределение направляет выбор карьеры, сферы приложения и самораз-

вития индивидуальных возможностей, а также формирование практического, действенного отноше-

ния личности к социокультурным и профессионально-производственным условиям ее общественно 

полезного бытия и саморазвития. 

Теоретические психолого-педагогические подходы к решению проблемы профессионального 

самоопределения школьников предусматривают проведение различных специальных мероприятий 

по подготовке их к выбору дальнейшего жизненного пути.  

Поэтому, бесспорно, требуется повышение качества образования и его важнейшего компонента - 

подготовки школьников к профессиональному самоопределению на качественно новой основе, то 

есть результатом деятельности педагога должно стать состояние готовности подростка к 

сознательному, самостоятельному обдумыванию своего будущего. 

Однако в практике обучения и воспитания отмечено, что школьники испытывают заметные слож-

ности, которые заключаются в том, что у подростков часто отсутствует представление о реальном 

содержании выбираемой профессии, о собственных личностных качествах, о требованиях, предъяв-

ляемых выбираемой профессией, нет соответствующей мотивации, а также адекватной самооценки.    

Самоопределение следует понимать как активный поиск возможностей собственного развития, 

связанный с направлением будущей профессиональной деятельности, который основывается на 

нравственных ценностях и личностных качествах человека как полноценного участника сообщества 

профессионалов в будущем. 

Понятие «профессиональное самоопределение» является родственным к более широкому поня-

тию «жизненное самоопределение». В процессе профессионального самоопределения актуали-

зируются личностные и жизненные ценности индивида.  

И.И. Зарецкая и С.Л. Чернер определяют жизненное самоопределение как «целостный процесс 

развития мотивационно-потребностной сферы, мировоззренческих установок, индивидуальных 

способностей и свойств, личности, необходимых для наиболее полной самореализации и сознатель-

ного выбора социальных ролей» [1].  

Понятие «жизненное самоопределение» первоначально идентифицировалось как жизненный путь 

личности (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). Затем стали появляться работы, в которых 

отмечалась особенность школьного и послешкольного периода перемен в общественном положении 

учащегося, подчеркивалось значение регулирующих его педагогических и социальных факторов.  

По мнению В.Ф. Сафина и Г.П. Никова, жизненное самоопределение личности представляет 

собой ансамбль, состоящий из ролевого самоопределения. При этом под ролевым самоопределением 

предполагается профессиональное, семейно-бытовое и социальное самоопределение [2] 

В.А. Поляков [3], С.Н. Чистякова [4] и др. трактуют жизненное самоопределение как целостное 

новообразование, обусловливающее способность человека проектировать нравственно оправданный 

выбор жизнедеятельности и осуществлять его, сознательно принимая ответственность на себя. 

Структуре жизненного самоопределения присущи социально-личностный и индивидуально-

личностный аспекты. Социально-личностное в жизненном самоопределении характеризует 

ориентирование субъекта в социально-групповом пространстве, в потребностях и требованиях 

«дальних» (общество и государство) и «ближних» (референтная общественная группа), в характере и 

содержании действующих социальных норм, в общественных вызовах и ограничениях. Социально-

личностная направленность жизненного самоопределения реализуется посредством социальной 

идентификации (В.С. Агеев, В.А. Ядов и др.).  

В обобщенном виде совокупность социально-личностного аспекта в жизненном самоопреде-

лении включает следующие признаки: 

а) когнитивно-ориентационный (центрированность жизненных целей индивида на социальных 

нормах и собственной социальной позиции; знание кадровых потребностей общества, содержания и 

характера социальных норм и правил выбора социально ценного жизненного пути); 

б) эмоционально-рефлексивный (осознание своих субъективных качеств и соотнесение их с 

требованиями социальных групп и общества в целом; установка на реализацию социальных норм и 

конструирование социально значимой системы личной ценностной ориентации); 

в) мотивационно-смысловой (осознание и выявление смысла своей позиции в социальной 
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действительности; сознательный выбор социально значимого жизненного пути; признание первич-

ности социального и подчиненность целей выполнению социально ценного); 

г) регулятивный (целенаправленное овладение культурой ролевого поведения в социуме, актив-

ное следование социальным образцам; действия согласно групповым и социальным ценностям). 

Индивидуально-личностный аспект в жизненном самоопределении отражает такие свойства 

человека, как нахождение самобытного образа «Я», постоянное развитие этого образа и утверждение 

его среди окружающих людей, то есть все то, что связано с реализацией индивидуальности. 

Таким образом, в психолого-педагогическом плане раскрытие сущности самоопределения лично-

сти опирается на субъективную сторону самосознания – осознание своего «я», которое выступает 

как внутренняя причина социального созревания. Охарактеризовать «само-определившуюся лично-

сть» можно как субъекта, осознавшего, что он хочет (цели, жизненные планы, идеалы), что он может 

(свои возможности, склонности, дарования), что он есть (свои лично-стные и физические свойства), 

что от него хочет или ждет коллектив, общество, т.е. субъект, готовый функционировать в системе 

общественных отношений. Исследователи считают движущей силой самоопределения личности 

противоречия между «хочу» – «могу» – «есть» – «обязан», которые трансформируются в «обязан, 

иначе не могу» [2]. 

Принимая во внимание обусловленность профессионального самоопределения социальными и 

личностными факторами, необходимо отметить, что профессиональное самоопределение является 

также и личностным, это не просто успешное приспособление к рынку труда, но и нахождение смысла 

своей трудовой деятельности. Среди основных отличительных признаков профессионального 

самоопределения исследователи выделяют значительную формализацию (отражение профес-

сионализма в дипломах, сертификатах, результатах труда, трудовой книжке и т.д.), а также необходи-

мость для его осуществления ряда благоприятных условий (социальный запрос, соответ-ствующие 

организации, оборудование и т.п.) [5]. 

Следовательно, личностное самоопределение – это нахождение самобытного «образа Я», 

постоянное развитие этого образа и утверждение его среди окружающих людей. И если 

профессиональное самоопределение больше зависит от внешних (благоприятных) условий, то 

личностное самоопределение – от самого человека (внутренних обстоятельств человека). 

Мы рассматриваем личностное самоопределение как высший тип жизненного самоопределения, 

когда человеку удается действительно стать хозяином ситуации и всей своей жизни. Прин-ципиаль-

ным отличием личностного самоопределения от самоопределения жизненного является то, что 

человек не просто «овладевает ролью», а создает свои новые роли и даже занимается социально-

психологическим нормотворчеством, когда окружающие могут сказать о нем не просто как о 

хорошем «семьянине», «учителе» или «руководителе».  

Основными критериями самоопределения следует считать уровень понимания личностью смысла 

жизни, смену воспроизводящего вида деятельности и полноту уровня соотнесенности «хочу» – 

«могу» – «есть» – «требуют» у конкретной личности.  

Проведенный анализ позволяет считать, что сущность самоопределения состоит в осознанном 

выборе личностью своего места в системе социальных отношений на основе осознания ею своих 

личностных качеств и жизненных ценностей, собственной позиции, целей и средств самореализации 

для выбора направления будущей профессиональной деятельности. 
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ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ КӘСІБИ БАҒЫТТЫЛЫҒЫН  
ЕРЕКШЕЛЕУ ТӘСІЛДЕРІ 

 
Аңдатпа 

Мақалада жоғары сынып оқушыларының кҽсіби бағыттылығын ерекшелек тҽсілдері айтылады. Қазіргі таңда 

мектепке білім беру мен тҽрбиелеудің сапасын арттыру, ғылымның негіздерін нақты меңгеру, ҽрбір пҽнді жоғары 

ғылыми деңгейде оқыту міндеттері қойылады. Мектептерде ҽрбір оқушының жеке ерекшеліктері мен кҽсіби бағыт-

тылығын есепке алынбайтын оқытудың дҽстҥрлі тҥрлері ығысуда. Білім беруді жаңарту жаңа типті мектептер 

моделін дайындауды, жаңа оқулықтар мен оқыту бағдарламасын, тапсырмалар жҥйесін, кез келген пҽнді оқытуда 

жаңа ҽдістерді қолдануды қажет етеді. Мектептерді жаңа деңгейге кҿтеру, информатиканы оқытудың нҽтижелерін 

оқытуды дербестендіру жолымен арттыру, жоғары сынып оқушыларының кҽсіби бағыттылығына бағдарланған 

сараланған тапсырмаларды дайындауды қажет етеді. Мҧндай жағдайда ҽрбір жоғары сынып оқушысы бекітілген 

білім беру минимумы бағдарламасын толықтай игере алады. 

Психологиялық-педагогикалық ҽдебиеттерін талдау, саралап оқыту педагогикалық міндет ретінде алыс-жақын 

шетел, біздің елімізде қарастырылып келетіндігін кҿрсетеді. Алайда қазіргі мектептерде жоғары сынып оқушы-

ларының кҽсіби бағыттылығына тҽуелді сараланған тапсырмалар қолданылмайды. Информатика сабағында мҧндай 

тапсырмалар жҥйесін қолдану қажет, ҿйткені информатика деңгейі жҽне мазмҧны жағынан да саралап оқыту міндет-

терін толықтай жҽне тиімді жҥзеге асыруға арналған оқу пҽндеріне жатады. Бір жағынан информатика оқыту маз-

мҧнын саралауға арналған ҥлкен мҥмкіндікті беретін кең қолданбалы мағынаға ие, екінші жағынан ақпараттық 

технологиялардың дидактикалық ҽлеуетін жҽне олардың мотивацияны дамытудағы, оқытуды дербестендіру, тҧлға-

ға-бағдарланған тҽсілді жҥзеге асыруға жағдай туғызатындығын да бағаламау мҥмкін емес. 

Тҥйінді сӛздер: оқу ҥдерісі, дифференциация, кҽсіптік бағдарлау, тапсырма, информатика, ақпараттық техно-

логиялар, жеке бағдарлы тҽсіл. 
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ПОДХОДЫ К ВЫЯВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются подходы к выявлению профессиональной ориентации старшеклассников. Наше время 

ставит перед школой задачу – повышение качества образования и воспитания, прочное овладение основами наук, 

обеспечение более высокого научного уровня преподавания каждого предмета. В школах отказываются от 

традиционной формы обучения, не учитывающей индивидуальных способностей и профессиональной ориентации 

каждого ученика. Обновление образования требует разработки моделей школ нового типа, создания новых 

учебников и программ обучения, системы задач, разработки новых методик обучения в курсе информатики. Поднять 

работу школы на новый уровень, повысить результаты обучения по каждому предмету можно путем инди-

видуализации обучения, создания дифференцированных заданий, ориентированных на будущую профессию старше-

классников. При таких условиях каждый старшеклассник может полностью овладеть установленным программами 

образовательным минимумом.  

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что дифференциация обучения как общая педагоги-

ческая задача не является новой ни для нашей, ни для зарубежной школы. Но в современных школах не применяют 

задания, дифференцированные в зависимости от профессиональной ориентации старшеклассников. На уроках 
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применение такой системы заданий просто необходима, поскольку информатика относится к тем учебным 

дисциплинам, как бы ―рожденных‖ для полноценной и эффективной реализации задач дифференцированного обуче-

ния, как по уровню, так и по содержанию. С одной стороны, информатика имеет широчайшее прикладное значение, 

что изначально представляет собой огромный потенциал для дифференциации содержания обучения, а с другой – 

нельзя недооценивать и дидактического потенциала новых информационных технологий и их роль в развитии 

мотивации, индивидуализации обучения, в обеспечении личностно-ориентированного подхода. 

Ключевые слова: процесс обучения, дифференциация, профессиональная ориентация, задание, информатика, 

информационные технологий, лично-ориентированный подход. 
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APPROACHES TO THE IDENTIFICATION OF THE PROFESSIONAL ORIENTATION OF OLD SCHOOLS 

 

Abstract 

In the article approaches to revealing of professional orientation of senior pupils are considered.Our time puts before the 

school the task of improving the quality of education and upbringing, firmly mastering the fundamentals of science, providing 

a higher scientific level of teaching each subject. In schools, they refuse from the traditional form of education, which does not 

take into account the individual abilities and vocational guidance of each student. Renovation of education requires the 

development of models of schools of a new type, the creation of new textbooks and training programs, a system of tasks, the 

development of new methods of teaching in the course of informatics. To raise the work of the school to a new level, to 

increase the results of teaching computer science can be through the individualization of training, the creation of differentiated 

assignments, focused on the future profession of high school students. Under such conditions, each senior student can fully 

master the established educational minimum. 

Analysis of psychological and pedagogical literature shows that the differentiation of teaching as a general pedagogical 

task is not new either for our or for a foreign school. But in modern schools do not apply tasks, differentiated depending on the 

vocational guidance of high school students. In the lessons of computer science, the use of such a system of tasks is simply 

necessary, since computer science belongs to those educational disciplines, as if "born" for the full and effective 

implementation of the tasks of differentiated education, both in terms of level and content. On the one hand, informatics has 

the widest applied value, which initially represents a huge potential for differentiating the content of instruction, and on the 

other hand, the didactic potential of new information technologies and their role in the development of motivation, 

individualization of instruction, and in providing a person-oriented approach can not be underestimated. 

Keywords: learning process, differentiation, professional orientation, task, informatics, information technologies, 

personal-oriented approach. 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ҽ. Назарбаевтың «Қазақстан–2050» стратегиясында 

«Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу ҥшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз 

керек. Бҥкіл ел бойынша ғылыми-зерттеушілік жҽне қолданбалы білім берудің ҿңірлік мамандық-

тарды ескеретін мамандандырылған оқу орындары жҥйесін қҧру, ... кҽсіпкерлікке бағдарланған оқу 

бағдарламаларын, білім беру курстарын қҧру» деп кҿрсетілгендей қазіргі таңда мектепке білім беру 

мен тҽрбиелеудің сапасын арттыру, ғылымның негіздерін нақты меңгеру, ҽрбір пҽнді жоғары 

ғылыми деңгейде кҽсіби бағытта оқыту міндеттері қойылады [1].  

Қазіргі таңда мектепке білім беру мен тҽрбиелеудің сапасын арттыру, ғылымның негіздерін нақты 

меңгеру, ҽрбір пҽнді жоғары ғылыми деңгейде оқыту міндеттері қойылады. Мектептерде ҽрбір оқу-

шының жеке ерекшеліктері мен кҽсіби бағыттылығын есепке алынбайтын оқытудың дҽстҥрлі тҥр-

лері ығысуда. Білім беруді жаңарту жаңа типті мектептер моделін дайындауды, жаңа оқулықтар мен 

оқыту бағдарламасын, тапсырмалар жҥйесін, информатика курсын оқытуда жаңа ҽдістерді қолдану-

ды қажет етеді. Мектептерді жаңа деңгейге кҿтеру, информатиканы оқытудың нҽтижелерін оқытуды 

дербестендіру жолымен арттыру, жоғары сынып оқушыларының кҽсіби бағыттылығына бағдарлан-

ған сараланған тапсырмаларды дайындауды қажет етеді. Мҧндай жағдайда ҽрбір жоғары сынып 

оқушысы бекітілген білім беру минимумы бағдарламасын толықтай игере алады. 

И.Д. Бутузов, Ю.К. Бабанский, А.А. Кирсанов, Е.С. Рабунский жҽне Қазақстан ғалымдары               

С.А. Нҧрахметов, М.Жадрина, С.З. Тайбогарова, Р.Тасболатова жҽне бірқатар психологиялық, 
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педагогикалық жҽне ҽлеуметтік жҧмыстардан мамандықты таңдау мотивтері басқарушы фактор-

лармен – идеологиялық ҽрекеттер, мектептің, жанҧяның, экономикалық жҽне қҧқықтық факторлар-

дың ҽсерінен, сҽйкесінше тҧлғалық сапалармен, сонымен қатар қандай да бір мамандықтың талап-

тарымен ҥйлесімділігі болуы керек делінген [2]. Бірақ жағдайға байланысты бҧл факторлар кҿп 

кҿрінбейді, нҽтижесінде жастар – ең алдымен «интеллигенттік» немесе «романтикалық» мамандық-

тардың шектелген шеңберінің негізін меңгеруге ҧмтылады да, басқа мейлінше ҧнамды мамандықтар 

туралы ойланбайды. Жасҿспірімдердің ҿзіндік анықтауындағы қосымша қиындықты қоғам типтерін 

ҿзгерістіндегі басты ҥдерістер қҧрайды: индустриалды – постиндустриалды – ақпараттық, сондай-ақ 

олар жаңа кҽсіби топтардың жҽне сҽйкесінше еңбек нарығындағы қажеттіліктердің пайда болуына 

ҽкеледі. 

Жоғары сынып оқушыларының ҿздерінің бейімділігі, қызығушылықтары, кҽсіби бағыттылығын 

анықтауға арналған кҿптеген диагностикалық ҽдістемелер, тесттер бар. Алынған ақпараттар, психо-

логтармен жеке қосымша кеңестер, ата-аналармен жҽне мҧғалімдермен ҽңгімелесу  негізінде кҽсіби 

таңдауды жҥзеге асырады. Соңғы 10 жыл ішінде елдегі ҽлеуметтік-экономикалық жағдай айтарлық-

тай ҿзгерді, жасҿспірім енуі қажет ҽлем тҥбегейлі ҿзгерді. Оқушы меңгеруі қажет нормалар мен қҧн-

дылықтар (ҽлеуметтік-экономикалық қана емес, сонымен қатар психологиялық), тҽртіп моделдері ҿз-

герді. Қазіргі ҽлеуметтік-экономикалық жағдайда, факторларда оның табыстылығына ҽсер ететін жо-

ғары сынып оқушыларын ҽлеуметтендіру туралы мҽселе ҿзекті бола бастады. Жоғары сынып оқу-

шыларының мамандығын таңдауға жаппай ақпарат қҧралдары ҥлкен ҽсер етеді, сондай-ақ ҽрбір оқу 

жылының басында «мамандықтар хид парады» мамандықтар рейтингісі жҽне оқу мекемесінің рейтингі 

жарияланады. Бірақ оқушылар болашақта аталған мамандықтардың мҥлдем қажетсіз, яғни сҧраныста 

болмайтындығын тҥсінбейді, жҽне ҿздерінің аталған сала бойынша қабілеттері мен бейімділіктерін 

ескермейді.   

Жоғары мектеп жасы сҽйкесінше дҥниетанымның жҽне қоршаған нақтылыққа қарым-қатынасы-

ның қалыптасуына жағдай жасайтын тҧлғаның тҧрақты білімі ретінде қҧндылықты бағдарлануды 

қалыптастыру ҥшін тиімді екені белгілі. Кҿптеген психологтардың пікірі бойынша жоғары мектеп 

жасында негізгі жаңа білім ҿмірлік жҽне кҽсіби ҿзін анықтау, болашақта ҿз орнын саналы тҥсіну бо-

лып табылады [3]. Кҽсіби ҿзін анықтау, мамандықты жҽне жолды таңдау мен жету ҿзін-ҿзі тану 

қҧрылымында жетекші орын алады, ал оқу іс-ҽрекеті келешекке арнайы бағдарланғандық нҽтиже-

сінде қалыптасады жҽне кҿп жағдайда кҽсіби бағыттылыққа жетелейді. Тҧлғаның табысты дамуы 

ҥшін тиімдісі қазіргіге қанағаттану, сонымен қатар болашаққа ҧмтылуы болып саналады. 

Ҽдебиеттерде оқушылардың кҽсіби бағыттылыға ҽртҥрлі анықтамалар мен кҿзқарастар келті-

ріледі, соның бірі тҿмендегідей: 

«Оқушылардың кәсіби жүйесі – бҧл, қоғамның жҽне тҧлғаның қызығушылығында  оқушылардың 

кҽсіби жҽне ҽлеуметтік ҿзін анықтау ҥдерісін жетілдіруге бағытталған ҽртҥрлі мемлекеттік жҽне қо-

ғамдық ҧйымдардың, кҽсіпорын мекемелері мен мектептердің, сонымен қатар жанҧяның басқары-

латын ҧйымдастырылған іс-ҽрекеті». 

Қазіргі таңда кҽсіби бағытталған жҧмыстар жҥйесі келесі бағыттардағы іс-ҽрекеттерді қамтиды: 

1. Кҽсіби ақпаратты, ҥгіттеуді қамтитын кҽсіби білім. 

2.  Қандай да бір мамандыққа тҧлғаның қзығушылықтары мен қабілеттерін ерекшелеуге бағыт-

талған алдын-ала кҽсіби диагностика. 

3. Кҽсіби кеңесші тҧрғысынан мамандықты таңдауға негізінен жеке кҿмек кҿрсетуге бағытталған 

кҽсіби кеңес. 

4. Аталған мамандықты табысты меңгере алатын жҽне онымен байланысты еңбек міндеттерін 

орындай алатын жоғары ықтималдықты тҧлғаларды таңдау мақсатында кҽсіби іріктеу. 

5. Ҽлеуметтік-кҽсіби бейімділік. 

6.  Оқушылардың алдына жауапкершілік, кҽсіби адалдық жҽне адамгершілік міндеттерін қалып-

тастыру масақтында қойылатын кҽсіби тҽрбие [4]. 

Ҽртҥрлі бағыт бойынша еңбектерде кәсіби бағытталған жұмыстар формасы мен әдістері анық-

талды – бҧл мамандықтар, ҽңгімелесу туралы ҽңгімелер 

Мейлінше маңызды ҽдіснамалық мҽселелер қҧрамына кҽсіби бағыттылықтың тиімділігі кҿрсет-

кіштерін анықтау мҽселелері кіреді. Қазір мектептің кҽсіби бағытталған жҧмыстарының тиімділігі 
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қанша оқушы (пайыз тҥрінде) оларды бағыттаған мамандықты таңдағанын жҽне сол бағыт бойынша 

жҧмыс жасайтындығымен анықталады. 

Мҧндай кҿрсеткіш маңызды, бірақ жеткілікті емес. Мысалы, жоспарланған оқушылар пайызы 

педагогикалық, ҽлеуметтік, психологиялық жҽне экономикалық тҧрғыдан дҽлелденген емес,  ҽртҥрлі 

қҧралдармен қол жеткізуі мҥмкін. Егер бҧл кҿрсеткіш оқушылармен кҥрделі диагностикалық жҽне 

тҽрбеилік жҧмыстарсыз басты мақсат жҽне кҽсіби бағыттылықтың ҿзіндік мақсаты болып табылса, 

онда бҧл жҧмыстар алдыңғы қатарда кҽсіби бағыттылыққа кедергі келтіретін жағдайда болады, яғни 

кҽсіби бағыттылыққа оқушылар тарапынан да жҽне олардың ата-аналары тарапынан да сенімділікке 

нҧқсан келтіреді. Қойылған мақсатқа жету мҥмкін жҽне дҽлелденген тек қана жоғары сынып оқушы-

ларымен белсенді жҧмыс жасалған кезде, сонымен қатар олардың тҧлғалық бейімділігімен, қоғам-

ның, қаланың, районның, олар тҧратын ауылдың тҧтастай қажеттіліктеріне жауап беретін нақты 

қызығушылықтары мен қабілеттерін ерекшелеуде, мамандықты дҧрыс таңдауға сенімділікті қалып-

тастыруда мҥмкін болады. 

Практикада оқушылар ҿмірдегі аталған мамандықпен байланыса отырып, ҿзінің таңдауының 

қажеттілігі мен дҧрыстығын тҥсіне алады. Бірақ бҧл ҿмірде, мектепті бітіргеннен соң пайда болса, 

онда кеш болады жҽне оқушыларға ҿз таңдауын жасаудағы қателіктерін мойындау қиын болады. 

Мҧндай жағдай болмау ҥшін мектепте, информатика сабағында олардың мамандығындағы ақпарат-

тық-коммуникациялық технологияның маңыздылығын кҿрсету керек жҽне практикада тексеруге 

мҥмкіндік беру керек. Мамандықты жҽне жҧмыс орнын табысты таңдаудың мейлінше маңызды 

психологиялық кҿрсеткіші жасалған таңдаумен адамның қанағаттануы болып табылады. Маман-

дыққа, орынға жҽне орындалатын жҧмыстың сипатымен, еңбекақысымен қанағаттану деңгейін баға-

лау ҥшін тесттер мен сауалнамалар қолданылады. 

Осылайша, «кәсіби бағытталған жұмыстардың тиімділігінің басты кӛрсеткіші қаланың, 

ауданның, аймақтың, қоғамның тұтастай қажеттілігіне жауап беретін жұмысқа, оқуға, 

техникум мен ЖОО мамандық бойынша түсуші оқушылар санының теңестірілуі». 

Кҽсіби бағыттылықтың қҧрамды бҿлігі – кҽсіби іріктеу, яғни мейлінше жоғары ықтималдықта 

аталған мамандықты табысты меңгере алатын жҽне онымен байланысты еңбек міндеттерін орын-

дайтын тҧлғаларды таңдау болып табылады [5]. 

Кҽсіби таңдау ҥдерісінде адамның кҽсіби жарамдылығын адамдарда бар физиологиялық жҽне 

интеллектуалдық айырмашылықтар негізінде анықтайды. 

Физиологиялық жҽне интеллектуалдық айырмашылық адамға еңбектің бір тҥріне қолжетімділігі 

мен біруақыттағы қиындығы немесе басқалардың қолжетімсіздігін белгілейді. Алайда бҧл табиғат 

адамға кҽсіби жақындықты білдірмейді. Адамдар ҿмірге токар немесе жазушы жҽне мҧғалім болып 

келмейді. Микробиология мен басқа ғылымдар саласындағы ҽлемдегі соңғы жетістіктерден болашақ 

кҽсіби жарамдылыққа деген кҿрсеткіштер арта  тҥсті. 

«Кҽсіби жарамдылық – бҧл адамның физиологиялық сапалар мен психологиялық ерекшеліктері-

нің кҽсіби талаптарға сҽйкестік деңгейі»  [6]. Егер бҧл сапалар жҽне ерекшеліктер қажетті талаптарға 

жауап бермесе, онда тҧлғаға кҥш тҥседі. Бҧл кҽсіби толыққандықсыз жағдайдан қоғам жҽне тҧлға да 

жапа шегеді. 

«Кҽсіби таңдау ретінде арнайы ҧйымдастырылған зерттеушілік ҥдерісі тҥсіндіріледі, оның мақ-

саты – ғылыми негізделген ҽдістер кҿмегімен қатысушылардың кҥрделі жауапты мамандықтарға 

оқуы мен жҧмыс істеуі бойынша психофизиологиялық жҽне ҽлеуметтік-психологиялық жарамдылық 

деңгейі мен мҥмкіндігін анықтау» [7]. 

Қазіргі таңда кҽсіби бағыттылықтың тҿрт тҽсілін ерекшелеуге болады: 

1. Ақпараттық. 

2. Диагностикалық-кеңесші. 

3. Дамытушы. 

4. Белсендіруші. 

Басқа да директивті-манипулятивті, ҽлеуметтік-ҥгіттеуші, психотерапевтикалық жҽне т.б. тҽсіл-

дері бар. 
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1. Ақпараттық тәсіл 

Мақсаты: Жоғары сынып оқушысын қазіргі мамандықтар, оқу мекемелері жҽне жҧмыс орны 

туралы ҧйымдар, еңбек нарығы, сонымен қатар ҿз карьерасын қалай жоспарлау керектігі туралы 

ҽртҥрлі нақты ақпаратпен қамтамасыз ету. 

Мысалдар: 

1) білім кҿрмелері, ашық есік кҥндері, мамандықтар жҽрмеңкесі, мамандармен, ҽртҥрлі ЖОО 

жҽне ҧйымдары мамандарымен кездесу, кҽсіби бағыттылық тақырыбына арналған презентациялар, 

семинарлар; 

2) анықтамалықтар, ЖАҚ мақалалар, видеоматериалдар; 

3) оқу мекемелері туралы ақпаратты, мамандықтардың сипаттамасын, пайдалы мақалалар, ЖОО 

жҽне мамандықтар рейтингісін, еңбек нарығына шолу, интернет-форумдарды қамтитын сайттар; 

4) Интернеттегі іздеу жҥйелері – ізденушілер мен жҧмыс берушілерге арналған вакансиялар банкі. 

2. Диагностикалық- кеңес тәсілі.  

Мақсаты: жоғары сынып оқушыларының қандай да бір іс-ҽрекет тҥріне оқушының ерекшеліктері 

мен маманды талаптарына ҥйлесімділігімен сҽйкестігін орнату  

Мысалы: 

- интервью – ҽңгімелесу жҽне сауалнама алу; 

- кҽсіби-бағытталған жҽне психологиялық кеңес беру; 

- зерттелушінің ҽлеуетін жҽне оның кҽсіби маңызды сапаларын бағалайтын кҽсіби-бағытталған 

тесттер жҽне тесттер кешені 

Бҧл тҽсіл кҽсіби оқытуды, оқу мекемесін, мамандықты, іс-ҽрекет саласын, карьералық кеңес беру-

ді жҽне т.б. таңдау ҥшін кҽсіби бағдарлануда қолданылады. Компьютерлік диагностика жағдайында 

бҧл тҽсілдің максималды нҽтижелігі тестілеу нҽтижесі бойынша психологтың жеке кеңес беруі 

нҽтижесінде қол жеткізіледі.  

3. Дамытушы тәсіл. 

Мақсаты: қандай да бір мамандықты жҽне табысты еңбекке орналасуды меңгеруге қажетті тҥрлі 

білім, білік жҽне дағдыларды қалыптастыру. 

Мысалдар: 

1. Мамандықты табысты меңгеруге немесе оқытуды оңтайландыруға қажетті жеке қҧзырлы-

лықтарды дамытушы  тренингтер мен мастер сыныптар («Менің мамандығым», «білім саласы», 

«Назар аудар-кҥш» жҽне т.б. оқушыларға арналған тренингтер). 

2. Ҿзінде тҥрлі кҽсіби рҿлдерді байқауға мҥмкіндік беретін жҽне топтағы арнайы міндеттердегі 

еңбек қатынасы мен шешімі жағдайын жҥзеге асыратын іскерлік ҧйымдастыру іс-ҽрекет ойындары; 

3. Ҿзін реттеу дағдыларын дамытушы психотехникалық жаттығулар. 

4. Компьютерлік программалар (Интеллект-тренажер). 

 Дамытушы тҽсіл жасҿспірімдер ҥшін ҿзекті. Жас ҿспірімдерге ол ҿзіне сенімсіздіктен қҧтылуы 

ҥшін, анықталмағандық сезімінен арылу ҥшін, ҿзі туралы ойлануға кҿмектеседі. Дамытушы тҽсіл фор-

масына оқу жҽне еңбек мотивациясын арттыру тренингтері, кҽсіби-бағытталған тренингтер жатады. 

Қорыта келе, жоғары сынып оқушыларының кҽсіби бағыттылығын ерекшелеуге арналған ҽртҥрлі 

ҽдістер мен қҧралдар бар. Олар оқушыларға оларды таңдауда, немесе керісінше мамандықты дҧрыс 

емес кҿрсетуде кҿмектеседі. Сонда жоғары сынып оқушысы аталған мамандықпен етене жақын бол-

ғанда, ҿз таңдауының қате екенін тҥсінеді. Кҽсіби бағытытылыққа байланысты ҽртҥрлі тҽсілдер 

қарастырылған. Жоғары сынып оқушыларының кҽсіби бағыттылығын анықтағаннан кейін мҧғалім-

ге ҽрбір пҽн бойынша оқушыларға олардың таңдауын кҿрнекілік тҥрде кҿрсетуге мҥмкіндік беретін 

кҽсіби бағытталған тапсырмалар мен есептерді іріктеу қажет. Практикада оқушылар аталған салада 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануды қарайды, ҿз кҥштерін сынайды жҽне 

қалған уақыттарында ҿз таңдауының дҧрыстығын тҥсінеді. 
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ОҚУШЫ – ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ СУИЦИДТІК МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫНЫҢ ДАМУЫНА 
МЕДИАӨНІМДЕРІНІҢ  ӘСЕРІ 

 
Аңдатпа 

Мақалада оқушылардың – жеткіншектер мен жастардың суицидтік мінез-қҧлқына медиаҿнімдердің ықпал ету 

мҽселесі қарастырылады. Қазіргі заманғы кҿпке танымал медиҿнімдермен байланысты суицидальдық сиапаттағы 

сенімдер мен девиантогенттік қондырмаларды сипаттайтын медиаҿнімдердің еліктеткіш қасиеттеріне ерекше кҿңіл 

бҿлінеді. Зерттеушілер бҧрын анықтаған медиа кҥштеудің таралуы немесе медиа суицидальдық мҽселеде кең тҥрде 

жарыққа шыққандығы кездегі қҧрылымсыз ҽсерлер («Вертер ҽсері») сондай кҿлемде девианттылықтың кҿрінісін, 

сюжеттерін, қалған формалымен болатын тақырыптары бар медиаҿнімдердің ҿскелең ҧрпақты жалпылама тарту 

кезінде кҿрініс береді. Физиологиялық, психологиялық жҽне педогогикалық жҽне денсаулық сақтаушы контекстерде 

медиаҿнімдердің жағымсыз ықпалының себептері пайдаланды. Жағамсыз ақпарат толығымен алғанда жағыпмсыз 

эмоцияны туындата отырып, жеткіншектің психикалық жағдайы мен денсаулығына да ықпал ететіні атап кҿрсетіл-

ген. Ҿскелең жастағы оқушылардың санасына жҽне мінез-қҧҥлқына медиаҿнімдердің жағымсыз ҽсерінің алдын 

алуыдың шарттары мен нҧсқалары ҧсынылған. Жҽне де осы саладағы педагогикалық мҥмкіндіктердің шектері де 

нақтыланған. Мектеп оқушыларын, ата-аналарды, педагогтарды, студенттерді медиаҿнімдердегі суицидальдық қон-

дырғыларды парасатты тҥрде нақтылауға жҽне осындай медиаҿнімдердің ассертивтік тҥрде қабылдауларға даярлау-

дың бағдарламаларына жҽне медиаҿнімдерді талдаудың ҽдістемелерін педагогикалық тҥрде жасап шығарудың 

зерттелуі нҽтижелі тҥрде кҿрініс береді.  

Тҥйін сӛздер: медиаҿнімдер, ақпараттарды қабылдау, профилактика, БАҚ, жасҿспірім оқушылар, суицидттік 

мінез-қҧлықтар, девианттық мінез-қҧлық 
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ВЛИЯНИЕ МЕДИАПРОДУКЦИИ НА РАЗВИТИЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЕ  

УЧАЩИХСЯ–ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация 

В статье раскрывается проблема влияния медиапродукции на суицидальное поведение учащихся – подростков и 

молодежи. Особое внимание уделено подражательным своиствам медиапродукции которые, характеризуют 

девиантогенные установки и убеждения суицидального характера, связанные с современной популярной 

медиапродукцией. Выявленные ранее исследователями деструктивные эффекты при распространении медианасилия 

или широко освещенной в медиа суицидальной проблематики («эффект Вертера») в такой же мере проявляются и 

при массовом увлечении подрастающего поколения медиапродукцией, содержащей сцены, сюжеты, темы с 

остальными формами девиантности. Проанализированы причины негативного влияния медиапродукций в физио-

логическом, психологическом и педагогическом и здоровьесебергающем  контекстах. Отмечено, что негативная 

информация влияет и на психическое состояние и здоровье подростка, и в целом вызывая отрицательные эмоции. 

Предложены  условия и варианты профилактики негативного влияния медиапродукции на сознание и поведение 

учащихся подросткового возраста.А также, определены границы педагогических возможностей в данной сфере. 

Перспективными видятся исследования, педагогические разработки методик анализа медиапродукции и программ 
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подготовки школьников, родителей, педагогов, студентов к осознанному выявлению суицидальных установок в 

медиапродукции и ассертивному восприятию такой медиапродукции.   

Ключевые слова: Медиапродукция, восприятие информации, профилактика, СМИ, учащиеся-подростки, 

суицидальные поведения, девиантное поведение  
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INFLUENCE OF MEDIA PRODUCTION ON DEVELOPMENT SUICIDE BEHAVIOUR  

OF PUPILS - TEENAGERS 

 

Abstract 

The article  shows the problem of influence of media production on suicide behavior of pupils – teenagers and youth 

reveals. Special attention is paid to imitative properties of media production which, characterize the deviant installations and 

beliefs of suicide character connected with modern popular media production. The destructive effects revealed earlier by 

researchers at distribution of media violence or the suicide perspective ("Werther's effect") which is widely lit in media are as 

well shown also at mass hobby of younger generation for media production containing scenes, plots, subjects with other forms 

of deviance. The reasons of negative impact of media production in physiological, psychological and pedagogical and 

zdorovyesebergayushchy contexts are analysed. It is noted that negative information influences also a mental condition and 

health of the teenager, and in general causing negative emotions. Terms and options of prevention of negative impact of media 

production on consciousness and behavior of pupils of teenage age are offered. And also, borders of pedagogical opportunities 

in this sphere are defined. Researches, pedagogical developments of techniques of the analysis of media production and 

programs of training of school students, parents, teachers, students for conscious identification of suicide installations in media 

production and assertive perception of such media production seem perspective. 

Key words: Media production, perception of information, prevention, media, teenage pupils. 

 

Қазіргі кезде қоғамда ҽр тҥрлі медиа ҿнімдерге деген суицидалдық белсенділігіне ықпалы тҧралы 

зерттеушілік, мҽліметтердің жеткілікті тҥрдегі ҥлкен массиві (БАҚ жҽне БКҚ жасап шығаратын жҽне 

немесе тасымалданатын ҿнімдер; репортаждар, жаңалық хабарлары, кҿркемфильмдер, мультфильм-

дер, ҽндер, мақалалар, ток-шоу, тақырыптық веб-сайттар, компьютерлік ойындар жҽне с.с.) орын ал-

ған. Сонымен қатар, ҽлем педагогтары медиаҿнімдердің баланың толығымен жетілмеген психо-

логиялық мінез-қҧлықына кері ҽсері туралы дабыл қағуда. Ғалымдардың басым кҿпшілігі ғалам-

торлық ортадағы суициальдық мінез-қҧлық туралы медиахабарлар аздаған суицидтік қауыпты бола-

тыны пікірде болады. Мҧнда сҿз виртуальдық ҿзін-ҿзі ҿлтіруші клубтар, суицидті насихаттайтын 

ақпараттары бар сайттар туралы ғана болмайды. Интернеттен алынатын мҽліметтерді қолданудың 

ҿзгешілігі де назар аудартады. Мысалы,теледидарлық медиаҿнімдер қабылдануы бойынша ҿтініш, 

кҿрермен суициальдық тақырыпқа іліп алуға ҥлгере алмайды. Виртуальдық ортада орналасқан ҿнім 

болса, созылмалы тҥрде суицид туралы ақпараттарға ілініп қалуға қарапайым тҥрде қарастыруға 

болады. Суицидологиялық ҧстаным тҧрғысында витуальдық кеңістіктегі уландыру қауіпті болып 

кҿрінеді (кимбермоббинг, кибербуллинг). Бҧл ҽсер етушілік ―Вертердің ҽсері/синдромы‖, ‖еліктегіш 

суицидтер‖, ‖демеушілік суицидтер‖,  ‖кластерлік суицидтер‖ сияқты тҥсініктерде бейнеленеді. 

Бастама ҥшін тҥсініктерді нақтылап аламыз. ‖Вертердің ҽсерін‖ ҽдетте ҿзін-ҿзі ҿлтірушілік тура-

лы медиа хабарламалардың ҽсер етуінің салдарынан болатын еліктегіштік суицидальдық тҥрде 

тырысушылықтың кҿрініс беруін айтады. 

Сонымен бірге, уақыт ҿте келе кҽсіби емес онлайн-кеңесшілермен суициальдық синдромды терең-

дете отырып, достар кҿрсете алады. Ҽзірге аяқталған суицидтар мен аяқталмаған суицидальдық ҽрекет-

тер туралы ақпараттардың ҽсер етуінің айырмашылығы/ҧқсастығы туралы мҽліметтер жеткіліксіз. 

Бҧрынғы суицидттердің жарыққа шығуы кезінде Вертердің ҽсерінің болуы/ болмауы туралы да.  

Кластерлік суицидтерді Э.Дюркгейм, Н.А. Бердяев, П.А. Сорокин жҽне т.б. пайымдаған. Созыл-

малы суициальдық мінез-қҧлықты бірқатар ғалымдар ҽлеуметтік ілімдердің (А.Бандура) теория-

сының кҿмегімен тҥсіндіреді. Еліктегіш суицидтер адам  референттіге адамдардың мінез-қҧлқын  

модельдеген кезде қоғамға деген бейімділігі ( ҽлеуметтену аспектісі), бейімделуіне моделінің  кері 

жағымен  кҿрініс береді. Ықпал ету ( Р.Чальдини) психологиясы бойынша мамандар мҧндай мінез-

қҧлықты ҽлеуметтік ықпал ету моделінде жазып шығарады. [1;2;3] 
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Мына нҽрселер ҿзіне кҿңіл аудартады: іс жҿнінде барлық ғалымдар еліктегіштік суицидке  бар-

лық адамдар емес, тек ҽлсіз жеке тҧлғалар ғана бой ҧратына сенімді. Оларға ҿмірлік тҧрақшылығы 

тҿмен дҽрежелі, жеке тҧлғаның мінез-қҧлқы бар патологиялық деңгейге (полоризацияланған) дейінгі  

акценттелінген детеринацияланған ҽлеуметтік-психологиялық, дезатаптациясы бар адамдар тиесілі.  

Толығымен алғанда еліктегіштік суицидтер абсалютті дҽл тҥрде суициальдық мінез-қҧлықтың  

қалыптасуының классикалық сызбасында орын алады: ол оған барабарлық тҥрде қиыншылықтарды 

жоюға мҥмкіндік бермейтін бірнеше сыртқы психо-жарақаттық факторлар мен психиологиялық 

сипаттағы жҽне тҧлғадағы жоғарғы факторлардың қабаттасуы нҽтижесінде қалыптасады. Жарнама-

ланған ҿзін-ҿзі ҿлтірушіліктің кҿрсетілімдік бопсалаушының мотивация кезінде оның ҿзіне тарту 

тҽсілі кҿңіл аудартады.  

Шынайы суицидтік мінез-қҧлық кезінде суицид жасаушы ҿлімге алып келетін сыбырлау жҥрек-

тегісін алады. Суицид қиын ҿмірлік жағдайлардан шығу жолы ретінде кҿрінеді, басқа  суицидальдық 

акті туралы хабарлама қатерлі шешім қабылдауды мҽжбҥрлейді. Арандатушылық медиақҧрандар 

жағдайында суицидтік тҥрде ҿзін қҧрбан шалушылық орын алған альтуристік қҧндылықтарды, 

мотивтерді ҿзекті етеді, кек алу суициді жағдайында жинақталған қарсылық білдірушілік дабылы 

жҽне фрустрацияның зардаптары ҿзекті бола тҥседі. Сондықтан да ҥлкиген болатын еліктегіштің  

ҧқсастығы қаншалықты тҥрде кҥшті болса, Вертердің синдромы да соншалықты тҥрде аса ашық 

кҿрініс бере тҥседі. 

Ҽрине ең ҽлсіз топтың бірі ауру-сырқаумен сҽйкестендіруге болмайтын психологиялық бҧзылу-

шылықтары бар адамдар болып табылады. Екінші ҽлсіз топ – бҧл ҿскелең  ҧрпақ болып табылады. 

Еліктегіш суицидтің балалар арсындағы орын алуы туралы мҽліметтер жекелей алғанда шынайы 

тҥрдегі суицидтік мінез-қҧлық туралы емес,кҿзге кҿрінген ҿзіне қол жҧмсаушының фатальдық ойын-

дық имитациясы туралы болуда. Жас жеткіншектік «Вертердің ҽсері» позициясы ҿте ашық тҥрде 

кҿріне береді (ҽсіресе қыздарда),  бҧны 1986 жылдың ҿзінде Д.Филлас жҽне Л.Харатенсен анықтаған. 

Жас ерекшелік ҿзгешілігіне ҧшыраушылық тҥсіндіріледі, ол ерекшеленушіліктің сҽйкестену «бір 

жастағылар» мен жоғарылаған референшілігімен ҿмір сҥрудің соңғы аяқталуының тҥсінбеушілігі-

мен, ҿмір мағынасы туралы тҥсініктердің романтикалығымен максимальданған ҥрдістерімен, ҿзін-ҿзі 

бағалаушылықтың, эмоциональдық тҧрақсыздығымен байланысты болады. Сондықтан да, жас ерек-

шеліктерінің психологиялық тҥрін манипуляциялай отырып, жҽне виртуальдық ортаның мҥмкінші-

ліктерін пайдалана отырып, «киттік» қоғамдастықтардың (жоғарғы суидциттік тҥрде қауіпті ҽлеу-

меттік ғаламторлық топтар, оның символисында киттің бейнесі болады) болуы жеткіншектерді   

«тҥсінбейтін ақымақ, зҧлым, қоршаған ортадан алынатын керексіз элемент ретінде «мас болуға» 

шақыра отырып, суицидке дейін жеңіл тҥрде жеткізеді. Бҧл ҽсер біреулердің ҿмірден «табысты тҥрде 

мас болып шыққан» қҧрдастарының ҧдайы еске алуымен тҥсіндіріледі. [3, 156 -160 б.] 

Мынандай қорытындымен еліктеуіштік суицидтің себептері туралы пайымдауларды аяқтаймыз: 

медиаҿнімдердегі суициальдық мінез-қҧлықтар туралы хабарламаларды ҿзіне қол жҧмсаушылықтың  

себебі деп санауға болмайды. Олар бейімделіп ҥлгермеген жеке тҧлғаның соңғы шешімі ҥшін тек 

стимул ғана бола алады. 

Медиаҿнім дердің суицидогенділігінің бейтараптануы мақсатынан болатын қандай мемлекеттік 

іс-шаралар қарауға алынуда? Ҽр тҥрлі елдерде кластерлік суицидтардың алдын-алудың ҽдістерінің 

бірі - ҿзіне қол жҧмсаушылыққа тікелей тҥрде шақыратын ақпараттарға деген тыйым салулар болып 

табылады. Бҧл суицидке шақыратын, суицидтік қауіпті веб-сайттарды бҿгеп тастау арқылы болатын 

қызмет кҿрсетушілік, жалған психологиялық, діни экстремистік топтардың іс-ҽрекеттерін шектеу 

арқылы жасайды жҽне т.с.с.  

Жҽне де кҿптеген мемлекеттерде суициальдық мінез-қҧлық туралы ақпаратқа не медиаҿнімді 

кҽмелетке толмағандарды кҿруі, тыңдауы,  оқуы, ойнауы ҥшін жол бермеу ҥшін де  марқалайды. 

Басқа маңызды бағыт-медиаҿнімдердің суициальдық тақырыпты жарыққа шығару кезіндегі олар-

дың бірнеше мҽрте дҽлелдеген нҽрсе - суициальдық жағдайларын БАҚ жауапты тҥрде жарыққа шы-

ғуы медиаҿнімдердің тҧтынушыларының арасындағы еліктеушілік тҥрде ҿзіне қол жҧмасауы тҿмен-

детеді.  Австриядағы БАҚ-да  кең жҽне жалпыма тҥрде талқыланудағы метрода жҽне жер асты поез-

дарының дҿңгелектері арасындағы еліктеушілік ҿз-ҿзін ҿлтірушілікті айтарлықтай тҥрде тҿмендетін, 

поездардың астына тҥсу суицидтерінің тиімді  болатын  тыйым салулар да  белгілі. Соғыстар болған 
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жылдары БАҚ ҿзінің суицидогендік ықпал етуін тҿмендетілетіні нақтыланған, ҿйткені хабарлама-

ларда бірінші жоспарға каһармандық пен ерен еңбегі туралы ақпарат шығады, ҽлеуметтік интегра-

цияның ҥгіт-насихаты жҥргізілуде. [4,246-247 б.] 

Бірқатар елдерде медиаҿнімдердің жасалынып шығарылуы ҥшін суицидалдық тақыптардың тҥзе-

тілушілік тҥрде жарыққа  бойынша жазылымдар  («журналистік кодтар») қҧрастырылған. Олардың 

негізіне ҽдетте Бҥкілҽлемдік денсаулық сақтау ҧйымы  2000 ж. дайындаған нҧсқаулыққа енгізілген. 

2017 жылы  жазда біздің елімізде «Ҿзін-ҿзі ҿлтіру жағдайлары туралы ақпараттардың БАК-да тара-

луы бойынша болатын нҧсқаулар» пайда болды, оны тҧтынушылардың қҧқығы мен адамның игілігін 

қорғау саласындағы қадағалау бойынша ішкі-істер миністірлігі, байланыстар, ақпараттық техноло-

гиялар мен бҧқаралық коммуникациялар мен маман – суициологтар саласындағы қадағалау бойын-

ша бҧл мҽселені қолға алған. Бҧл қҧжатты БАҚ қызметкерлеріне: бірінші жолда немесе басты бет-

терде, бірқатар басты тақырыптарда ҿзіне қол жҧмсаушылық туралы хабарламаларды; суицид тура-

лы ақпаратты ҿткір тҥрде жҽне ҥлкен кҿлемде; сенсациялық  реңдегі  ақпараттарды бере салуға жҽне 

кҥшті эмоциональдық алаңдаушылық туғызуға; суицидтік ҽрекетін тҿмендетуге; суицидті қиын  

еңбектік ҿмірден шығудың парасатты жолы немесе қалыпты қҧбылыс ретінде; суицидтік батырылық 

ҽрекет (болмаса альтруистік суицидтерді ҥгіттеу); суицидті тҥсіндіруге болмайтын, жҧмбақ, роман-

тикалық ҽрекет ретінде  сипаттауға (болмаса кҿрінбейтін боспалаушылыққа тырысушылықты ҥгітте-

меуге); туған туыстарымен болатын ақпарат алудың кҿмегімен жарыққа шығарылуын драмалауға; 

суициденттік суретін ҿлім алдындағы  хатын бейнелеуге; ҿмірден кетуінің тҽсілдерін егжей –тегжей  

сипаттауға;  хабарлама  соңында осындай тақырыпқа жазылған мақалалар  тізімін болмайды. [5; 6] 

Бҧл шаралар суициальдық белсенділіктің медиақҧралдарын арандатушылық жағдайларының 

алдын алуға кҿмектеседі деп сенеміз. Ҽсіресе танымал адамдардың суицидтері ғана емес, сонымен 

бірге балалардың, жеткіншектердің жҽне топтық тҥрде болатын суицидтің кҿрініс беруін абайлап 

қадағалайды  деп санаймыз.  

Ҿмірлік нақтыланушы тақырыптары мен ҿмірлік тҧрақты мінез-қҧлықты мысалдарына  арналған 

БАҚ жҽне БКҚ ресми сайттарындағы медиажобалар мен бҿлімдердің  тақырыптардың, сҿз бастау-

лардың жасалуы қуантады. Жеткіншектер мен жастар арасындағы еліктеушілік суицидтердің алдын 

алудағы педогогикалық мҥмкіншіліктер қандай? Осы саладағы педогогикалық мҥмкіншіліктердің  

шекарасын анықтаймыз. Біздің терең сенімділігіміз бойынша ҿнімді педагогикалық іс-ҽрекет  бастап-

қы профилактикалықалық алдың алу аясында болуы мҥмкін. Белгілі болғандай, қосалқы  профилак-

тика, интервенция суицинальдық мінез-қҧлықтың ашық кҿріністегі белгілері  бар (яғни, суициальдық  

ойлардың, пікірлердің, ниеттердің  болуы кезінде) адамдардағы суициальдық ҽрекетке жол  бермеуге 

бағытталған. Ҥшіншілік профилактика( поственция) суициальдық ҽрекет рецидивтің алдын алуға 

бағытталған. Бастапқы профилактика суициальдық қатердің профилактикасымен  байланысты, яғни,  

бҧл суициальдық мінез-қҧлық белгілерін кҿрсетпейтін адамдармен болатын жҧмыс, жҽне ол ҽлеу-

меттік-психологиялық  бейімдеушіліктің қызметтеріне  жол  бермеуге, жеке  тҧлғалық  ресурстардың  

қалыптасуына жҽне нығаюына бағытталған, бҧл ҿмірлік келеңсіздіктердің тиімді тҥрде болмаушы-

лығына мҥмкіндік  береді. [7. 210 - 214 б.] 

Жалпы білім беретін мектептің жағдайларындағы суициальдық қатердің бастапқы профилакти-

касы  ретіндегі ҿмірге тҧрақтылыққа  тҽрбиелеу технологиясы жақсы  нҽтиже кҿрсетті. [8] 

Бҧл  технология  шынайы  жҽне бопсалаулық - кҿрсетілімдік  сияқты суициальдық мінез-қҧлық-

тың формаларының алдын алуға тиімді, бірақ тиімді ҽрі, суицидтердің профилактикасы кезінде тҥсі-

нікті шешімдерге ие. Ҿмірлік тҧрақтылық қиыншылықтарға жылдам бейімделе алушылық қана емес, 

сонымен жағымсыз ықпалды ортаға қарсылық білдіруге мҥмкіндік беретін жеке тҧлғаның интеграль-

дық сипаты ретінде тҥсіндіреді, ол ҿмір қиыншылықтарын  тиімді  тҥрде болдырмайды, оларды даму  

жолында  тасымалдайды. Ҿмірлік тҥрде  нақтыланушы мазмҧнға қҧралған суицидальдық қатердің 

педагогикалық профилактикасы «Вертердің ҽсерін» азайтуға мумкіндік береді. Біріншіден, қолда-

нылатын диагностикалық қҧрал-жабдық суицид туралы сҧрақтарға ие емес, тек жеткіншектің  

ҽлеуметтік-психалогиялық тҥрде бейімдеушілігінің дҽрежесін, онын ҿмірлік тҧрақты аттиктюдтары-

ның ҿзгешелігін анықтайды. Екіншіден, превентивтік іс-шаралар ҿлімнің, ҿзіне қол жҧмсаушылық-

тың тақырыбына емес, кедергілерді болдырмаудың табысты болуы тақырыбына, жеткіншектер мен  

жастардың виртуальдық кеңістіктегі ҿзіндік кҿрсетілімінде ашық кҿріністегі қажетті беттердің   
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кҿпшілігінде оларды талдауға жҽне мектеп психологына (деканың тҽрбие жҧмысы жҿніндегі орын-

басарына) суицидальдық қатер тобына жатқызуға тура келетін ақпаратты беруге мумкіндік береді. 

[9;10] 

Осындай «електен ҿткізуден»  кейін  білім беру мекемелері  адресіне суицидалдық –превентивтік  

кҿмекті  ҧйымдастыруға  мумкіндік  алады. 

Осындай ҥйретілім суицидке деген тікелей шақырушылықты немесе оны қолдайтын  медиоҿнім-

дерді  сыни тҥрде  парасаттауға  кҿмектеседі.  Оған дайындық  бірнеше  кезеңдерден  ҿтеді: мектеп-

тің педагогикалық ҧжымының  дайындық  кезеңі  (ЖОО-да студенттерге  арналған  сҽйкес  тҥрдегі 

оқу курсын кафедральдық урде жасалуы): ата-аналарды дайындау кезеңі (ЖОО-да бҧл кезең  

болмайды): девиантегендік ҽсерлер мен девианттық қҧндылықтардың, қҧрылғылардың  медиаҿнім-

деріндегі  студенттердің  пайымдалған  тҥрде  кҿрініс беруді, оқушыларды  оқыту кезеңі. 

Мынадай міндеттер шешімін табады: антиманипуляциялық мінез-қҧлықтың ҿзектілігі: виртуаль-

дық кеңістіктегі қауіпсіз тҥрде ҿтілетін оқыту: медиаконтенттің адамгершілік жҽне ҽлеуметтік сабақ-

тастығы – медиаҿнімдерді  оқушы – жеткіншектердің бойындағы дағдыларындың қалыптасуына 

алып келеді. 

Белгіленген  педагогикалық ҿңдеулер ҿскелең ҧрпақтың  арасындағы еліктегіштік суицидальдық 

актілердің алдын алуда айтарлықтай пайдалы деп білеміз. 
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Abstract 

This article deals with the methodological aspects of improving the pedagogical skills of the music teacher, as well as the 

following mechanisms in the structure of the methodical training of the music teacher: creative thinking, methodological skill, 

methodological competence. The group of methods determines by the specifics of the pedagogical activity of the specialist: 

the method of monitoring the actions of students in order to identify the effectiveness of performing tasks in the process of 

listening and analyzing works, the method of empathy, the method of interviewing, the method of improvisation, the method 

of assimilating the nature of the sound of music, in pedagogical activity, the method of analyzing the best practices of leading 

specialists in the field of pedagogy and performance. 

In general, the methodical preparation of a music teacher is a dynamic system, since it always has some contradiction and 

selectivity at its core 

Key words: methods, creative thinking, methodological skill, methodological competence, artistic abilities, analysis, 

improvisation, pedagogical technique, improvement. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ  

УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается методические аспекты совершенствования педагогической техники учителя 

музыки, а также следующие механизмы в структуре методической подготовки педагога-музыканта: творческое 

мышление, методическое мастерство, методическая компетентность. К группе методов, определяемых спецификой 

педагогической деятельности специалиста, мы отнесли: метод наблюдения за действиями учащихся с целью 

выявления эффективности исполнительских задач в процессе слушания и анализа произведений, метод сопережива-

ния, метод собеседования, метод импровизаций, метод уподобления характера звучания музыки,метод воспитания 

артистических способностей в педагогической деятельности,метод анализа передового опыта ведущих специалистов 

в области педагогики и исполнительства. 

В целом, методическая подготовка учителя музыки представляет собой динамическую систему, поскольку в 

основе  еѐ всегда лежит то или иное противоречие и избирательность. 

Ключевые слова: методы,творческое мышление, методическое мастерство, методическая компетентность, 

артистические способности, анализ, импровизация, педагогическая техника, совершенствование. 
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МУЗЫКА МҦҒАЛІМІНІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНИКАСЫН ЖЕТІЛДІРУДІҢ  

ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада музыка мҧғалімінің педагогикалық техникасын жетілдірудің ҽдістемелік аспектілері, сонымен қатар 

педагог-музыкантты ҽдістемелік тҧрғысынан дайындау қҧрылымындағы келесі механизмдер: шығармашылық ой-

лау, ҽдістемелік шеберлік, ҽдістемелік қҧзыреттілік қарастырылған. Ҽдістер тобынамаманның педагогикалық іс-ҽре-

кетін айқындайтын ерекшеліктерін жатқызуға болады: шығарманы тыңдау жҽне талдау ҥрдісінде орындаушылық 

міндеттердің тиімділігін анықтау мақсатында оқушылардың іс-ҽрекетін қадағалау ҽдісі, бірге кҥйзелу ҽдісі, ҽңгіме-

лесу ҽдісі, суырыпсалма ҽдісі, музыка дыбыстылығы сипатын ҧқсату ҽдісі, педагогикалық іс-ҽрекете ҽртістік қабілет-



Абай атындағы  ҚазҰПУ-ң ХАБАРШЫСЫ «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1(57), 2018 

215 

терді тҽрбиелеу ҽдісі, педагогика жҽне орындаушылық салада жетекші мамандардың озық тҽжірибелерін талдау 

ҽдісі. 

Тҧтастай алғанда, музыка мҧғалімінің ҽдістемелік дайындығы ҿзіндік динамикалық жҥйе болып табылады, 

ҿйткені оның негізінде сол немесе басқа да қарама-қайшылықтар мен іріктелудің болуынан. 

Тҥйін сӛздер: ҽдістер, шығармашылық ойлау, ҽдістемелік шеберлік, ҽдістемелік қҧзыреттілік, ҽртістік қабілеттер, 

талдау суырып салмалық, педагогикалық техника, жетілдіру. 

 

One of the most promising way of improving pedagogical technique of music teacher is methodical 

preparation. This preparation representsthe system of sequential interaction within the types of technology in 

educational management. It is necessary to note that according to didactics, the methodical training is the 

combination of practices and methods, by which the teacher relies to consciousness and activity of the 

students. 

The methodical preparation of the specialist shows the process and the result of the interpretation of basic 

theoretical situations in addition to the pedagogical results. Brief description of the purpose, tasks, contents, 

methods, dialogue ways are part of methodical preparation, which are eventually realized in actual practice 

of  process as an interaction between music teacher,studentsand musical art. 

At the same time, theoretical concepts became the foundationand guideline, on the basis of which 

technique of education will be developed. Moreover, a specific feature of methodical preparation of the 

teacher in pedagogical activity is the creation of specific artistic and emotional atmosphere during the music 

lesson which is eventuallyreflected in ability of the specialist in following pillars: 

- to open verbal essence of the composition, showing bright, graphic tone, sensibility, aesthetic 

expressiveness of the voice, exuberance and diversity of the mimicry, persuasiveness and clarity of verbal 

presentation of material; 

- to independently select and prepare compositions for Learning or Listening, concentrating special 

attention on artistic expression of performance concept. At the same time, the principles of the organisation 

of educational process include following: 

- the reliance on existing experience with students; 

- high conformity with real conditions of the audience. 

It becomes evident that ―the most perfect, most sophisticatedtechnique is effective only when there is a 

teacher-musician's artistic individuality. Forexample: this technique involves unique, deeply elaborated… 

correspondingly the most effective method will be the one which incorporates his mind, his idea ―[1,303-

304]. 

In other words, according to E.B.Abdullin, methodical implementation of musical lesson will be the most 

effective, if as the foundation it includes bothcontradiction and selectivity. AdditionallyE. B. Abdullin 

emphasizes that ―if teacher will be highly motivated to assert his position on the relevant problem 

continuously and persistently, the faster he will understand the importance of comparison of external idea 

with others‘ view. 

Furthermore, he connects his own guesses and conclusions with the opinions of credible specialists. The 

ability to see problem integrally from perspectives of different parties, different point of views be only 

realized under the condition of dialectic unity of music teacher [2,119]. 

It is important to keep in mind that pedagogical ideal of the person isa combination of the social condition 

of the society and pedagogical beliefs of a specialist. Pedagogical belief or credo defines his orientation in 

the information environment, reflects his readiness in acceptance of methodical ways during the learning 

process of various ideas and opinions of various researchers in the pedagogical technology area. The ability 

to select optimal decisions, methods, ways and facility to conclude the pedagogical direction of the music is 

subjected to flexible mind, possession of pedagogical intuition and smartness. As a result, this combination 

defines the individual potential of the person, his creative abilities and opportunities. 

At the same time, it‘s appropriate to emphasize that for a modern teacher-musician, the search of 

innovative forms and methods of work, ability to createhis own concepts of music education of trainee, 

personal self-realization in choosing the most effective way to solve methodical tasks are equally important. 

Suchqualitiesconfirm the high level of the acceptance of innovations, constant search of new ways of self-

realization, creation of new perspectives for various forms of pedagogical activity. 
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Considering the news ways in methodical implementation of the music teacher, it‘s important to 

emphasize that such performance can be connected with intense process of operations‘ combination. In that 

case,the subject during the thinking process creates new communications and because of that he creates new 

qualities and roles which are reflected in new concepts, particularlythe subject‘s role itself continuously 

changes and updates the scope thus providing different angles exposing new attributes [3,98]. 

Moreover,according to B.M. Celkovnikovskills for creativeapplication of  searching methods to process the 

educational-methodical information has been already defined. In our opinion, these skills are quite relevant 

in improvement of pedagogical implementation of the specialist which includes: 

- scientific-methodical basis of the organization andperformanceof musical lessons in the school; 

- content and functions of artistic and pedagogical criteria of selection of musical-methodical materials 

and compositions. 

Researcher as criteria of selection of teaching material considers artistry, interest, ―pedagogical 

relevance‖, ―and educational importance‖.These qualities represent a certain system in the whole approach 

of the music teacher to the analysis and evaluation of both program and new musical composition 4,65. 

Learning the foundations of pedagogical technology is realized byteachersusing such methods 

likesimulation the situations of artistic and communicative practice, artistic and pedagogical games and 

exercises andby finding the most effective methods of communicating with students. Specified methods 

stimulate their thinking process, imagination, intuition, fantasy. These methods,which are defined by 

specificity of pedagogical activity of the specialist include following: 

- the method of monitoring the actions of students in order to identify the effectiveness of performing 

tasks in the process of Listening and Analysis ofcompositions (B.V. Asafiev); 

- the method of empathy, which creates participation through emotional impressions. This method acts as 

a specific indication of individual position of the person (N.А. Vetlugina); 

- the method of interviewing, presented as a figurative and psychological stance, aimed at spiritual 

communication with music. This method includes messages in the form of a dialogue with the need for 

creative discussion and general analysis in the comprehension of certain search problems                                 

(L.A. Bezborodov); 

- the method of improvisation, as a deviation from the uniformity of interpretations of composition as a 

creative process in creating various performance interpretations (B.V. Asafiev); 

- the method of conformationof the sound of music affecting the deliberate perception of the work and 

creating challenging situations. This method deepens and activates emotional responsiveness, develops 

imagination and creativity through the motor-engine, vocal, the mimic actions (O.P. Radynova); 

- the method of education of artistic abilities in pedagogical activity as an integrated process in learning 

the elements of acting technique and pedagogical skill (K.S. Stanislavsky); 

- method of analysis of best practices of leading specialists in the field of pedagogy and performance. 

This analysis has great impact in the improvement of the pedagogical technique of the music teacher and in 

the formation of his professional qualities of personality, his position, competence (K.B. Ptitsa). 

Pointing out the importance of the above methods in the pedagogical activity of a specialist, it‘s relevant 

analyse deeper the method of using illustrations (E.B. Abdullin, E.V. Nikolaeva) 2. This method includes 

video recordings of music lessons, their sub-parts and  "Live" performance (musical works, etc.) as specific 

tools of artistic and pedagogical visibility and as methods of pedagogical technique. These indicated methods 

and tools are extremely important for achievement of effectiveness and success in of the professional growth 

of the music teacher. 

The art of observation provides an opportunity to consciously dwell on individual aspects of musical 

practice. This quality examines a situation or a methodical method of teaching, since "the ability to capture 

the roots of a new one‖ means noticing the failures at the beginning of future achievements and potential 

merits in today's shortcomings... Thus, observation and analysis lead to the highest level" 2.  At the same 

time, according D.B. Kabalevsky, when using video recording, it‘s not acceptable for teachers to look for 

answers to all the questions emerged and, probably, will appear in future. Life always puts before us an 

infinitely more number of questions than available answers for these questions » 5, 6. 

Studying the method of the physical actions of K.C. Stanislavsky and mastering it brings up the 

perspective of a culture of action in the pedagogical activity of the music teacher. In this case, the external 
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element is considered as something that is part of the action for the correct functioning of the process 6. 

"Learn yourself, your nature, discipline it" - said K.S. Stanislavsky consideringvoice, intonation, plasticity, 

gestures, facial expressions which can be used to express what is needed to be expressed and which must be 

studied in detail to understand well. "Such abilities are not given by themselves, they should be cultivated in 

yourself" 6,435.  In general, based on the theoretical condition, the following mechanisms in the structure 

of the methodical training of a music teacher were identified: 

- creative thinking in the analysis and generalization of achievements and perspective tasks in 

pedagogical procedure; 

- Reflexive-personal rethinking of their individual methodological experience; 

- methodological skill based on modeling of ways and methods of communication with students; 

- methodological competence in mastering value concepts, free understanding, personal and professional 

position in the implementation of musical and pedagogical tasks. 

In general, the methodical training of a music teacher represents a dynamic system since it is based on 

specific contradiction and selectivity. According to E.B. Abdullin ―if teacher will be highly motivated to 

assert his position on the relevant problem continuously and persistently, the faster he will understand the 

importance of comparison of external idea with others‘ view. In such a dialectical process the teacher will get 

the ability to see the problem from different perspectives and points of view " 2 ,119. 
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ШЕТЕЛ МЕКТЕПТЕРІНДЕГІ АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕСІ 
 

Аңдатпа 

Мақалада шетел ғалымдар еңбектеріндегі адамгершілік тҽрбие мҽселесі жан-жақты қарастырылған. Сонымен 

қатар шетелде адамгершілікке тҽрбиелеудің ҧтымды тҽжірибелері мен мҥмкіндіктеріне талдау жасалған.  
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ ШКОЛАХ 

 

Аннотация 

В статье разносторонне анализируются труды зарубежных ученых по вопросам нравственного воспитания. 

Вместе с тем, проведен анализ положительного опыта и возможностей нравственного воспитания за рубежом.  
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MORAL EDUCATION IN FOREIGN SCHOOLS 

 

Abstract 

The article analyzes the scientific works of foreign scientists on issues of moral education. At the same time, the analysis 

of positive experience and opportunities of moral education abroad has been carried out. 

Key words: morality, moral education, school, out-of-class institutions. 

 

Қазіргі дҥниежҥзілік мектептің дамуы кҿп қырлы жҽне кең кҿлемдегі ауқымды процесс. Осы рет-

те мектеп біртіндеп ҿзінің жалпы бейнесін ҿзгертіп ҽлеуметтік, саяси, педагогикалық талаптар дең-

гейіне кҿтерілуде. Дҥниежҥзілік педагогика жҽне мектептің даму барысындағы оң тенденциялардың 

ішіндегі ең маңыздысы – мектеп жҥйесін демократияландыру бағыты: білім беруді дифференциялау; 

тҽрбиенің гумандық бағыты; оқушылардың белсенділігін, ҿзіндік іс-ҽрекеттілігін дамытуға ықпал 

жасайтын тҽрбиенің тҥрлері мен ҽдістерін пайдалану: сыныптың сабақ жҥйесін модернизациялау; 

тҽжірибелік – эксперименттік іс-ҽрекеттер; ең жаңа техникалық қҧралдарды пайдалану; тҽрбие жҽне 

білім беруде мектеп пен мектептен тыс мекемелердің интеграциялануы деп айтуға болады. 

Шетел зерттеушілерінің еңбектеріне сҥйенсек ағылшындардың сҿздік қҧрамында тҽрбие деген 

сҿз еңгізілмеген. Ағылшын тілінде «education» деген термин білім беру ҧғымы тҧрғысында беріліп, 

ол білім беру жҥйесі арқылы ғылымға араластыру, бейімдеу деп анықталған. Неміс тілінде ҿзінің 

мҽні жағынан тҽрбие ҧғымына жақын келетін «ҿсіру», «жетелеу» ҧғымдарымен ҧштасып, жеке 

тҧлғаны ержеткізу деген мағынаны білдірген. Ал, француз тілінде «education» термині тҽрбие деген 

ҧғымға біршама жақын. 

Тарихты зерделесек, тҽрбие ҧғымын ғылыми тҧрғыдан айқындағанға дейін кҥнделікті ҿмір тҽжі-

рибесінде дҽстҥр, ҽдет-ғҧрыптар арқылы кҿзқарастар, тҥсініктер қоғамда біртіндеп қалыптаса баста-

ғаны белгілі болды. Тҽрбие ҧғымы баланың ҽлеуметтік ортадағы ережелерді, тҽрбиелік ҽдет-дағды-

ларды, кейбір мҽдени қҧндылықтарды біртіндеп меңгеруін қамтиді. Тҽрбие ҧғымын жан-жақты 

ойластыру педагог сҿзінің алғашқы ҧғымымен сабақтас болғаны педагогика тарихында айқындалған.  

АҚШ-та адамгершіліктің алғашқы ҧғымдары отбасы тҽрбиесі арқылы меңгеріледі. Сонымен мек-

тепке дейінгі кезеңнің барлығында балалар ҽртҥрлі бағыттағы шіркеу жағынан ашылған жексенбілік 

мектептеріне қатысуымен адамгершіліктің алғашқы ҽліппесін ҥйренеді.  

АҚШ-тың белгілі педагог ғалымы Теодор Сайдер оқушыларды адамгершілікке тҽрбиелеуде адам-

гершіліктің ең ҿзекті мҽселелері жайында ҿзара еркін пікірлесуді ҧсынып, оны «адамгершілік 

проблемасындағы айқасты болдырмау» ҽдісі деп атап, адамгершілік тҽрбиесі мҽселесін тек ҽңгіме-

лесу, пікір алысумен шектелмей, оқушылардың қарттар ҥйі мен ауруханаларда қайырымдылық жҧ-

мысына белсенді қатысуына ерекше мҽн берген. Мҧндай жҧмыстар мектеп пҽнімен бірдей есептеліп, 

мектеп бітірудегі аттестатында есепке алынған. [1]  

Дҥниежҥзілік  дамуда Еуропа жҽне Америка ғалымдары қоғамның жаңару процесінде жеке тҧлға 

тҽрбиесінде, ҽлеуметтік – мҽдени проблемасын зерттеу, фундаменталдық маңызға ие болатындығын 

дҽлелдейді. Мҽдениеттанушы ғалым Р.Бенедик қоғамның болашақта дамуының ҽлеуметтік – мҽдени 

ерекшеліктерін, оның бет-бейнесін тҧжырымдап, кеңінен талқылаған. Сонымен қатар рухани адам-

гершілікті, қауіпсіздікті қамтамасыз етудің кейбір мҥмкіндіктерін қарастырған. [2] Дҥниежҥзілік 

педагогикалық тҽжірибеде гумандық бағытта тҽрбие, білім беру ХХ ғасырдың ортасында ерекше 

орын ала бастады. 

Соңғы жылдары гумандық бағыттағы педагог – психолог ғылымдар А.Комбс, К.Роджерс ҿздері-

нің зерттеулерінде қоғамдағы орын алып отырған адамгершілік азғындау мҽселелеріне баса назар 

аударған. Мҽселен, К.Роджерс ҿзінің «Я – концепция» деп аталатын еңбегінде баланың ойлауы мен 

сезіміне сай мінез-қҧлық іс-ҽрекетін меңгеруге ҥйрету. Оның тҽрбиедегі басты тірек идеясы «қаты-

гез, зҧлым адамдар болмау керек», егер бала қатал жҽне рақымсыз болып ҿссе, оған кінҽлі тҽрбие  

деп тҧжырым жасаған. [3] 

С.Френе адамгершілік оқытылмайды, қалыптасады жҽне тҽрбиеленеді, ол ҥшін мектепте баланы 

тҧлға, ҿз елінің азаматы ретінде тҽрбиелейтіндей орта қалыптастыру керек деген идеяны дҽріптейді. [4] 
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Тҽрбиенің ҽлеуметтену проблемасын жапон педагогтары арасында да қолданушылар орын алады. 

Профессор Огава тҽрбие ҽлем картинасын меңгеру ретінде тек социум арқылы ғана мҥмкін. Дҽлірек 

айтқанда тҽрбиенің ең алдымен қоғамдық негізде болуы керек. Кҿптеген жапон педагогтары бала-

ның ешбір қорқынышсыз, ешнҽрседен қаймықпай ҽртҥрлі қоғамдастыққа еркін араласуын, қарым-

қатынаста болуын ҧсынады. Себебі, бала ҿмір бойы сол ортада ҿмір сҥреді, жеке тҧлға болып қалып-

тасады. Олар ҽлеуметтік педагогика мектептегі ҽлеуметтік тҽрбие берудің негізі деп есептейді. Мек-

теп ҽлеуметтік ортаның моделі іспеттес екенін кҿрсетеді. Ал мектептегі қоғамдық қҧндылықтың 

негізін таратушы мҧғалім деп есептейді. 

Францияда жаңа тҽрбие идеясын зерттеушілер (Р.Галь, А.Медичи, Г.Миаларе, А.Фабр) т.б. жеке 

тҧлғаны биологиялық тірі организм ретінде табиғатпен байланысты ортаға бейімделгіш қабілеті бар 

екендігін айқындаған, ал екінші жағынан жеке тҧлғаның ортамен ҿзара ҽрекеттілігінің маңызын кҿр-

сете отырып, жеке тҧлғаның ҽлеуметтік ортадан тҽуелсіз болуын ҧсынады. Жаңа тҽрбиені қолдау-

шылар қатаң жазалауға барынша қарсылық білдіріп, жеке тҧлғаға сый-қҧрметпен  қарау, мҽпелеуді 

адамгершілік тҽрбие берудің негізі деп есептеген. 

80-90 жылдар аралығында ауқымды идеологиялық, ҽлеуметтік жҥйедегі қарама-қайшылықтар-

дың біршама бҽсеңдеуі нҽтижесінде, тҽрбие процесінде халықаралық ынтымақтастықтың идеясы 

негізінде кҿптеген маңызды ҿзгерістер енгізілді. Осыған байланысты кҿптеген педагогикалық топ-

тарда адамзаттың ортақ ҥйі Жер атты қҧдіреттің тҧрғындарының тҽрбие тҧжырымдамасын бекітуді 

ҧсынады. Мҧндай интеграциялық жағдайда тҽрбие проблемасында ірі жҽне кіші ҧлттардың қатар 

тҽрбие алуын қуаттау жҽне этникалық қоғамдастығын бағалау кҿзделінген. Мектепте тҽрбие беру 

саясатындағы принциптер мен ҽдіс-тҽсілдерде ҽр елдегі ірі жҽне ҧсақ этностардың толеранттық 

кҿзқарасты жҥзеге асыру кҿкейкесті мҽселеге айналуда. 

Дҥниежҥзілік аренада танылған, тҽуелсіздікке ие болған Қазақстан – кҿп ҧлтты мемлекет. Негізгі 

тҧрғыны – қазақ халқы. Қазақстандағы этникалық топтардың бір-бірімен ынтымақта, ортақ кҿзқарас-

та, бір-бірінің ҧлттық ерекшеліктерін, салт-дҽстҥрлерін қҧрметтеу жҽне ҽртҥрлі қарама-қайшылық 

туған жағдайда шыдамдылық, тҥсініктілік, тҿзімділік кҿрсету, тҽрбие, білім беру, мҽдениет, ҽлеумет-

тік, экономикалық салада орын алуына ҽр уақытта мҽн берілуі тиіс. Ал екінші жағынан ҽрбір этнос 

ҿзінің ҧлттық – мҽдени ерекшелігін сақтау жҽне басқа ҧлттар мҽдениетімен тең, пара-пар жағдайда 

бола білу керектігіне кҿңіл бҿлінуде. 

Қазіргі дамыған ҿркениетті елдердің ҿзінде мектеп оқушыларының тҽрбие мҽселесінде кҥрделі 

олқылықтар орын алуда. Мҽселен, оқушылар арасында ҿз ҿміріне сенбеушілік, болашаққа сенімсіз-

дікпен қарау, адамгершілік – этикалық қҧндылықтардың тҿмендеуі, жалпы ҽлемдегі адам баласына 

қасірет туғызып отырған нашақорлық, ішімдікке салыну, қылмыстық істің кҿбеюі дҥние жҥзіндегі 

психолог-педагог ғалымдардың, жалпы адамзат баласын алаңдатуда. Сайып келгенде, бҧл жағдай 

жастардың білім, тҽрбие алуға деген ынта-ықылас, ниеттерінің тҿмендеуіне ҽкеп соғып, «сауатсыз-

дық қҧбылысы» қайта ҿріс алғандығы айқындалып отыр  

Алайда кҿптеген шетел мектептерінде гумандық тҽрбие беруге байланысты айтарлықтай тҽжіри-

бе жинақталған. Батыс елдерінің тҽжірибесінде «мінез-қҧлық тҽрбиесінің ҽдістемесі» деп аталатын 

бағыт тараған. Мҧнда оқушылардың ҿзін-ҿзі басқаруы, ҿзін-ҿзі еркін ҧстауы, мектептен тыс жҧмыс-

тарды реттеуші, біріктіруші, тҽртіп сақтаушылар ретінде мҧғалімдердің кҿмекшілері болу тҽжірибе-

лері сақталған. Мектеп советі деген қҧрылып, оған мҧғалімдер, оқушылар, ата-аналар, мектеп ҽкім-

шілігі жҽне қоғамдық ҧйымдар ҿкілдері кірген. Бҧл советтің жҧмысы оқушылар кҥнделікті мектеп 

ҿмірінің барлық саласына араласуға, ҿздерінің тҧлғалық ерекшеліктерін дамытуға, ҿзіндік кҿзқарас-

тары мен талаптарын қорғай білуге, мҽдени қарым-қатынас ережелерін меңгеруге бағытталған. 

Мектеп советінің жҥйелі жҥргізген осы бағыттағы жҧмысы мектептің психологиялық ахуалын жақ-

сартуға ықпал жасаған. Дегенмен, дҽстҥрлі қалыптасқан педагогтардың оқушыларға деген беделдік 

қарым-қатынасы жойылып кеткен.  

Тҽрбие саласындағы ҿте маңызды ҿзгерістің бірі ҽлемдегі саяси планетарлық ҿзгерістермен туын-

даған. Бҧл тҽрбиенің ҽлемдік рухта болу ауқымының ҿсуімен байланысты. Осыған орай кҿптеген 

жаңа жобалар жасалуда. Соның бірі халықаралық бакалаврист деп аталатын оқу орны. Оның мақса-

ты халықтардың бір-бірімен ҿзара байланысы, ҿзара тҥсінушілік рухында тҽрбие беру. 1996 жылы 

бҧл ҧсынылған жобаға 83 елдің 600 оқу орны қатысқан.  
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Халықаралық бакалавриат жобасы бойынша жастарға кҿпмҽдениеттілік тҽрбие беру мақсатында 

бірнеше тілді меңгеру, оның ішінде міндетті тҥрде ҽр мемлекеттің мемлекеттің тілін, ағылшын тілін 

оқушылардың қалауы бойынша басқа тілдерді оқып ҥйрену кҿзделінген. Кҿптеген елдерде мемле-

кеттік тілмен қатар этникалық топтардың тілдері бойынша тҽрбие, білім алу тҽжірибесі жинақталған. 

Мҧндай мектептердің негізгі мақсаты – бала жастан ҿз ҧлтының басқа ҧлттармен қатар, тең пара-пар 

екенін санасына сіңдіріп, бағалауы.  

80-90жылдар аралығында Франция, Германия, Жапония т.б. елдерде орта мектеп бағдарламасын-

да азаматтану пҽні енгізіліп, саяси, мҽдениет тҽрбиесіне жҽне азаматтық тҽрбиеге мҽн берілген. Бҧл 

бағдарламаны жҥзеге асыруда, оқу-тҽрбие процесінде біршама оң тҽжірибе жинақталған. Мҽселен, 

«Сайлау», «Ереуіл», «Сот» рҿлдік ойындар, дебат, рейтинг, брейфинг оқушылардың рухани, гуман-

дық, азаматтық қасиет салаларын қалыптастыруға, саяси-мҽдени кҿзқарасын арттыруға негіз бола-

тын тҽрбие, білім беру ҽдістемелері тҥрлері жан-жақты мектеп тҽжірибесінде қолданылған. Сонымен 

қатар шетел мектептерінде адамгершілік тҽрбиесі бойынша арнайы сабақтар ҿткізу тҽжірибесі бар. 

Бҧл адамгершілік тҽрбие сабағында дін арнайы орын алуда. Бірақ діни, шіркеулік ілімге тиым салын-

ған елдерде дҥниежҥзілік дінге негіз болған жалпы адамзаттық идеядан бас тарту деп тҥсінуге 

болмайды.  

Жаңа ҿмірлік проблемаларды шешуге байланысты ҽлемдік мектептің оқу бағдарламаларында 

нашақорлыққа қарсы, ішімдікке қарсы тақырыптар, жыныстық тҽрбие, табиғатты қорғауға арналған 

жаңа пҽндер енгізілген. Сонымен қатар мектеп бҥгінгі таңда қоғамдық ҿмірдің ҿзгеруі, ҿндіріс қҧры-

лымының жаңаруы, жаңа технологиялардың, қозғалыстар мен ақпараттардың дамуымен байланыс-

ты, дҥниежҥзілік қоғамдастықтың тҥбірлі ҿзгеріс алуына жауап ретінде «Ҿмірлік тҽрбие» деп 

аталатын жаңа бағыт туындаған. Осыған байланысты ҿмірлік тҽрбие бағыты ҿзінің барлық мақсаты, 

мазмҧны, жҧмысы кешенді негізде жҥзеге асырылуы ҥшін мектеп старт алаңына айналу керек. 

Мҧнда мектеп білім берумен қатар оқушыларды талапкерлікке, ҿзіндік іс-ҽрекетке, ҿздігінен ойлай 

білушілікке, ҿзін-ҿзі жетілдіруге, ҿзін-ҿзі тҽрбиелеуге, ҿзін-ҿзі танып білуге дайындауды кҿздейді.  

Енгізіліп отырған ҿмірлік тҽрбие деп аталатын жаңа бағытқа оқу орындары мен мектептен тыс 

мекемелердің т.б. тҽрбие ошақтары арасында ҿзара байланыстың жоқтығы кедергі болатын жағдай-

лардың бірі. Алайда кҿптеген елдерде ҿмірлік тҽрбиені жҥзеге асыруда мектеп старт алаңы бола ала-

тынын кҿрсететін ҧтымды тҽжірибелер орын алуда. Мҽселен, мектеп кооперативтері мҽдени-ағарту 

орталықтары – АҚШ-та мектеп қауымдық тҽрбие ретінде, Францияда тҽрбиелік қала, солтҥстік 

Еуропада «бос уақыт ҥйі» деп аталатын т.б. тҽрбие орындары тҽжірибесі ҥлгі боларлық.  

Ҽрине, шетел мемлекеттерінің ҽрқайсысы ҿз елінің экономикалық, ҽлеуметтік, қоғамдық, ҧлттық 

даму жағдайларына жҽне білім беру жҥйесінің дҽстҥрлі ерекшелігіне қарай мектеп ісін модерниза-

циялауды жҽне қазіргі ҿркениеттілік талапқа сай реформалауда ҿз мҥмкіндіктерін ескеріп, жаңа жол 

таңдауда.  

Осы орайда қазіргі Қазақстан Республикасының ҿркениетті елдермен байланысы білім беру жҥйе-

сінің барлық саласындағы интеграциялау тенденциясында ҽлемдік тҽжірибені жан-жақты зерттеудің 

қажеттілігін жҽне ҽлеуметтік – мҽдени жағдайдағы адамгершілік тҽбие беруге байланысты ҽртҥрлі 

модельдерді салыстыру, тҽрбие мҽселесін шешуге мҥмкіндік туғызады.  

Бҥгінгі кҥнде тҽрбие мҽселесі, тҽрбиенің ҽдістері амал тҽсілдерін зерттеу ғана емес, оқушылардың 

адамгершілік қҧндылықты, адамгершілік ереже нормаларды, қасиет сапаларды жаңа ҽлеуметтік – 

мҽдени орта жағдайында ҿмір сҥру барысында басшылыққа алу – басты нысана болмақ. 
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THE DEVELOPMENT PRINCIPLES OF THE CULTUROLOGICAL CONCEPTION  

OF THE SCHOOL TEXT-BOOK CONTENT 
 

Abstract 

In the article a culturological model of the school text-book content is proposed, based on  I.Ya. Lerner‘s culturological 

conception of the education content. The model consists of a system of pedagogical regularities, ontoculturological principles 

for creation a text-book conception and  functions implementing this model. A detailed analysis of the culturological model is 

given and its reliability and validity are proved within the framework of culturological, ontological (axiological) approaches. 

The modern principles of the education content design are systematized. The urgency of the work lies in the fact that this 

model is universal and meets modern challenges and requirements of world pedagogy. 

Key words: culturological model, text-book content, education content, the principles of education content design, 

culturological conception, pedagogical regularities, ontoculturological principles, text-book functions. 

 

 

М.Ә. Уайханова
1
, Н.М. Ушакова

2 

1
«Педагогика және психология» мамандығы бойынша докторант, 

С.Торайғыров ат. Павлодар мемлекеттік университеті, 

Павлодар, Қазақстан, 

e-mail: mira.p2011@mail.ru 
2
п.ғ.к., профессор, С.Торайғыров ат. Павлодар мемлекеттік университеті, 

Павлодар, Қазақстан, 

e-mail: ushakova_nm@mail.ru 

 

МЕКТЕП ОҚУЛЫҒЫ МАЗМҦНЫНЫҢ МӘДЕНИЕТТАНУЛЫҚ  ТҦЖЫРЫМДАМАСЫН  

ӘЗІРЛЕУ ҚАҒИДАТТАРЫ 

 

Аңдатпа 

И.Я. Лернердің білім беру мазмҧнының мҽдениеттанулық тҧжырымдамасы негізіндегі мақалада мектеп оқулығы 

мазмҧнының мҽдениеттанулық ҥлгісі ҧсынылады. Ҥлгі оқулық тҧжырымдамасын қҧрудың педагогикалық заңды-

лығы, онтомҽдениеттанулық қағидаттары жҥйесінен жҽне осы ҥлгіні жҥзеге асыратын міндеттерден қҧралады. 

Мҽдениеттанулық ҥлгіге толық талдау жҥргізіледі жҽне оның мҽдениеттанулық, онтологиялық (аксиологиялық) 

тҽсілдемелер шеңберіндегі шынайылығы мен анықтығы дҽлелденеді. Білім беру мазмҧнын қҧрудың заманауи 

қағидаттары жҥйелендіріледі. Жҧмыстың ҿзектілігі осы ҥлгі ҽмбебап жҽне дҥниежҥзілік педагогиканың заманауи 

талаптарына сҽйкес екендігінде. 

Тҥйін сӛздер: мҽдениеттанулық ҥлгі, оқулықтың мазмҧны, білім беру мазмҧны, білім беру мазмҧнын қҧру қағи-

даттары, мҽдениеттанулық тҧжырымдама, педагогикалық заңдылық, онтомҽдениеттанулық қағидаттар, оқулықтың 

міндеті. 
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ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ  

СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА 

 

Аннотация 

В статье на основе культурологической концепции содержания образования И.Я. Лернера предлагается 

культурологическая модель содержания школьного учебника. Модель состоит из системы педагогических законо-

мерностей,  онтокультурологических принципов создания концепции учебника и функций, реализующих данную 

модель. Дается подробный анализ культурологической модели и доказывается ее достоверность и валидность в 

рамках культурологического, онтологического (аксиологического) подходов. Систематизируются современные 

принципы построения содержания образования. Актуальность работы заключается в том, что данная модель 

универсальна и отвечает современным вызовам и требованиям мировой педагогики. 

Ключевые слова: культурологическая модель, содержание учебника, содержание образования, принципы 

построения содержания образования, культурологическая концепция, педагогические закономерности, онток-

ультурологические принципы, функции учебника. 

 

In this article we propose a culturological model of the school text-book content, developed on the basis 

of pedagogical regularities, didactic principles and text-book functions with the aim of creating a text-book 

model, aimed at pupils‘ acquisition of cultural identity, which makes it possible to form meaningfully a 

subjective space of an attitude to the personality‘s emotional-value spheres  (ideals, motives, values). 

The culturological model of the modern school text-book content is developed on the basis of a system of 

pedagogical regularities, didactic principles of the education content and the text-book educational functions. 

In this article, we would like to consider namely the problem of developing the principles of the education 

content. 

I.P. Podlasii offers a system of pedagogical regularities of the education content, which most accurately 

and specifically reflects contemporary reality. The education content depends on: 

- public needs and education aims; 

- rates of social and scientific and technical progress; 

- schoolchildren‘s age opportunities; 

- the development level of the education theory and practice; 

- material and technical and economic opportunities of educational institutions [1, p. 164]. 

These pedagogical regularities of the education content determine the didactic principles of the 

culturological model development of the school text-book content. 

In pedagogical science, there is a system of basic principles for creating the text-book content, developed 

from a system of principles for the formation of the education content. The most complete and harmonious 

such system was introduced by Yu.N.Berezin. He divides these principles in a pedagogical orientation into 

four groups: those expressing the man‘s interests, the interests of the society, didactic and theoretical [2]. 

The first group consists of principles expressing the man‘s interests: accessibility; development of 

potentialities and abilities; consideration and development of inclinations; self-determination in cognition; 

sovereignty in education; voluntary implementation of the right to education. 

The second group of principles expressing the interests of the society, consists in the following: 

democratization; humanization; humanitarization; realism of goals; continuous education. 

The third group is the didactic principles of scientific character and accessibility; systematics and the 

connection between theory and practice; pupils‘ consciousness and activity; the strength of knowledge 

acquisition and its relation to the comprehensive development of the cognitive powers of students; frontality, 

collectivity and individualization in their optimal combination; systemic nature of knowledge. 
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The fourth group of principles is theoretical: the conformity of the education content with the harmonious 

combination of the man‘s interests and the interests of the society; unity of teaching, learning and education 

content; unity of the informative and procedural aspects of education; the structural unity of the education 

content at every level of its formation; unity of the lesson and after-school phases of the educational process. 

The Indian researcher J. Patidar offers his classification of principles and divides the principles into 

pedagogical and psychological [3]. To pedagogical principles he attributes the principles of correlation; 

planning; flexibility and elasticity; utilizing past experiences; pupil centeredness; individual differences; 

effective strategies and instructional material; conducive environment and proper control; diagnostic and 

remedial teaching; suggestiveness; progressiveness; democracy; liberasting the mind. To psychological 

principles he refers the principles of motivation or interest; cooperation; creativity and recreation; sympathy 

and kindness; repetition and exercise; readiness; change and rest; providing training to senses; feedback and 

reinforcement; group dynamics; creativity and self-expression; encouraging self-learning. 

In the course of further analysis of the scientific literature and available researches on this topic, we have 

identified three groups of development principles of the text-book content: the principles of modeling, 

projection and construction. 

The modeling of the education content was done by S.V. Abramova, A.A. Verbitskii, O.B. Yermakova, 

O.N. Zhuravlyova, A.Chickering, Z.Gamson, S.S. Kunanbayeva. 

S.V. Abramova in her studies on the education content put forward the principles of continuity, 

succession, systemic nature, scientific character, integration and humanization [4, p. 17]. 

A.A. Verbitskii and O.B. Yermakova proposed the school of contextual learning as a model for 

implementing a competence approach in general education. At the same time, they singled out the basic 

principles of this model: psychological and pedagogical support for the pupil‘s personal and semantic 

inclusion in educational activities; consistent dynamic modeling in the schoolchildren‘s educational activity 

of holistic content, forms and conditions of social and practical activities in culture, society and industry; 

problematics of the content and of the process of education and upbringing; the leading role of cooperative 

activity, interpersonal interaction and dialogical communication of subjects of the educational process; 

adequacy of the organization forms of schoolchildren‘s educational activity; an organic combination of 

tradition and innovation; openness; unity of education and upbringing of the pupil‘s personality; 

consideration of each pupil‘s internal, cross-cultural contexts [5, p. 20-21]. 

O.N. Zhuravlyova proposes a humanitarian model of the education content, which presents the following 

principles for the introduction of humanities into the learning content: axiologity; contextuality; subject-

centeredness; indirectivity; empathity [6]. 

American scientists A.Chickering and Z.Gamson presented a system of seven principles: encouraging 

contacts between students and faculty; development of reciprocity and cooperation among students; use of 

active learning techniques; giving prompt feedback; emphasis on time on task; communication of high 

expectations; respect of diverse talents and ways of learning [7, p. 2]. 

S.S. Kunanbayeva in the Conception of the Development of Foreign Language Education in the Republic 

of Kazakhstan defines the following principles: continuous and successive foreign-language education; 

communicative and intercultural interaction; problematics; personal and individual orientation of the learning 

process; fundamentalism; provision of an international standard level; creative, cognitive-activity use of a 

foreign language; reflexive self-regulation; flexibility and adaptability to change; professionalization                    

[8, p. 8]. 

The following scholars projected the education content, suggesting appropriate principles for this. 

N.V. Klyuyeva in the work on the study of the projection principles of the education content and methods 

revealed such principles as the creative nature of development; the leading role of the socio-cultural context 

of development; the leading role of sensitive developmental periods; cooperative activity and communication 

as the driving force of development, as a means of education and upbringing; leading activities and laws of 

their change as the basis for the periodization of child development; identification of the zone of proximal 

development; amplification (expansion) of child development as a prerequisite for the child‘s upbringing; 

imperishable value of every stage of child development; the principle of the unity of affect and intellect or 

the principle of an active agent; the mediating role of sign-symbolic structures in the formation of 

connections between objects and actions; interiorization and exteriorization as mechanisms of development 
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and learning; irregularity (heterochronity) of development and formation of mental actions; the principle of 

the education continuity [9, p. 40-41]. 

Ts.Ts. Soktoyeva in her dissertation research in the pedagogical projection of the subject line of school 

text-books, puts at the heart the following principles: the age and individual approach; creative activity of 

polysubjects; sociocultural orientation of education; problematic nature of tasks; situational conditioning of 

exercises; support and concentration in the material supply; motivation of learning; independence in 

collective and individual work [10]. 

M.Nichols (New Zealand) puts forward six principles of the education content of the twenty-first century: 

individualisation; meaningful interactivity; shared experience; flexible and clear course design; learner 

reflection; quality information [11]. 

The following scientists have conducted researches on construction of the education content. 

L.M. Perminova defines the construction of the education content by the following group of principles: 1) 

consideration of the dynamics of the education content; 2) its polyfunctionality for the pupil; 3) consideration 

of the dialogical/ reflective nature of the acquisition of the education content; 4) the multidimensionality and 

multifunctionality of communication in the process of its acquisition; 5) problematics [12, p. 8]. 

T.Yu. Martemyanova asserts that the text-book construction should be carried out in accordance with the 

principles of the logical-didactic approach: a) the principle of the systemic organization of information, 

reflecting the functions of scientific knowledge and its structure in the learning process, polyfunctionality, 

potential dialogicity, etc.; b) the principles of teaching (scientific character, systematic nature, problematics, 

consideration of the pupils‘ age and individual characteristics, etc.); c) correspondence to the psychological 

and pedagogical cycle of acquisition of knowledge in the learning/ educational process: perception - 

comprehension, understanding - remembering - fixing - application - generalization - systematization - 

reflection [13]. 

V.B. Novichkov, constructing the content of general secondary education, singles out such principles as 

anthropogenicity, sociogenicity, idealgenicity, dialoguegenicity and culturegenicity [14]. 

All three groups of development principles of the text-book can be seen in the ―Requirements for the 

development of a modern text-book for secondary schools of the Republic of Kazakhstan‖, which are 

divided into three groups of principles: didactic, methodological and psychological-pedagogical. The first 

group includes the principles of scientific character; accessibility and feasibility; consciousness and activity; 

connection between theory and practice; systematic nature; consistency and succession; visibility; taxonomy 

of learning objectives; criterial evaluation; self-monitoring and self-assessment. The second group includes 

practical orientation; holistic system of knowledge; individualisation; modularity of applications. The third 

group includes the following principles: consideration of pupils‘ age, psychological and individual 

characteristics and abilities of students; observance of the subject importance of educational material for 

pupils; support of the pupils‘ stimulation to independent learning activities with the transition to self-

education, self-development; providing pupils with the opportunity to choose learning problems, tasks and 

ways to master the learning material; support the activation of multichannel perception of educational 

material; support of emotional excitement and positive attitude; provision of educational materials with 

health-saving and environmentally-oriented properties; formation of pupils‘ self-control opportunities in the 

process of their learning, activation of reflection [15]. 

Having carried out a study of different ideas of foreign and domestic scientists on the principles of 

modeling, projection and construction of school text-books, we came to the conclusion that the culturological 

model of the school text-book content should be based on the following principles: axiologity, empathity, 

contextuality, problematics and dialogicality, dialecticality and polysemity, personality-centeredness, 

meaningfulness and reflexivity. 

We will reveal the informative meaning of each principle of this culturological model. 

The principle of axiologity is manifested in the following: 

- the presence of culturological dominant ideas in the content: the emphasis on the value aspects of 

human existence (axiological accents), the introduction into the world of all mankind, national, ethnonational 

and personal values, moral ideals; 

- transfer of established types of cultural behavior, patterns of cultural thinking, which have been tested 

for a long time and objectively meet the needs of the society development; 
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- questions and tasks, didactic materials that contribute to the pupil‘s value-semantic self-determination; 

- the use of emotionally colored structural-semiotic units of language that convey the attitude to the 

message (modal words, metaphors, analogies, punctuation marks, etc.). 

The principle of empathity assumes the focus of the text-book content on the formation of conditions for: 

- expression by the pupil of the emotionally valuable attitude to the world and to himself; 

- development of the pupil‘s ability to recognize, describe the feelings and moods of other people, etc.; 

- the pupil‘s empathic understanding, that is, empathy by the pupil; 

- the use of methods of teaching and upbringing, various visual means, methods of artistic knowledge, 

which impress on the personality and at the same time allow the personality to express himself. 

The principle of contextuality is expressed in: 

- introduction of a complex of modern knowledge about a person, human activity, its goals, methods and 

results; development of a holistic view of man and the world around him (intersubject communications), 

consideration of the problems of human development and ways to solve them; 

- revealing the role of the studied subject in the life activity of the society, a person, in the development of 

his personal qualities; 

- comprehension of objects, phenomena, events, etc. in concrete historical conditions (historically 

accurate exposition, consideration taking into account the development of ideas, views, etc.); 

- the disclosure of social significance, the role of ideas, events, activities, their culturological meaning, 

and also uniqueness. 

The principle of problematics and dialogicality is stated in the following: 

- denial of imposing specific ideas about truth, values as a standard, creation of moral choice; formation 

of the skill of establishing facts and opinions, arguments and conclusions, plausible false judgments and 

reliable statements, etc. Encouraging comparison of ordinary and scientific knowledge. The introduction of 

situations of paradox, unusual; 

- establishment of respectful attitude to the opinion of other people proceeding from the principle of 

equality of interaction subjects, the ability to take into account the opponents‘ opinion, to make fruitful 

agreements. 

The principle of dialecticality and polysemity is traced in: 

- the formation of skills to analyze, to substantiate each phenomenon from the author‘s, own, from 

different points of view; 

- the introduction of variability situations (the presentation of hypotheses, opinions, etc.), the use of 

various information sources, sign systems, dialogue technologies that contribute to the creation of the 

educational space of the textbook as an open system. 

The principle of personality-centeredness: 

- the personal significance of the material, appeal to important problems for the pupil, the discovery of 

knowledge by the pupil; 

- study of ways, methods of culturological activity, the transfer of culturological knowledge to the level of 

personal ideas and beliefs through the organization of educational cooperation, the use of communicative, 

project and other technologies to determine the pupil‘s position, deepening his experience in uncovering the 

semantic values of human activity; 

- the formation of conditions for the possibility of creating an individual direction for mastering the 

subject, developing the person‘s ability to be the manager of his activity (to set and correct goals, to select 

material, methods of cognition, etc.). 

The principle of meaningfulness and reflexivity: 

- the orientation of the content to comprehension and understanding by the pupil, i.e., not to automatically 

master the information, but to master the world of culture, the world of man; 

- development of skills of productive reflexive analysis and discussion: to evaluate, critically comprehend 

ideas, actions, to predict their consequences and influence, to regulate one‘s own views, actions with social 

experience, moral culturological attitudes. 

The principles of the culturological model of the school text-book content harmoniously fit into the 

criteria for the conception of the education content according to I. Ya. Lerner, which express the education 

content in the light of the culturological approach, one of the founders of which is I.Ya. Lerner. For example, 
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the principles of axiologity and empathity determine the content of the experience of an emotionally 

volitional attitude toward the world, to each other, which is the condition for the formation of a value system 

in the personality, by the presence of axiological accents in the content of a culturological model and by the 

expression by the pupil of an emotional value attitude to the world and himself. 

It turns out that the principles of the culturological model are closely and completely interconnected with 

the culturological conception of the education content, and therefore are reliable and valid. 

This analysis gives grounds to believe that the principles of the culturological model of the school text-

book content are scientifically grounded and have been worked out in accordance with the actual progressive 

and scientifically recognized norms of the cultuological conception of the education content of                         

V.V. Krayevskii, I.Ya. Lerner and M.N. Skatkin. 

The functions of the school text-book define the entire functional base of the text-book itself and are an 

organic and integral component of the model for creating a text-book. Based on the principles of the 

culturological model of the school text-book content, we determine the following functions of the content 

projected through the text-book: axiological (principles of axiologity and empathity), transmitting (the 

principle of contextuality), ontological (principles of problematics and dialogicality, dialecticality and 

polysemity) and personal-creative (principles of personality-centeredness, meaningfulness and reflexivity). 

The text-book, performing these functions, implements the system of principles of the culturological 

model, the introduction of which into the training practice actualizes the personality-development potential 

of its content. 

Having worked out modern theories of text-books creating (modeling, projection and construction), based 

on the requirements for the development of text-books and taking into account the modern challenges of the 

society, we developed a culturological model of the school text-book content as the core of the conception, 

ensuring the implementation of the ontological approach. The model for constructing the culturological 

content of the text-book is expressed in the implementation of: 

- a number of actual pedagogical regularities: public needs and education aims; rates of social and 

scientific and technical progress; schoolchildren‘s age opportunities; the development level of the education 

theory and practice; material and technical and economic opportunities of educational institutions; 

- the complex of the content-instrumental principles of introducing culturologity into the educational 

content: axiologity, empathity, contextuality, problematics and dialogicality, dialecticality and polysemity, 

personality-centeredness, meaningfulness and reflexivity; 

- a complex of innovative functions of the text-book, actualizing the personality-developing potential of 

its content: axiological, transmitting, ontological, personal-creative. 

The culturological model of the school text-book content in the content of the modern school text-book 

itself should be reflected in the whole structure of the text-book: as in external, visible (tasks, illustrations, 

orientation apparatus, etc.), and in internal (style of presentation, context, address to personally significant 

issues, etc.), ensuring the implementation of the principles and functions of the culturological model of the 

educational content. 

Conclusions on this work: 

- a culturological model of the school text-book content was developed, based on a number of actual 

pedagogical regularities, a complex of content-instrumental principles and innovative functions of the text-

book in accordance with the conception of the ontological approach; 

- three groups of modern principles of the education content development were revealed: modeling, 

projection and construction. 

Thus, the presented culturological model of the school text-book content is universal. Its components 

serve as a material not only for the content projection (for example, by authors of programmes, text-books, 

educational and methodical aids, by developers of lessons, etc.), but also for expert analysis of the 

educational, developing potential of educational materials, of influence on the development of the 

culturological component of the personality. The text-book is the most important intermediary, the backbone 

element in the bundle ―the education content - the educational process‖, the text-book content largely 

determines the aims, ways to achieve them and the effectiveness of the forthcoming educational process. 
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МЕКТЕПТЕГІ КОРПОРАТИВТІ МӘДЕНИЕТ  
ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУ ШАРТЫ РЕТІНДЕ   

 
Аңдатпа 

Аталған мақалада білім беру мекемесінде берік алғышарт жҽне бҽсекеге қабілеттілік негізінде қазіргі нарықтық 

қарым-қатынас кезеңінде кез келген мекемеде корпаративті мҽдениеттің қалыптасу қажеттілігі қарастырылады. 

Корпоративтік мҽдениет Қазақстандағы ағартуды жаңғырту барысында бҿлінбес бҿлшегі болып табыатын корпора-

тивтік басқарудың сапалы алғышарты ретінде сараланады. Авторлар «корпоративтік мҽдениет» ҧғымына берілген 

тҥрлі анықтамаларға тоқталып, сондай-ақ корпоративтік мҽдениеттің: психологиялық климат, дҥниетаным, ҧйым-

дасқан қҧндылықтар, нормалар, ҽрекет мінездемелері секілді қҧрамдас бҿліктерін де қарастырған. Ағарту мекемесі-

нің корпоративтік мҽдениеті кҿздеген берік қорытындыға бағытталуы ҥшін жҽне бір мақсатқа жете білу ҥшін, басшы 

мен қызметкерлер арасында корпоративтік қҧндылықтар қабылданатын белсенді ҽрі тығыз қарым-қатынас орнауы 

қажет. Іс-ҽрекет нормалары қалыптасқан ағарту нысанындағы біріккен, шығармашыл, белсенді педагогикалық ҧжым 

тҥрлі игі ғҧрыптардың бастау аларлық  қайнары ретінде, жас педагогтар мен шҽкірттерге рухани жҽне материалдық 

қҧндылықтарды қолайынша табыстай алатын орта болатыны анықталды. 

Тҥйін сӛздер: білім беруді жаңғырту, мҽдениет, корпоративтік мҽдениет, педагогикалық  менеджмент, педа-

гогикалық ҧжым, психологиялық климат 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ШКОЛЫ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается необходимость формирования корпоративной культуры образовательного 

учреждения как основного условия эффективности и конкурентоспособности любой организации в условиях 

рыночных отношений. Корпоративная культура анализируется как необходимое условие корпоративного управле-

ния, которое является неотъемлемой частью модернизации образования Казахстана. Авторами обобщаются различ-

ные определения к понятию «корпоративная культура», а также рассматриваются компоненты корпоративной 

культуры: психологический климат, мировоззрение, организационные ценности, нормы, характеристики поведения. 

Для того чтобы корпоративная культура образовательного учреждения была стабильно направлена на результатив-

ность и эффективность, необходимо развивать активное взаимодействие между руководителем и сотрудниками для 

принятия корпоративных ценностей, достижения единой цели. Определено, что сплоченный, творческий, активный 

педагогический коллектив – это источник соблюдения и развития традиций, установления норм поведения, передачи 

духовных и материальных ценностей своим воспитанникам и молодым педагогам образовательного учреждения. 

Ключевые слова: модернизация образования, культура, корпоративная культура, педагогический менеджмент, 

педагогический коллектив, психологический климат 
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CORPORATE CULTURE OF THE SCHOOL AS THE CONDITION OF DEVELOPMENT OF THE 

CONTEMPORARY EDUCATIONAL SYSTEM 

 

Abstract 

This article discusses the need to form the Corporate culture of an Educational institution as the main condition for the 

effectiveness and competitiveness of any organization in the conditions of market relations. Corporate culture is analyzed as a 

necessary condition for Corporate governance, which is an integral part of modernizing Kazakhstan's Education. The authors 

summarize various definitions for the concept of «Corporate culture», as well as consider the components of Corporate 

culture: psychological climate, world view, organizational values, norms, behavior characteristics. In order to ensure that the 

corporate culture of the Educational institution is consistently aimed at efficiency and effectiveness, it is necessary to develop 

active interaction between the manager and employees to adopt Corporate values and achieve a common goal. It is determined 

that a united, creative, active pedagogical collective is the source of observance and development of traditions, the 

establishment of norms of behavior, the transfer of spiritual and material values to its pupils and young educators of an 

Educational institution. 

Key words: modernization of education, culture, corporate culture, pedagogical management, teaching staff, 

psychological climate 

 

Қазақстанда заманауи тиімділігі жоғары білім беру жҥйесін қҧру президентіміз – Н.Ҽ. Назарбаев-

тың отыз дамыған мемлекеттерге қосылу ҥшін алдымызға қойған стратегиялық мақсатқа жетудің 

маңызды шарттарының бірі болып табылады. Сондықтан, мҧғалім, нақтылап айтсақ мҧғалімнің 

кҽсіби білімі мен шеберлігі қазақстандағы жаңаша білім беру жҥйесінің негізгі бейнесі болып отыр. 

Ҽлемдегі кҿптеген дамыған елдер жалпы орта білім беру жҥйесіне жаңашылдық енгізу қажеттілігін 

мойындады. Себебі, жалпы орта білім беруші мектеп қызметінің тиімділігі сол мемлекеттің даму 

дҽрежесінің маңызды кҿрсеткіші жҽне халықаралық беделі болып отыр. Білім беру жҥйесінің артта 

қалуы тікелей мемлекеттің бҽсекеге қабілеттілігіне, ҧлттық дамуына жҽне мемлекет қауіпсіздігіне 

ҽсер етуде. 

Білім беру жҥйесін жаңарту қазақстанның білім беру саясатының заманауи идеялары мен орта-

лықтандырылған міндеті болып отыр. Білім беру модернизациясы – бҧл білім беру жҥйесі кезеңдері 

мен заманауи қоғам талаптарына сҽйкес білім беру қызметінің отандық білім беру жҥйесінің озық 

дҽстҥрлерін сақтай отырып, кешенді, жан-жақты жаңаруы [1]. Бҧл білім беру жҥйесінің ҿткен ғасыр-

дан мирас болған, басқару ҧстанымдарына тең болып келген қызмет ету ҧстанымдарын фронтальды 

тҥрде қайта қарау. Бҧл тікелей бҧйыру-ҽкімшілік басқару жҥйесінен кҽсіби ҽріптестік жҥйесіне ҿту-

мен тҥсіндірілетін білім беруді басқарудың кҥрделі ҿзгерісі. Жаңа жҥйенің негізінде ҽр адамның 

жан-жақты қабілетін есепке алатын жҽне оның қызмет жетістігін максимальды нҽтижесімен бағалау 

мақсатында жеке тҧлғалық-бағдарлау  кҿзқарас ҧстанатын басқарудың корпоративті стилі тҧр. 

П.И. Третьяков жҽне Е.Г. Мартыновтардың пікірінше практикада педагогикалық менеджменттің 

инновациялық теориясы жетекшілер мен педагогтарға кҽсіби іс-ҽрекетінде сҥйенетін білім қоры 

болып отыр [2]. 

Соңғы жылдары корпоративтік мҽдениет ҧғымы бизнес-орта шекарасынан шығып, кез келген 

ҧйымның кҿрнекі қҧралына айналып, ҧйымдастыру процесіндегі негізгі тҥсінік жҽне басты кҿрсет-

кіш болып саналып, ҧйымның ҿміршең потенциалы жҽне бҽсекеге қабілеттілік, тиімділік ретінде 

қабылданып ҥлкен белсенділікке ие болып отыр. 

Соңғы жылдары корпоративті мҽдениет ҧғымы педагогикалық қауымдастықтарда кеңінен қолда-

ныла бастады. Бҧл нарық талабында ҽлеуметтік жҽне кҽсіби бірлесу корпоративті қарым-қатынас не-

гізінде қҧрылатындығымен тҥсіндіріледі. Білім беру жҥйесі мамандарды корпоративті мақсатты нҽ-

тижеге, корпоративті қызығушылыққа бағытталған ҽрекетке дайындауға міндетті. Бҧдан ҿзге ҿз 

қҧқығы бар экономикалық дербестік алған білім беру ҧйымдары ҿзінің жеке қызығушылықтарын бі-

лім беру қызметі нарығына шығаратын бҽсекенің субъектісі болып табылады. Қоғам ҿзінің қҧрылы-
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мын корпоративті қызығушылық ҧстанымымен қҧрып жатқанда білім беру ҧйымдары азаматтық 

қарым-қатынас алаңында қалады деген кҿзқараспен келісу мҥмкін емес. 

«Корпоративтік мҽдениет» термині XIX ғасырда пайда болды. Ол неміс фельдмаршалы Мольтке-

нің офицерлік ортаның қарым-қатынасын мінездеу мақсатында қолданылып, қалыптасты. Ол уақыт-

та ҽдепкі қарым-қатынастар жарғылармен, ар-ождан сотымен шешіліп қана қоймай дуэлдермен: 

семсерден қалған денедегі іздер сол тҧлғаның офицерлік «корпорацияға» жататындығын білдіретін 

нышандармен реттелетін болған. Ҿзін ҿзі ҧстау қағидттары жазылған яки жазылмаған қалпында 

кҽсіби қауымдастықтар ішінде ортағасырлық гильдялар тҿңірегінде де қолданылып, ол салт-жора-

ларды бҧзғандар сол қауымдастықтар қатарынан шығып қалып жататын жайттар да мол кездеседі. 

Корпоративті мҽдениет біздің кҥндерге жетіп педагогикалық ҧжым қабылдаған жҽне ҧйымдас-

тырушылық негізіне айналған қҧндылықтар қоржыны болып табылады. Корпоративтік мҽдениеттің 

функциялық мазмҧны (инновациялық, селекциондық,  трансляциялық) ҿзінің қалыптасу кезеңдерін-

де келесідей ҧғымдарды жатқызады: когнитивті кезең – талқылау, сезіну, ойлау, сараптау мен ҧжым-

дағы қажетті қҧндылықтарды таңдау, бейімділік кезеңі – ҿзгеріп отыратын ҧжымдық қызметте педа-

гогтердің ҽлеуметтік-ҧйымдастырушылық, кҽсіби, қызметкерлердің ҽлеуметтік бейімделуі қабілет-

тері арқылы педагогтердің жекелеген қасиеттерін айғақтайтын ҧжымдық мҽдениеттің кҿрінісін кҿр-

сететін жалпылай алғанда белсенді қатысуы. Ағарту нысанындағы педагогикалық ҧжымның кор-

паративтік мҽдениеттің қалыптасу жҥйесі жариялы ҧйымдастырушылық принциптерге сҽйкес (мақ-

саттар, автономдық, ҿзара іскерлік) жҽне ҿзінің даму барысында белгілік бір заңдылықтарға бағына-

тын (синергизм, толықтыру, пропорциеналдық, композиция, ҿзін ҿзі сақтау, ақпараттандыру, онто-

генез) ҿздігінен дамитын һҽм педагогикалық ҧжымның ҿзін ҿзі ҧйымдастыруда когнитивті, бейім-

ділік, қалыптасу кезеңдерінде жариялылық жҥйелерге жатқызылады [3]. 

Универсалды дефинициясы жоқ бола тҧра, ҧйымдастыру-басқарушылық тҽртіптердің ҿзге де кҿп-

теген категориялары секілді, корпоративтік мҽдениет, қалайда, практикалық қолданыста, нысанаға 

алған нақты мақсат шеңберінде  нақты анықтаманы қажет етеді. 

Кҿптеген авторлар ҧйым мҽдениеті сол ҧйым немесе топ мҥшелерінің дҽлелсіз қабылдаған жҽне 

ҿзара бҿліскен маңызды болжамдар композициясымен тҥсіндіріледі дегенмен келіседі. 

Мҽдениет – бҧл адам іс-ҽрекет нҽтижесінен қҧралған, кҿбейген жалпы қабылданған материалдық 

жҽне рухани қҧндылықтар. Адамды мҽдениетті іс-ҽрекетінсіз елестету еш мҽнге ие емес. 

Корпортивті мҽдениетке тҥсінік беретін бірнеше анықтамаларға тоқталайық. 

Корпоративті мҽдениет – бҧл адамдардың белгілі бір ҧйымда қызмет ету барысында қызмет атқару 

мен ҿзін ҧстау тҽртібі ретінде тҥсіндірілетін мінез-қҧлық қалыбы, қҧндылықтарға сендіру жҥйесі [4]. 

Корпоративті мҽдениет – бҧл ҧжымның ҽлеуметтік климаты немесе атмосферасы. Корпоративті 

мҽдениетті қалыптастыру – кҥрделі, жан-жақты міндет. Оның қорытындысына (яғни, корпоративті 

мҽдениеттің қалыптасу жетістігіне) барлық ҧйымдардың жемісті іс-ҽрекеті тҽуелді [5]. 

Корпоративті мҽдениет – ҧйым мҥшелерінен кҥтілетін сенім мен сендіру кешені. Мҧндағы сенді-

ру ҧйымдағы жекелеген тҧлғалар мен топтардың мінез-қҧлқымен анықталатын маңызды деңгейде 

қалыпты (норманы) қалыптастыру [6]. 

Осындай ҥлгіде, корпоративті мҽдениет қҧндылыққа бағдар, дауыссыз мінез-қҧлық тҽртібі, ҧйым 

қабырғасында немесе ҿзге жерлерде ҿзара ҽрекеттесуді қалыптастыру негізінде жатқан ҿзара ҽрекет-

тесудің қабылданған жҽне қолданылмаған ҽдісі тҥрінде бір бейнеде ҿмір сҥреді. 

Сҽйкесінше, корпоративті мҽдениет ҧйым ҧжымының қабылдаған жҽне ҧжым мҥшелерін кез кел-

ген ситуацияда ҧстануға мҽжбҥрлейтін қалып (норма), бағдар, мінез-қҧлық стереотипі, сенім, салт-

дҽстҥр кешенінен тҧрады. 

Элиот Жак корпоративті мҽдениетті ҧйым жҧмыскерлерін ҥлкен немесе кіші бҿлшектерге бҿлетін 

ойлау ҥлгісі мен ҽрекет тҽсілі дҽстҥрі сипатындағы ҽдет деп тҥсіндіреді. Бҧл ҧжымның жаңа мҥшесін 

қабылдауға жағдай жасайды. 

Зерттеушілер Говард Шварц пен Стэнли Дэвид корпоративті мҽдениетті маңызды деңгейде нҽти-

же беретін ҧйым мҥшелерін сендіру мен сенім кешені аясында тҥсінеді. 

Ресей маманы О.Шинкаренко корпоративті мҽдениетті ҧйым қабылдаған жҽне барлық ҧжым 

мҥшелерінің ҧстануына міндеттелген мінез-қҧлық тҽртібі, белгі, салт-дҽстҥр, қҧндылық кешені 

тҥріндегі жҥйе деп сипаттайды. Корпоративті мҽдениет қызметкерлердің ҽдетіне айналуы ҥшін бҧл 
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жҥйе ҧзақ уақыт жҧмыс істеуі керек жҽне ҧжымға келген жаңа жҧмыскерге ҧсынылатын жҧмыс 

істеу ҥлгісі ретінде болғаны жҿн [7]. 

Американдық психолог Эдгар X. Шейн корпоративтік мҽдениетін ҽлеуметтік бірлік ретінде бел-

гілі бір ҧжымның ҿзіндік тҽжірибе танымы деп тҥсініп, басқарушылық философиясы мен идеоло-

гиясын, сенім мен қҧндылықтарды, қағидаттар мен нормаларды қоса жатқызады [3]. 

Корпоративтік мҽдениет тікелей ҧйым мақсатына тҽуелді болады. Бҧл ҧйымның болашақта та-

бысты немесе табыссыз жҧмыс атқаратынын шешетін материалдық емес актив кҿзі болып табылады. 

Корпоративті мҽдениеттің толық салтанат қҧруының кілті – ҧйым басшысы мен бҿлімше басшылары 

болмақ. Корпоративті мҽдениет ҧйым басшысы жҽне ҧйым мҥшелері сҿз жҥзінде ғана емес, ҿз кҽсіби 

іс-ҽрекетін атқару барысында ҧстанғанда ғана оң нҽтиже бере бастайды.  

Корпоративті мҽдениет компоненттерін қарастырайық:  

- псиологиялық климат – бҧл бірлескен ҽрекетті жҥзеге асыру барысында кедергі келтірмейтін 

психологиялық шарттардың бірлігі тҥрінде кҿрінетін тҧлғааралық қарым-қатынастың сапалы жағы. 

Ол сондай-ақ, жеке тҧлғаның топта жан-жақты дамуына жағдай жасайды [8]; 

- дҥниетаным – бҧл қҧрамына адамзат кіретін тҧтас ҽлем жҿнінде бейнелі образдардың, бағалау-

лардың, кҿзқарастардың біріккен жҥйесі. Сондай-ақ, адамның қоршаған ортаға деген, ҿзіне деген 

қарым-қатынасы, ҿмір тҽжірибесіне сай адамдардың ҿмірлік ҧстанымдары, олардың сенімі, таным 

жҽне ҽрекет ҧстанымы, қҧнды бағдары [9]; 

- ҧйымдастырушылық қҧндылық – бҧл сыртқы орта мен ҧжымдағы қызметкерлердің ҿзара ҽре-

кеті негізінде ҧйым басқарылатын ҧйымның миссиясына сай таңдалған ҧстанымдар;  

- қалып (норма) – бҧл ҧйым қызметкерлеріне тҽн немесе тҽн емес деп атап кҿрсетілетін мінез-

қҧлық ережесі [8].  

- мінездеме – бҧл мінез-қҧлықты интерпретацияламай бҿлшектеп сипаттау (қозғалыс, ҽрекет, іс-

ҽрекет, экспресс актісі).  

Осындай тҽсілмен, корпоративтік қҧндылықтар компоненттерінің ішінде тҿмендегілерді ерекше 

бҿліп алады: кҿшбасшылықтың қабылданған жҥйесі, конфликті жағдайларды реттеу стильдері, 

ҽрекеттегі коммуникациялар жҥйесі, индивидтің ҧйымдағы абырой беделі, қабылданған символика-

лар: ҧрандар, ҧйымдық табу жҽне рҽсімдер.  

Білім беру ҧйымдарында корпоративті мҽдениет педагогикалық ҧжым мен басшылардың барлық 

іс-ҽрекет барысында қалыптасады:  

- білім беру процесінің мазмҧнын дайындау, білім алушыларға кҽсіби білім берумен шектелмей, 

сабақ ҿткізуге шығармашылық кҿзқараспен қарау, педагогтың корпоративті мҽдениет теориясын 

білуі, іскерлік қарым-қатынасты игеруі таңдап алынған кҽсіптің негізгі қҧндылығын ашады;  

- студенттермен ҿндірістік тҽжірибеде ҧйымдастыру жҧмыстарын жҥргізу: студенттерді еңбек 

ҧжымына жҽне ҿндіріс жҧмысына жанама енгізу; 

- сабақтан тыс шаралар: студенттер бойында педагогтардың корпоративті мҽдениетін қалыптас-

тыруға бағытталған корпоративті қҧндылықтар мен корпоративті мҽдениет негізі болған тҥрлі дҽс-

тҥрлі мерекелер ҧйымдастыру; 

- тҥрлі деңгейде біліктілікті кҿтеру мақсатындағы білім беру бағдарламарына қатысу;  

- ҧйымдағы ҿзекті мҽселелерді шешуге оң ықпал ететін, кҽсіби іс-ҽрекетке деген қызығушылықты 

арттыратын студенттер мен оқытушыларға арналған ғылыми-практикалық конференцияларға қатысу;  

- педагогтарды аттестациялау - ҧйымдағы корпоративті мҽдениеттің маңызды бҿлігі. Ҽдетте баға-

лаудың басты кҿрсеткіштері эмоционалды-психологиялық, ҽлеуметтік, шығармашылық компонент-

тер болып келеді;  

- білім беру ҧйымының басшысы мен педагогикалық ҧжым арасындағы білім бру ҧйым 

жҧмысының тиімділігін арттыруға бағытталған (жиналыс, педагогикалық кеңес, ғылыми-ҽдісемелік 

кеңестер жҽне т.с.) ҿзара ҽрекеттесу жҥйесі. Бҧл ҿз кезегінде бір топта жҧмыс істей алу қабілетін 

дамытады;  

- білім беруші ҧйым мен білім алушылардың ата-аналары арасында ҿзара ҽрекеттесу процесін 

жҥргізу;  

- кҽсіпке сай болып кҿріну қабілеті: сыртқы келбеті педагогтың бейнесін ашуға кҿмектесіп, ол 

туралы пікір айтуға жағдай жасайды. Педагогикалық ҧжымда іскерлік киім ҥлгісімен жҥру (ҽдетте 
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осылай жҥреді) қабылданған. Педагог кез келген педагогикалық ситуацияда білім беру ҧйымының 

имиджін сақтауы тиіс; 

- ішкі еңбек тҽртібін сақтау жҽне жауапкершілік кез келген білім беруші ҧйым қызметкеріне 

қойылатын маңызды талап. Педагог білім алушыларға, студенттерге ҥлгі тҧлға екенін ҧмытпағаны 

жҿн;  

- ішкі ҿндірістік ҿнім шығару; 

- педагогикалық қызметке деген қарым-қатынас жауапкершілік ҧстанымы тҧрғысынан тҥсінді-

рілуі керек. Педагогикалық ҧжыммен жҥргізілетін ҧйымдастырушылық жҧмыстарының маңызды 

бҿлімі - жҧмыс орнын таза ҧстау жҽне сапалы жҧмыс атқару;  

- білім беру ҧйымының жетістіктері, салт-дҽстҥрлері кҿрініс табатын шаралар жҿнінде ақпарат 

жазып, ҧйымның ресми сайтына немесе ҽлеуметтік желілерде ҧйым атынан ашылған парақшаларға 

салып отыру жҽне т.б. 

Білім беруші ҧйымның корпоративті мҽдениеті нҽтиже мен тиімділікке тҧрақты бағытталуы ҥшін 

ҧйым басшысы мен ҧйым мҥшелерінің арасында корпоративті қҧндылықтарды насихаттайтын, бір 

мақсатқа бірге жетуге ҥндейтін белсенді ҿзара қарым-қатынас орнауы қажет. Шығармашыл, белсен-

ді, тҧтас педагогмкалық ҧжым - ҧжымда қалыптасқан озық дҽстҥрлерді сатау мен дамытудың, мінез-

қҧлық қалыбын сақтаудың,  білім алушыларға рухани жҽне материалдық қҧндылықтарды игертудің 

қайнар кҿзі. 

Білім беруші ҧйымда корпоративті мҽдениетті дамытуға жасалған ҽрбір қадам мазмҧнды қадам 

болып саналады жҽне педагогтардың кҽсіби міндеттерін шешуге ҧмтылдыратын, кҽсіби-этикалық 

қҧндылылық жҥйесін игертуге жағдай жасайтын, ішкі мотвациясын оятатын бірден бір қҧрал болып 

табылады. Осындай ҥлгіде білім беруші ҧйымдарға корпоративті мҽдениетті енгізу педагогтың жеке 

бас сапалары мен кҽсіби қабілеттерін дамытудың, ҽріптестік қарым-қатынас барысында ҿз ерекше-

лігін аңғартатын маңызды педагогикалық шарт болуы ҽбден мҥмкін. 

Жыл ҿткен сайын білім беруші ҧйымдар арасында бҽсекеге қабілеттілік артуда. Білім беруші 

ҧйым қызметі жайлы адамдардың пікірі сол ҧйымның беделіне ҽсер етеді. Ата-аналардың басым 

бҿлігі баласы оқитын мектеп таңдау барысында ҧйымның тек оқыту нҽтижесіне кҿңіл аудармайды, 

сонымен қатар, ыңғайлылығына, жайлылығына, баланың педагогтарға деген қарым-қатынасына 

қарап шешім қабылдайды. 

Бҥгінгі таңдағы жетекшілер мен басқарушылар ҿз ҧжымының басқару мҽдениетін барлық бҿлім-

дері мен жекелеген тҧлғаларды ортақ мақсатқа ҧйыстастыра білетін, қызметкерлердің бастамаларын 

оңтайландырып, ҿзара қарым-қатынастарын жеңілдететін, берік ҽрі стратегиялық қҧрал ретінде 

қарастырады. Олар ҽр ҧйымның қызметкерлері ортақ тҥсініп ҧстанатын ҿзіндік мҽдениетті қалып-

тастыруды кҿздейді. Қазіргі кездегі ҧйымдар ҽдетте полимҽдениеттік ағартуды ҧстанады. 

Басқалай айтар болсақ, ағарту мекемесіндегі жҽне оның педагогикалық ҧжымындағы корпоратив-

тік мҽдениет бҧл басшының ҿз ҧжымының қадір қасиетін тҥсіне отырып, ҿзінің білім беру мекемесін 

ҽрі қарай дамытуға қолданылатын таптырмас мҥмкіндік қҧралы. 

Осындай ҥлгіде замануи мектеп – бҧл кҿптеген экономикалық терминдерді қолдана бастаған ҿз 

алдында ерекшелікке ие «мекеме». Бҧдан бірнеше жыл бҧрын «корпоративті мҽдениет» ҧғымы білім 

беруші ҧйым аясында пайдаланылмады. Бірақ заманауи кҿзқарас бойынша кез келген білім беруші 

ҧйымда корпоративті мҽдениет қалыптасуы тиіс. Ҽр мектептің ҿзінің бет пердесі болуы керек. Ата-ана 

мен білім алушыларға ҿз дҥниетанымына сҽйкес келетін мектеп таңдауға жағдай жасалғаны дҧрыс. 

Сҽйкесінше білім беруші ҧйымның корпоративті мҽдениетінің қалыптасуы мен дамуы білім беру 

жҥйесін модернизациялайды. Ҽлемдік тҽжірибеге жҽне ҧйымның корпоративті мҽдениетіне сҥйен-

ген педагог кҽсіби дамудың даңғыл жолына тҥседі. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНАЖЕРОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ПРИКЛАДНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ 

 
Аннотация 

В технической подготовке наблюдается следующая этапность в освоении отдельных игровых навыков. В начале 

освоения нового движения все используемые для него коррекции совершаются на ведущем уровне регуляции этого 

движения, но ни один уровень нельзя считать адекватным для коррекции всех сторон движения, поэтому имеется 

большая вариативность элементов структуры моторного акта. В дальнейшем в процессе тренировки происходит 

постепенное выделение фоновых компонентов, которые переадресовываются ведущим уровнем в тот из более 

низких уровней, где имеются предпосылки для наилучшего выполнения именно этих коррекций. Однако на этапе 

высшего спортивного мастерства обнаруживается определенное «расшатывание» стабильности ведущих фаз 

двигательной структуры игрового действия. Причем речь здесь идет не о простом количественном расширении 

временных диапазонов рабочей фазы, а о качественном превpащении, связанном с выработкой нескольких программ 

и соответственно каналов выполнения одного и того же действия, которые применяются в зависимости от окружаю-

щей среды. Результаты наших исследований позволили сформулировать гипотезу о многоканальном решении двига-

тельных задач спортсменами высшей квалификаций, на основании которой разрабатываются такие методы техни-

ческой подготовки, как метод целевых ситуационных установок и комбинированный метод идеомоторной и 

ментальной тренировок. 

Принцип органической связи физического воспитания с практикой трудовой деятельности наиболее конкретно 

воплощается в профессионально-прикладной физической подготовке. Хотя этот принцип распространяется на всю 

социальную систему физического воспитания, именно в профессионально-прикладной физической подготовке он 

находит свое специфическое выражение. В качестве своеобразной разновидности физического воспитания 

профессионально-прикладная физическая подготовка представляет собой педагогически направленный процесс 

обеспечения специализированной физической подготовленности к избранной профессиональной деятельности. 

Иначе говоря, это в своей основе процесс обучения, обогащающий индивидуальный фонд профессионально 

полезных двигательных умений и навыков, воспитания физических и непосредственно связанных с ними 

способностей, от которых прямо или косвенно зависит профессиональная дееспособность. 

Ключевые слова: физическая культура, моторика, методика, упражнения, эксперимент, моторный акт, процесс. 

 

Ш.Б.
 
Оразов

1 

1
п.ғ.д., профессор Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ 

Түркістан қ., Қазақстан 

 

КОЛЛЕДЖ ОҚУШЫЛАРЫН КӘСІБИ ФИЗИКАЛЫҚ ДАЙЫНДАУДА ЖАТТЫҚТЫРУ 

ЖАБДЫҚТАРЫН ҚОЛДАНУ 

 

Аңдатпа 

Дене шынықтыруды практикалық жҧмысқа органикалық байланысы принципті кҽсіптік-қолданбалы дене 

шынықтырумен айналысады. Бҧл принцип барлық ҽлеуметтік дене шынықтыру жҥйесінде қолданылады, дегенмен 

ол кҽсіби тҥрде қолданылатын физикалық препаратта, ҿзінің нақты кҿрінісін табады. Дене тҽрбиесінің кҽсіби тҥрі 

ретінде дене шынықтырумен айналысатын кҽсіби дайындық – бҧл іріктелген кҽсіптік қызметке мамандандырылған 

дене дайындығын қамтамасыз етудің педагогикалық бағдарланған процесі. Басқаша айтқанда, бҧл кҽсіптік пайдалы 

https://www.ozon.ru/brand/855962/
https://www.ozon.ru/brand/857181/
http://www.flip.kz/descript?cat=people&id=47061
http://www.flip.kz/descript?cat=people&id=111532
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моториканың жеке қорын байытатын жҽне кҽсіби қабілеті тікелей немесе жанама тҥрде тҽуелді физикалық жҽне 

тікелей байланысты қабілеттерін тҽрбиелейтін оқу ҥрдісі. 

Техникалық дайындықта  жеке ойын дағдыларын игеру барысында келесі кезеңдер байқалады. Алғашқыда жаңа 

қозғалысты игеру жҽне реттеу ҥшін қолданылатын тҥзетулер жетекші деңгейде жасалады, бірақ қозғалысты барлық 

жағынан толық реттеуге бірде-бір деңгейді  барабар деп санауға болмайды, ҥйткені моторлы акт қҧрылымында кҿп 

вариативті элемент бар. Одан ары қарай жаттықтыру процесінде фондық компоненттер бірте-бірте бҿлінеді, олар 

тҿменгі деңгейден алынып, жетекші деңгей болып аталады, осы деңгейде нақ осы тҥзетулерді барынша ҥздік 

орындау ҥшін алғышарттар бар. 

Алайда жоғары спорт шеберлігі кезеңінде жетекші фазалардың қозғалыс қҧрылымының ойын ҽрекетінің 

тҧрақтылығында белгілі бір "босаңсу " анықталады. 

Ҽрі мҧнда  қарапайым  сандық кеңейту уақыт кҿлемінің жҧмыс фазасының диапазоны туралы емес, керісінше, 

сапалы ҽзірленген бірнеше бағдарламаларға айналуына жҽне қоршаған ортаға байланысты қолданылатын бір 

ҽрекеттің арналарының орындалуы туралы айтылады. 

Біздің зерттеу нҽтижелеріміз жоғары білікті спортшылармен кҿп арналы қимыл-қозғалыс міндеттерді  шешуі 

туралы жорамалды тҧжырымдауды мҥмкіндік берді. Осы жорамал негізінде техникалық дайындықтың ҽдістері, яғни 

жағдаятқа мақсат қою ҽдісі жҽне аралас идеомоторлы жҽне ментальді жаттығулар ретінде ҽзірленеді. 

Тҥйін сӛздер: дене тҽрбиесі, моторика, ҽдістеме, жаттығу, эксперимент, қозғалтқыш ҽрекеті, ҥдеріс. 
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USING SIMULATORS IN PROFESSIONALLY APPLIED PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS 

 

Abstract 

In technical training, the following stage in the development of individual gaming skills is observed. At the beginning of 

the development of a new movement, all corrections used for it are made at the leading level of regulation of this movement, 

but no level can be considered adequate for correcting all sides of the movement, therefore, there is a great variability in the 

elements of the structure of the motor act. Later in the training process, the background components are gradually allocated, 

which are redirected by the leading level to that of the lower levels, where there are prerequisites for the best performance of 

these corrections. However, at the stage of higher sportsmanship, a certain "loosening" of the stability of the leading phases of 

the motor structure of the game action is found. And it is not a simple quantitative expansion of the time ranges of the working 

phase, but a qualitative transformation related to the development of several programs and, accordingly, the channels for 

performing the same action, which are applied depending on the environment. The results of our research allowed us to 

formulate a hypothesis about the multichannel solution of motor tasks by the athletes of the highest qualifications, on the basis 

of which such methods of technical preparation as the method of target situational installations and the combined method of 

ideomotor and mental training are developed. 

The principle of the organic connection of physical education with the practical work is most specifically embodied in 

professional-applied physical training. Although this principle extends to the entire social system of physical education, it is in 

the professionally applied physical preparation that it finds its specific expression. As a kind of physical education, 

professionally applied physical training is a pedagogically oriented process of providing specialized physical readiness for 

selected professional activity. In other words, it is basically a learning process that enriches an individual fund of 

professionally useful motor skills and education of physical and directly related abilities, on which professional capacity 

directly or indirectly depends. 

Key words: physical education, motor skills, methodology, exercise, experiment, motor act, process. 

 

Современная научно-техническая методика обусловила необходимость повышения качества под-

готовки молодых рабочих кадров. Одно из средств, способствующих решению этих задач, - 

профессионально-прикладная физическая подготовка, получившая широкое распространение в 

учебных заведениях профтех – образования. Дальнейшее совершенствование этого важного направ-

ления связано с поиском путей более целенаправленного и интенсивного развития профессионально 

важных качеств при освоении конкретной профессии. В последние годы появились работы, в 

которых рекомендуется использовать в физическом воспитании с профессиональной направлен-

ностью такие эффективные средства, как тренажеры. Однако применение их на практике затруднено 

из-за малочисленности технических разработок и отсутствия научно обоснованных рекомендаций по 

их использованию. 

Трудно назвать более специфическую группу видов спорта, чем игры. Без преувеличения можно 

сказать, что они предшествуют другим видам спорта как в филогенетическом, так и онтогенети-
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ческом аспекте: человечество  начинало занятия спортом с игры. В последнее время много говорится 

о специфике спорта высших достижений, причем о тех его социальных аспектах которые по разным 

причинам раньше оставались вне зоны публичного анализа. Спорт высших достижений – это и 

индустрия и важный элемент политической жизни общества. Все это, прежде всего, было присуще 

играм. Именно отсюда пошли материальные средства стимулирования достижений, использование 

рекламы, анализ зрелища как социально психологического явления и даже применения результатов 

игр к динамике международных отношении. Многие аспекты спорта высших достижений, которые 

только начинают оформляться концептуально, объективно существовали в играх на протяжении 

длительного этапа их развития  

Концептуальный анализ игр в спорте высших достижений целесообразно выполнить, по нашему 

мнению, на основе философской категории развития ключевой в структуре материалистической 

диалектики как целостной синтетической теории. По С.Н. Бегидову, понятие развития фиксирует в 

общем виде связь изменений: преемственность, накопление новшеств, необратимость, которые в 

конечном итоге представляют структуру и направленность процесса развития, диалектическая 

логика требует учитывать сложный многогранный характер развития, его противоречивость, систем-

ность (структурность), многообразие форм.  Философы отказываются от одностороннего понимания 

развития через критерий справедливости, выделяя элементы ступенчатого поступательного  разви-

тия, в котором имеются  принципиально другие формы преемственности[1]. 

Рассмотрим конкретную возможность приложения философского содержания категории развития 

в концептуальном анализе игр в спорте высших достижений.  

Развитие спортсмена как субъекта игры представляет собой скачкообразный процесс, обуслов-

ленный взаимовлиянием следующих факторов: 1) гетерoхронности физического и психического 

развития индивида; 2) роста eго спортивного мастерства (так называемого спортивного онтогенеза); 

3) изменения на протяжении спортивной жизни разных по уровню команд в составе которых 

оказывается данный спортсмен. Еслипервые два фактора скачкообразного процесса присущи спорту 

вообще, то третий основномхарактеризует именно игры, причем скачкообразность не только более 

ярко выражена, нои не всегда согласуется с логикой развития: спортсмен может оказаться в команде, 

которой он объективно не соответствует по своему игровому потенциалу.  

 Возьмем такой элемент развития как преемственность. Сама по себе она – необходимое условие 

становления спортивного мастерства, однако играх, по существу, сохраняется лишь до уровня 

высших достижений. Обычно спортсмен. попадающийв сборную команду, сталкивается с прин-

ципиально новыми условиями. Это относится к концепции игры, ее тактическому содержанию, 

системе подготовки, социальным аспектам взаимодействий в команде. Именно из-за отсутствия 

целенаправленной преемственности чаще всего и происходят «потери» талантливых игроков, когда 

возникает необходимость их перехода в команды высокого уровня. К тому же в других видах спорта 

подобная объективно конфликтная ситуация нивелируется тем, что спортсмен, как правила приходит 

в  команду   высокого уровня со своим личным тренером,  чего в играх не наблюдается.  

 Как ни тривиально это звучит, но главный фактор развития в играх высших достижений – 

накопление новшеств. И дело не только в том, что на подготовку команд высшего уровня направ-

лены основные научные материальные ресурсы. Сама по себе подготовка спортсменов высшего 

класса предопределяет необходимость принципиальной перестройки процесса в направлении поиска 

новых форм, средств и методов спортивного совершенствования. 

Как известно процессе физической подготовки спортсменов на определенном ее этапе возникают 

своего рода «барьеры», обусловленные тем, что применяемые средства методы исчерпывают себя по 

достижении спортсменом определенного уровня подготовленности.Явление такогоотношении 

физического качества- быстроты, употребляя понятие «скоростной барьер». Что касается скоростно-

силовых характеристик баскетболистов, то подобное явление одним из авторов данной статьи  

названо сверхстабилизацией. Изученные нами материалы не только баскетбола, но и других 

спортивных игр позволяют утверждать, что явление сверхстабилизации характерно не только для 

скоростно-силовой, но и для функциональной подготовленности спортсменов. Это предопределяет 

принципиально новые направления совершенствовании системы физической подготовки спорт-

смена. В отношении скоростно-силовой «подсистемы» предлагаются нетрадиционные средства, 
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основанные на использовании системы «облегчающего лидирования» и тренажеров маятникового 

типа, а функциональной подготовки – метод ступенчатого изменения высот в среднегорной 

подготовке спортсмена по принципу «игры высотами» 

В технической подготовке наблюдается следующая этапность в освоении отдельных игровых 

навыков. В начале освоения нового движения все используемые для него коррекции совершаются на 

ведущем уровне регуляции этого движения, но ни один уровень нельзя считать адекватным для 

коррекции всех сторон движения, поэтому имеется большая вариативность элементов структуры 

моторного акта.В дальнейшем в процессе тренировки происходитпостепенное выделение фоновых 

компонентов, которые переадресовываются ведущим уровнем в тот из более низких уровней, где 

имеются предпосылки для наилучшего выполнения именно этих коррекций. Однако на этапе 

высшего спортивного мастерства об наруживается определенное «расшатывание» стабильности 

ведущих фаз двигательной структуры игрового действия. Причем речь здесь идет не о простом 

количественном расширении временных диапазонов рабочей фазы, а о качественном превpащении, 

связанном с выработкой нескольких программ и соответственно каналов выполнения одного и того 

же действия, которые применяются в зависимости от окружающей среды.Результаты наших 

исследований позволили сформулировать гипотезу о многоканальном решении двигательных задач 

спортсменами высшейквалификаций, на основании которой разрабатываются такие методы техни-

ческой подготовки, как метод целевых ситуационных установок и комбинированный метод идео-

моторной и ментальной тренировок [2]. 

 В тактической деятельности спортсменов высшей квалификации наблюдаются специфические 

механизмы принятия оперативных решений, которые заключаются в селекции информации на 

неосознаваемом уровне, в переориентировке мышления с эвристических компонентов на рефлексив-

ные, в преобладании в качестве «опоры» решения вероятностного прогноза. Врезультате тактическое  

решение принимается или с использованием блоков оперативных схем, или по принципу инсайда. 

На этих механизмах основываются такие методики тактической подготовки, как дискретное 

моделирование игровых ситуаций, бинарная рефлексивная игра. 

 Поиск нового пока меньше всего затрагивает сферу социально-психологических механизмов 

деятельности спортсмена в игровом коллективе. Между тем в играх высших достижений наблю-

дается ярко выраженная гетерогенность команды,  что практически не встречается в командах более 

низшего ранга. Высококвалифицированная команда представляет собой сложный конгломерат 

незаурядных выдающихся личностей с явно лидерскими наклонностями, управление которыми 

требует принципиально новых решений. Представляется целесообразным оптимизировать управлен-

ческую деятельность тренера в командах высшего уровня путем изменения системы целеполаганий, 

направленных аспектацийи специализированных деловых игр. Содержание этих методов - предмет 

особого разговора.  

Не вызывает сомнений и то, что необходим активный поиск нового в самой системе подготовки 

спортсменов и команд высшей квалификации включая сюда такие ее элементы, как планирование и 

программирование тренировки, управление поведением и деятельность спортсменов в экстремаль-

ных условиях. Будучи ограниченными объемом данной статьи, авторы отсылают читателя к ранним 

публикациям, хотя и отношении этой проблемы необходим более подробный разговор. 

Возвращаясь к концептуальному анализу игр,  обращаем внимание еще на один аспект  категории 

развития. Известно, что развитие чает в себя повторение (как правило, на новом уровне) и своего 

рода возвраты к исходному оно уровню, то есть оно спиралевидно. Однако, если такое положение 

справедливо для спорта вообще, то в отношении спортивных игр целесообразно говорить о 

ступенчатом поступательном развитии. Спортивно-игровая команда в своей динамике переживает 

неизбежные спады и подъемы. Если данный ее состав вышел на качественно новый уровень 

подготовленности то это качество, a вместе с ним и качество игры независимо от количественных 

изменений необратимо. 

Для определения методических основ организации уроков ППФП с применением тренажеров 

было проведено исследование, в котором приняли участие подростки, осваивающие в ПТУ 

профессии станочного профиля. 
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Предпочтение было отдано следующим методам: анализу литературных источников, исследова-

нию сенсомоторных реакций и про-приорецептивных функций, корректурной пробе, термометрии, 

стабилографии, педагогическому эксперименту, математической статистике. 

Анализ работ, посвященных изучению особенностей труда металлистов-станочников, позволил 

определить ведущие при освоении профессии качества [3]. Во время выполнение упражнений с 

использованием тренажерных устройств реализовались методические принципы "срочной" объек-

тивной информации, сопряженного воздействия, широко использовались методические приемы 

звукового и светового лидирования, исключения зрительного самоконтроля, введения неустойчивой 

опоры и других сбивающих факторов. Для проведения педагогического эксперимента были 

сформированы две группы испытуемых. В обеих занятия проводились с помощью тренажерных 

устройств и специальных приспособлений. Графики прохождения учебного материала, способы 

организации учащихся на уроках, а также некоторые методические принципы, учитываемые при 

планировании заданий, были несколько различными. В первой группе проводились спецанали-

зированные уроки ППФП, основная часть которых строилась в форме круговой тренировки, по 

методу экстенсивной интервальной работы. Его сущность заключалась в наличии интервалов отдыха 

как при переходе от "станции" к "станции", так и между отдельными кругами, а физиологическая 

направленность состояла в возможности регулировать деятельность сердечно-сосудистой системы и 

сенсомоторный координации. В нашем исследовании применялся вариант  с 30-60-секудной работой 

на станции и 30-секудным интервалом отдыха. Отдых между кругами - 2-3 мин. 

На каждой из 6-8 станций, составлявших круг, одновременно могли тренироваться 3-4 человека. 

Упражнения были направлены на развитие или совершенствование профессионально важных 

качеств[4].  

В связи с большими перерывами между уроками ППФП (более двух недель), а также широкой 

целевой направленностью комплексов упражнений на тренажерных устройствах на каждом занятии 

ставилась задача достижения максимально возможного количественного или качественного 

результата. Всего было проведено 15 специализированных уроков, построенных в форме круговой 

тренировки и целиком посвященных ППФП, независимо от проходимого в данный период раздела 

программы. Предполагалось, что однонаправленность этих занятий позволит обеспечить 

значительное воздействие на необходимые качества с целью более эффективного их развития. 

Во второй группе испытуемых тренажерные устройства дл ППФП использовались на всех уроках, 

проводимых в спортзале, т. е. все эти уроки были комплексными.всего занятий с профессионально-

прикладной направленностью было 42 (гимнастика - 18, спортивные игры - 14,  борьба - 10). На 

каждом из них на решение задач ППФП планировалось 10-11 мин и использовались дополнительные 

задания с элементами круговой тренировки. Ученики выполняли их в паузах между подходами к 

основному упражнению. Ставились задачи, связанные с тренировкой профессионально  значимых 

психофизиологических функций и аттестационных свойств, с локальным воздействием на необходи-

мые мышечные группы и т.д. Учащиеся были распределены по отделениям на основе индивидуаль-

ных уровней развития профессионально значимых физических качеств и психофизиологических 

функций. Состав отделений был относительно постоянным и сравнительно однородным по уровню 

способностей. Общим признаком учащихся каждого отделения был низкий уровень развития опре-

деленного профессионально важного качества или группы качества. Использовался методический 

принцип акцентированного воздействия на отстающие качества и функции с применением 

тренажерных устройств [5]. 

Выбор методов круговой тренировки и дополнительных заданий объясняется необходимостью 

повышения интенсивности педагогических воздействий в условиях дефицита времени урока. Объем 

ППФП в обеих группах был примерно равным и составлял около 20% всего учебного времени, 

отводимого на физическое воспитание государственной программой. 

В начале учебного года испытуемые 1-й и 2-й групп имели относительно одинаковый уровень 

физического развития, физической подготовленности и развития профессионально важных качеств. 

К концу учебного года результаты по всем показателям физической подготовленности в обеих 

группах достоверно улучшились, кроме результата в беге на 100 м учащихся 1-й экспериментальной 

группы. При этом средние результаты учащихся обеих групп превышали нормативы теста [6]. 
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Анализируя влияние экспериментальных программ на развитие профессионально важных качеств 

учащихся, отметим, что в обеих группах их уровни достоверно улучшились. Однако в конце 

учебного года испытуемые 2-й группы с которыми ППФП проводилась методам акцентированных 

воздействий на отстающие профессионально значимые качества в форме дополнительных заданий,  

имели преимущество перед своими сверстниками, пользующимися тренажерами по принципу 

круговой тренировки на специализированных уроках ППФП, по большинству изучаемых показа-

телей, в том числе таких, как концентрация внимания, - на 17%; время простой двигательной 

реакции - на 17,9%; коэффициент статической выносливости - на 10,1%; дифференциальный порог 

при малых мышечных усилиях - на 52,6%. Учащиеся этой же группы лучше адаптировались к произ-

водственным нагрузкам. После 3-часовой работы в учебных мастерских точность реакции на 

движущийся объект была у них в 1,37 раза, координация движений - 1,87 раза, устойчивость стояния 

в вертикальном положении в 1,6 раза лучше, чем в 1-й экспериментальной группе. Достоверно 

лучшими были у них и оценки за курс производственного обучения (в среднем на 0,5 балла) 

  

Выводы 

1. На уроках с профессионально-прикладной направленностью целесообразно группировать 

учащихся в отделения по отстающим профессионально важным качествам и акцентированно 

воздействовать на эти качества с помощью тренажерных устройств. Решение этих задач в форме 

дополнительных заданий позволяет использовать резервы времени урока и без ущерба для 

остальных разделов программы увеличить объем ППФП. 

2. Использование тренажеров для решения задач ППФП в предлагаемой организационно-

методической форме повышает интенсивность педагогических воздействий, что положительно 

сказывается на уровне профессиональный подготовки молодых рабочих. 
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МЕКТЕП ЖАCЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАНЫҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ІC-ӘРЕКЕТІНЕ  
ТАНЫМ ДАҒДЫCЫНЫҢ ӘCЕРІ 

 
Аңдатпа 

Мақалада балалардың зерттеушілік іс-ҽрекетінің баланың танымдық дағдысының қалыптасуындағы маңызы 

жайлы, бала танымының кеңеюі, кҿкейінде сҧрақ туындауы, баланың қоршаған ортаға деген қызығушылығын оятып 

зерттеу ҽрекетіне жол ашатындығы қарастырылған.  

Елбасымыз Н.Ҽ. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» даму стратегиясында Қазақстан Республикасының 2011-2020 

жылдарға арналған білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасында мектеп жасына дейінгі балалардың 

бойына оқу қызметін меңгерту, ол танымдық белсенділікті дамытудың басты бағыты екендігі кҿрсетілген.                                        

«Қазіргі жас буын, бҥлдіршіндер – мемлекетіміздің мығым тірегі» - деп Елбасы Н.Ҽ. Назарбаев атап кҿрсеткендей, 

жас ҿспірімдердің жан-жақты даму негіздері – мектепке дейінгі мекемеден бастау алады. Отандық жҽне Шетелдік 

ғҧлама ғалымдардың ҧсынған анықтамалары, дҽлелдері мен зерттеулері талданған.  

Зерттеу ҽрекетінің баланың жан-дҥниесіне ҽсері, баланың шығармашылығының дамуына пайдасы, сондай-ақ 

бала ҿмірінде оның жан-жақты дамуына қоршаған ортаның қаншалықты маңызды екені жҽне тҽрбиеші мамандар-

дың балаға дҧрыс бағдар беруі, сонымен қатар келешек ҧрпақтың еркін, жан-жақты, шығармашылық жағынан 

дамуына,бҽсекеге қабілетті болып қалыптасуына балалардың зерттеушілік іс-ҽрекеті қаншалықты маңызды екені 

қарастырылған. 

Тҥйін сӛздер: зерттеуші, таным, бала, іс-ҽрекет, дағды. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЗНAВАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 

В статье рассматриваются влияние исследовательской деятельности детей на становление навыков познава-

тельной деятельности, на расширение познания ребенка,возникновение вопросов, интерес ребенка к окружающей 

среде и к исследовательской деятельности. 

В стратегий развития «Казахстан-2050» президента Н.А. Назарбаева в программе, государственного развития 

образования на 2011-2020 годы, было показано влияние привития образовательных навыков на развитие познава-

тельной активности детей дошкольного возраста как главное направление «современное молодое поколение 

малыши-основа государства», – как отметил глава государства Н.А. Назарбаев «основа всестороннего развития 

молодого поколения – берет начало с дошкольного учреждения». Выдвинутые определения отечественных и 

зарубежных ученых, доказательства и исследования были проанализированы.  

Рассматривалась важность исследовательской деятельности на внутренний мир ребенка, польза исследователь-

ской деятельности на развитие ребенка, также насколько эначима окружающая среда на его многостороннее 

развитие, направление воспитания на правильное русло специалистами, чтобы подрастающее поколение росло 

свободно,всесторонне, с точки зрения творческого развития и было конкурентоспособным. 

Ключевые слова: исследователь, познание, ребенок, деятельность, навык.  
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INFLUENCE OF COGNITIVE SKILLS ON RESEARCH ACTIVITIES OF PRESCHOOL CHILDREN 

 

Abstract 

This article discusses the role of children's research activities in the formation of cognitive skills of the child, the expansion 

of the knowledge of the child, the emergence of a question and the interest of the child to the environment.  

The Development Strategy ―Kazakhstan-2050‖ by the president N.A.Nazarbayev includes development of education for 

2011-2020, where it is highlighted that for pre-school children cognitive skills is the major direction in research activity of a 

child. Head of the State Nursultan Nazarbayev noted that today's young generation and children are the strongest support of 

our state.  

As N. Nazarbayev noted, the basics of comprehensive development of adolescents begin with preschool education. The 

findings, arguments, and studies of domestic and foreign scholars have been analyzed.  

The impact of the research on the child's soul, the benefits of child's creativity, as well as its comprehensive development 

in the child's life are important to the environment and the correct orientation of the educators to the child, as well as the 

importance of children's research activities to ensure that the future generations are free, versatile, creative, and competitive.  

Key words: researcher, cognitive, child, act, skill 

 

«Қазіргі жас буын, бҥлдіршіндер – мемлекетіміздің мығым тірегі» - деп Елбасы Н.Ҽ. Назарбаев 

атап кҿрсеткендей, жас ҿспірімдердің жан-жақты даму негіздері – мектепке дейінгі мекемеден бастау 

алады. 

«Қазақстан Республикасындағы білім беру жҥйесін дамытудың 2015 жылға дейінгі тҧжырым-

дамасы мен «Білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған бағдарламада» айқындалған 

еліміздегі білім беру жҥйесін дамыту стратегиясы жастардың бойында білімділік, бҽсекеге қабілет-

тілік қасиеттерді қалыптастыруға бағытталып отыр. [1] Н.Ҽ. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» даму 

стратегиясында Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдарға арналған білім беруді дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасында мектеп жасына дейінгі балалардың бойына оқу қызметін меңгерту, ол 

танымдық белсенділікті дамытудың басты бағыты екендігі кҿрсетілген [2]. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі ҽрекеті-ойын, ойын арқылы ой-ҿрісі, сҿздік қоры, бала-

лармен қарым-қатынас ҽрекеті дамиды. Мектеп жасына дейінгі баланың жеке тҧлға болып қалып-

тасуының негізі-танымдық қабілетінің дамуынан. Осыған орай ҧлы Чех педагогы, білім беру дидак-

тикасының негізін салушы Ян Амос Коменский: «Таным бастамасы-сезімнен басталады. Бала сезіне 

білмесе, оның ой-ҿрісінде ешқандай ҿзгеріс болмайды. Оқытуды зат туралы сҿзбен емес, сол затты 

бақылау арқылы шҽкірттің ойын дамыту керек», - деп жазды, ал, халқымыздың дана ақыны Ҧлы 

Абай ҿзінің қырық ҥшінші қара сҿзінде «баланың танымын алғашқы кҥннен бастап дамытпаса, ҿзі-

нің із-тҥссіз жоғалып, жойылып кететінін» айтады  жҽне психолог А.Едігенованың пікірі  бойынша 

баланың бҥкіл ҿмір бойында оның даму ҥрдісі жҥреді. Даму ҥрдісінде баланың таным белсенділігі 

арта тҥседі. 6 жастағы балалар заттарды тҥсіне, тҥріне, кҿлеміне қарап ажырата бастап, олардың 

қҧрылысын, пайдалану тҽсілдерін білгісі келеді. Кҥнделікті ҿмір барысында бала шындық дҥниенің 

қҧбылыстары мен заттарын анықтай білуге, адам баласының жинақтаған бай тҽжірибесін ҥйренуге 

талаптанады. Балалардың бір нҽрсені қҧмартып білуге талаптануын таным ынтасы дейді. Балалар ҿте 

байқағыш, еліктегіш, ҽр нҽрсеге ҥңіле қарайды, кҿп нҽрселер оларды ойлантады, кҿріп, сезгендерін 

жете тҥсінгісі келіп ізденеді, маңайындағылардан сҧрайды.  

Мектеп жасына дейінгі балада ҽр нҽрсеге деген қызығушылығы жоғары, айналасындағы заттарды 

білуге ҿте қҧмар болып келеді жҽне балалар заттарды қарай отырып олардың ерекшеліктерін білу 

ҥшін зерттеу ҽрекетін: сипап кҿру, иіскеп кҿру, дҽмін кҿру сияқты ҽдістерді қолданады. Осыған бай-

ланысты ХҤI-ғасырда ҿмір сҥрген Франсуз ғалымы Мишель Монтень оқытудағы танымдық ҽрекет-

тің маңыздылығын ерекше атап кҿрсетті «Тҽрбиеші баланы бастан-ақ оның бойындағы қабілеттерді 

еркін кҿрсете білуін, тҥрлі заттардың дҽмі мен олардың ерекшеліктерін ажыратуда ҿз бетінше ҽрекет 

етуін, кейде оған жол кҿрсетіп, кейде, керісінше, ҿзіне іздеп отыруын қалаймын» деп айтқан. [3, 132 б.] 
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Ал орыс ғалымдары А.И. Савенков-Зерттеу ҽрекеттерінің тҧлғаның интеллектуалды, эмоциянал-

ды, шығармашыл біртҧтас қалыптасу процесіне ҽсер ететінін қарастырады. 

Бала тҿңірегіндегі заттар, олардың қолданылуы, кейбір сапасы (тҥрі, кҿлемі, формасы) жҽне 

қасиеттері (соғылу, сыну, ҥзілу, тҿгілу жҽне т. б.) жайлы, оның қандай материалдан жасалғаны тура-

лы айқын тҥсінік алуы керек. Сондай-ақ ол кейбір табиғат қҧбылыстары, олардың ҿзара байланыс-

тары мен заңдылықтары (жыл мезгіліне тҽн белгілері жҽне осы белгілердін ҿзара байланысы кейбір 

хайуанаттардың ҿздеріне тҽн ерекшеліктері жҽне олардың осы хайуанаттардың ҿмір салтымен бай-

ланыстылығы) жайлы білім алады. Ҿлі табиғат қҧбылыстарын, ҿсімдіктердің, жҽндіктердің, хайуа-

наттардың дамуын бақылау процесінде тҽрбиеші балалардың бойында дҥние жайлы ҧғымдардың 

бастамасын қалыптастырады.  

Мектеп жасына дейінгі балада қызығушылық қабілеті ҿте жоғары болады, себебі балалардың ай-

наланы тануы, басқа адамдармен қарым-қатынас жасауы, ҥлкен ҿмірге енуі мектеп жасына дейінгі 

кезеңнен басталады. Табиғат пен адам егіз жаратылыс ҧғым болса, яғни табиғатты адамсыз, адамды 

табиғатсыз мҥлдем ажыратып қарау мҥмкін емес. Сондықтан да, мектеп жасына дейінгі балалардың 

зерттеушілік қабілетін арттыру мақсатында, табиғатқа саяхат, топсаяхат, тҥрлі бақылаулардың орны 

ерекше болады. Олар тек суреттен ғана кҿріп, танысып қана қоймай, бақылау ҥстінде қызығушылық-

тары арқылы, кез келген тірі жҽне ҿлі табиғатты ҧстап, ҿсуін кҿріп, кҥтім жасап ондағы ерекше-

ліктерін айқындай алады.  

Кҿрнекті ғалым М.Жҧмабаев бойынша «ойлау жанның ҿте бір қиын, терең ісі». Жас балаға ойлау 

тым ауыр, сондықтан тҽрбиеші баланың ойлауын ҿркендеткенде сақтықпен, басқыштап, іс істеу 

керек-дей келіп, ҿркендету жолдары мыналарды атайды: 

1. Ойдың ҿзінің терең болуы ҥшін ҽсерлеу һҽм суреттеулердің кҿп һҽм ашық болуы керек. Қанша 

дегенмен адам суреттеулер бойынша ойлайды. Сондықтан балаға бір пікірді ҧқтырмақшы болсақ, 

жалаңаш пікірді айтуда қасиет жоқ, бала пікірді суреттерді ҿзінен шығарып алсын 

2. Бала заттарды, кҿріністерді ҧқсас сындары бойынша тап-тапқа бҿліп ҥйренсін. 

3. Бала кҿріністердің, ойлардың араларындағы байламды һҽм олардың қайсы-қайсысына себеп 

екенін біліп ҥйренсін. Бҧл балаға мысалдардан ерекше-заң шығартқызып ҥйрету сықылды ҽсермен 

болады - деп кҿрсетеді. 

Бҧл пікір мектеп жасына дейінгі балаларға ҥнемі бағыт беріп, оларды зерттеушілікке тҽрбиелеуді 

кҿздейтіндікті кҿрсетеді. [4] 

Мектеп жасына дейінгі баланың қоршаған ортаны тануда зерттеу белсенділігі субъектілік ҧста-

нымның қалыптасуына ҽсер етеді жҽне мектепке дайындықты қамтамасыз етеді. Мектеп жасына 

дейінгі балаларда белсенді зерттеушілік дағдының маңызды алғышарттары нысаналы дамиды: ойлау 

қабілетінің мҥмкіндіктерінің дамуы; танымдық қызығушылығының қалыптасуы; ҿнімдік жҽне шы-

ғармашылық дағдыларының дамуы; мектеп жасына дейінгі балалардың қоршаған ортамен ҿзара іс-

қимылының кеңеюі; қарапайым жоспарлау мен болжаудың гипотикалық қалыптасуы. Мҧның бҽрі 

мектеп жасына дейінгі баланың зерттеушілік қабілетін жҽне белсенді зерттеушілік дағдыларын  арт-

тыруға байланысты қалыптасады. Бҥгінгі мектеп жасына дейінгі жас ҧрпақтарға келешекте ҿз ҿмір-

лерінің, олардың жеке бастық қабілеттерінің дамуында танымдық қабылдау ҥдерісін іске қосып, кҿр-

гендерін дҧрыс қабылдай білуге тҽрбиелеу негізгі мақсаттардың біріне айналып отыр. Кішкентай 

балалардың бір нҽрсені зерттеуге деген талпынысы биологиялық қҧбылыс екенін ескеріп, оны ҽрі 

қарай қызықтыра тҥсуде тҽрбиешінің алатын орыны ерекше. Ҥнемі бір нҽрсені зерттеуге деген тал-

пыныс бала мінезіне тҽн қасиет. Ол ҿзін қоршаған ортаны ҥнемі танып білгісі келеді. Баланың бір 

нҽрсені зерттеп білем деген талпынысы, оны зерттеу оқу іс-ҽрекетіне итермелейді. Зерттеу ҽрекеті-

мектеп жасына дейінгі балалардың жеке шығармашылығына бағытталған ҽрекет. [5] 

 А.И. Савенков танымдық – зерттеушілікті сҧрақ қоя білу жҽне тҧжырымдау қабілеттілігі, гипо-

тезаны ҧсыну, қорытынды жасау, шешім қабылдау, ҿз ойын қорғай жҽне дҽлелдей білу сонымен 

қатар зерттеу кезінде ҿз бетімен ҽрекет ету деп кҿрсетеді. [6]    

Мектеп жасына дейінгі баланың басты іс-ҽрекеті - ойын деп баста айтып кеткендей, бала ойын 

ҽрекетінде шынайы болады. Ойын - балалар ҥшін оқу да, еңбек те. Ойын арқылы балада танымдық 

жҽне зерттеушілік дағдылар қалыптасады. Мектеп жасына дейінгі бала ол жас, бастамашыл зерт-

теуші. Оның зерттеуге деген қызығушылығы ҽсіресе табиғат аясында кҥшті кҿрініске ие болады. 
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Сондықтан кҿптеген ғалымдарымыз баланы табиғат аясында оқытуға, серуенге шығаруға кҿп кҿңіл 

бҿлген. Зерттеу ҽрекетінің жетекші қызметі – ақпараттар іздеп, мҽселенің тҥйінін сыртқы дерек-кҿз-

дер арқылы белгісіздікті кеміту. Зерттеуге баланың ҿзін субъект ретінде қатыстыру, балалардың ҿзді-

гінен эксперименке қатысуын жҽне зерттеуілік ізденіске керекті нҧсқаларды бірлесе отырып анықтау 

пікір алмасу жағдайларын ҧйымдастыру баланың зерттеуші ретінде қалыптасуына маңызды. 

Сондықтан да педагогтар мен ата-аналардың бірлесіп жҧмыс жасауы балабақша мен отбасының 

байланыста болуы маңызды, бала мен тҽрбиеші жҽне отбасында ата-ана кҿмегі арқылы балалардың 

жҧмыстары нҽтижелі болып зерттеу іс-ҽрекетін дамытуға жағдай жасалынады. Тҽрбиешінің баланың 

зерттеушілік белсенділігін дамыта отырып, оларды, ынталандыру, зерттеу іс-ҽрекеті кезінде ҿз бетін-

ше ҽрекет етуге тҥрткі болу жҽне қолдау балаға ҥлкен талпыныс береді. Қазіргі таңда тҽй-тҽй техно-

логиясы балалардың бойында зерттеу жҧмыстарына қызығушылықтарын, танымдық қабілеттерінің 

ойдағыдай артуына, баланың ортаға деген қызығушылығының жҽне оның қайдан, неден, не ҥшін 

керектігін тҥсінуіне, сонымен қатар бҧл сҧрақтың жауабы кҿбіне іздену барысында жҥзеге асатынын 

балаға айқындайды. Осы жас шамада ең бастысы зерттеу-ізденушілік ҽрекет барысында баланы жан-

жақты дамыту ҿте тиімді. Зерттеушілер баланың қоршаған ортаға танымдық қатынасының ҧйымдас-

тырылуын ерекшелейді, онда ҿте мағыналы танымдық белсенділігі жҽне танымдық қызығушылығы 

болып табылатынын айтып ҿтеді. [7] 

Балалардың зерттеу ҽрекетінен кҥтілетін нҽтиже: 

1. Бала жаңа білімді шығармашылықпен игереді. 

2. Материалдарды саралайды, ҿңдейді. 

3. Бақылау - зерттеушілік дағдылары дамиды. 

4. Мҽселені ҿз бетінше шешеді. 

5. Ҿзіндік пікірін ҧсынады. 

6. Қате пікірден бас тартады. 

7. Қызығушылығы басым болады. 

Бҧл жерде тҽрбиеші міндеті: 

1. Балалардың қызығушылығын ҿшіріп алмау. 

2. Ойлау қабілетін дамыту. 

3. Жеке жҥмысқа ҥйрету 

4. Зерттеуге баулу 

Мектеп жасына дейінгі балаларға енгізілген «Тҽй-тҽй» технологиясының ішіндегі ғылым орталы-

ғы баланың бірден-бір зерттеушілік қабілетінің алғашқы баспалдағы болып табылады. Ғылым орта-

лығы – балалардың табиғатқа деген сҥйіспеншілік, қамқорлық қарым-қатынасын оятып жҽне бала-

ның бойындағы танымдық дағдыларын дамытып, зерттеу ҽрекетін қалыптастыру кҿзделген. 
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МЕДИА БІЛІМ БЕРУДІҢ МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ 
БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУДАҒЫ МАҢЫЗЫ 

 
Аңдатпа 

Бҥгінгі ақпараттық-техникалық ҥрдістің даму барысында ақпараттық мҥмкіндіктері мол жаңа техникалық қҧрал-

дардың пайда болуы – заңды қҧбылыс. Мектеп жасына дейінгі балалардың медиабілім беру негізінде танымдық 

белсенділігін арттыруда жҥйелі жҥргізілген жҧмыстың нҽтижесі мектеп табалдырығында ҿз жалғасын табатыны 

белгілі, сол себептен, бҥгінгі қоғам мектепке дейінгі мекемелерде балалардың медиабілім беру негізінде танымдық 

белсенділігін арттыруды қажет етіп отыр. Осыған орай, мақалада бҧқаралық ақпарат қҧралдарының бала ҿміріндегі 

маңызы, мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық белсенділігін қалыптастыруда оқу ҥдерісін тиімді етудің 

жолдары қарастырылған. Сондай-ақ, балалардың оқу-білімге кҿзқарасын қалыптастыру, баланың қызығушылығын 

қалыптастыру, ойлау қабілетін дамыту, оқу дағдысын игерту, белсенділігін, мақсат қою біліктілігін жҽне шығарма-

шылығын тҽрбиелеу, қазіргі ақпарат ағынында алған білімін дҧрыс пайдалану, келешек ҧрпаққа қажетті білім мен 

тҽбие берудің бір жолы медиабілім беру екендігін ашып кҿрсеткен.  

Тҥйін сӛздер: медиабілім беру, технология, бҧқаралық ақпарат қҧралдары, жаңа бағыт, бҽсекеге қабілет, 

танымдық белсенділік. 
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ВАЖНОСТЬ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В УВЕЛЕЧЕНИЙ ПОЗНОВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

В современном мире бурного роста информационно-технического прогресса появление новых технических 

средств с более высокими информационными возможностями является законным явлением. Известно, что система-

тические работы по развитию познавательной активности ребенка на основе медиаобразования в дошкольном 

периоде, будет продолжено школе. Поэтому, общество требует необходимость повышения познавательной актив-

ности детей в дошкольных учреждениях на основании медиаобразования. В связи с этим, в данной статье изложено 

значение средств массовой информации в развитии ребенка, а также изложены возможности обеспечения эффек-

тивного учебного процесса в формировании познавательной активности детей дошкольного возраста. В дополнение 

к этому, рассмотрено значение медиаобразования при формировании у детей дошкольного возраста интереса к 

учебному процесу, развитии мышления, творчества, а также воспитание к правильной постановке целей, умение 

использовать полученного знания от современных медиа источников.    

Ключевые слова: медиаобразование, технологии, СМИ, новое направление, конкурентоспособность, 

познавательная активность. 

 

 

 

 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №1(57), 2018 

244 

K.M. Mendayahova
1
, A.T. Abdiganiyeva

2 

1
d.p.s., professor of the Kazakh State Women's Pedagogical University,  

Almaty, Kazakhstan 
2
6М010100–II year magister of preschool education and upbringing, 

Almaty, Kazakhstan 

 

THE IMPORTANCE  OF MEDIA EDUCATION IN IMPROVEMENT OF COGNITIVE ACTIVITY  

OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

 

Abstract 

In today's world of rapid growth of information and technical progress, the emergence of new technical tools with a higher 

information possibilities is a expected process. 

It is known that systematic work on the development of cognitive activity of the child on the basis of media education in 

the preschool period will continue in school.So, society demands the necessity of increasing of cognitive activity of children in 

preschool institutions on the basis of media education.In this regard, this article outlines the importance of the media in child 

development, as well as the ability to provide effective educational process in forming of cognitive activity of children of 

preschool age.In addition to this, in the article is considered the importance of media education in the formation at preschool 

children of interest to the educational processes, the development of thinking, creativity, and education to correct the setting of 

objectives, the ability to use the knowledge gained from modern media sources. 

Key words: media education, technology, media, new direction, competitiveness, cognitive activity. 

 

Қазақстанның ҽлемдегі бҽсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясының талап-

тарына сай, жас ҧрпаққа сапалы білім, саналы тҽрбие беретін, ҥлгісі жасалып жатқан ҧлттық мектеп-

терімізде – жаңашыл, шығармашылық ізденістермен еңбек ететін болашақ еліміздің тізгінін ҧстай-

тын жастарды тҽрбиелеу, білім нҽрімен сусындандыру жҽне ҿркендеген  XXI ғасыр деңейінде жеке 

тҧлғаны қалыптастыру біздің міндетіміз [1]. 

Қоғам сҧранысынан туындап отырған талапқа сҽйкес баланың ой-ҿрісін дамытып, танымдық іс-

ҽрекетін қалыптастырып, алған білімдерін ҿз тҽжірибесінде жаңа жағдайларда қолдану біліктілігі 

жетілдірілген, ізденімпаз, шығармашыл тҧлға қалыптастырудың бірден-бір жолы сапалы білім, 

саналы тҽрбие. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық белсенділігін қалыптастыруда оқу ҥдерісін тиімді 

етудің жолдарын қарастыру, балалардың оқу-білімге кҿзқарасын, қоршаған орта, дҥниетанымының 

қажеттілігіне біртіндеп айналдыра отырып, балалардың тҧлғасының негіздегі ерекшелігін қалыптас-

тыру, келешек ҧрпаққа қажетті білім мен тҽбие берудің бір жолы. 

Баланы ҿмірге дайындау ҥшін танымдық ҥдерісті дамытудың маңызы ерекше. Даму ҥрдісінде 

баланың таным белсенділігі арта тҥседі. Мектепке дейінгі даярлық топтарындағы балалар заттардың 

бояуына, яғни, тҥсіне, ҥлкен-кішілігіне, олардың жалпы іс-ҽрекетте қолдану қажеттілігін білгісі келе-

ді. Ересек адамдардың істеген жҧмыстарын ҥйренуге талпынады. Балалардың бір нҽрсені қҧмартып 

білуге талаптануын таным ынтасы дейді. Балалар ҿте байқағыш, еліктегіш, кҿп нҽрселер оларды 

ойландырып, шын мҽнінде оларды қолданып кҿргісі келеді. Балалар ҽдетте ҽр нҽрсенің сырын білуге 

тырысады жҽне ҥлкендерден кҿмек кҥтеді. 

Танымдық белсенділікті психологиялық-педагогикалық қҧбылыс ретінде анықтау, бҧл мектепал-

ды даярлық кезіндегі балалардың тҧлғалық сапасының ерекшелігіне талдау жасауға, мектепке дейін-

гі білім беру мекемелерінің тҽрбиелеу жҽне оқыту ҥрдісінде оны қалыптастыру жағдайларымен 

қҧралдарын қарастыруға мҥмкіндік береді. 

Білім берудің тҥрлі деңгейлеріне қарай жаңа ҽлеуметтік сҧраныстарының пайда болуы шығар-

машылық қабілеті бар, саналы, ҽрі ҿзбетті іс-ҽрекетін анықтайтын жҽне осы мақсатқа жету ҥшін ҿзін 

басқара алатын белсенді жеке тҧлғаны қалыптастыруды қажет етіп отыр. Бҧл талаптарды орындау 

ҥшін мектепалды даярлықтағы педагогикалық ҥрдістердің ең дҧрыс бағыты белсенділікті іс-ҽрекет-

тік тҧрғыдан дамыту болып табылады. Бҧл тҿмендегідей мҽселелерді шешуге мҥмкіндік береді: бала-

ның қызығушылығын қалыптастыру, ойлау қабілетін дамыту, оқу дағдысын игерту, белсенділігін, 

мақсат қою біліктілігін жҽне шығармашылығын тҽрбиелеу. 

Адамның белсенділігі жайындағы мҽселе философиялық ҽдебиеттерде субъектінің белсенділігі 

жеке тҧлғаның ҽлеуметік сапасы ретінде анықталады (Сократ, Бэкон Фрэнсис, Декарт Рене жҽне т.б.). 



Абай атындағы  ҚазҰПУ-ң ХАБАРШЫСЫ «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1(57), 2018 

245 

Кҿптеген зерттеулерде танымдық қызығушылықтың дамуын бақылаушылықпен, есте сақтау қабі-

летімен, зейінмен, білуге қҧмарлығымен жҽне т.б. байланыстарыды, яғни қызығушылықты жеке 

тҧлғаның кҥрделі процестерінің жинағы ретінде кҿрсетеді (Л.И. Божович, Н.Ц. Купарадзе,                        

В.Г. Леонтьев, А.А. Любленская, М.И. Махмутов, Н.Г. Морозова, А.В. Петровский,                                   

Н.К. Постникова, жҽне т.б.). 

Мектепке дейінгі балалардың танымдық жҽне шығармашылық белсенділіктерін қалыптастырудың 

тҧлғалық негізділігін психологтар Л.С. Рубинштейн, Л.И. Божович, Л.А. Венгер,  Л.С. Выготский,     

П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, Т.Тҽжібаев, М.Мҧқанов, Қ.Жарықбаев, 

Ҽ.Алдамҧратов, Х.Шерьязданова жҽне т.б., мектепке дейінгі балалардың анатомиялық-физиология-

лық, танымдық жҽне эмоциялық-еріктік сипаттамаларында белсенділікті А.М. Леушина,                            

А.А. Люблинская, Н.Н. Поддьяков, А.П. Усова т.б., танымдық ҽрекет, жеке тҧлғалық даму, белсен-

ділікті арттыру Ш.А. Амонашвили, Т.И. Шамова, Ҽ.М. Мҧханбетжанова т.б., мектепке дейінгі тҽрбие 

мҽселелері жҿнінде ғылыми-теориялық жҽне ҽдістемелік зерттеулер Б.Б. Баймҧратова, А.Меңжанова, 

М.С. Сҽтімбекова, М.Т. Тҧрыскелдина, Ҽ.Ҽмірова, А.Е. Манкеш, Қ.Меңдаяқова, Ф.Н. Жҧмабекова, 

Ж.С. Хасанова, Ж.Рысбекова, А.Т. Искакова, А.Х. Казетова т.б., мектепке дейінгі білім беру теориясы 

жҽне ҽдістемесі Ҧ.Т. Тҿленова, Г.З. Таубаева, К.М. Метербаева, т.б. еңбектерінде зерттелінген. 

Қоғам сҧранысынан туындап отырған талапқа сҽйкес баланың ой-ҿрісін дамытып, танымдық іс-

ҽрекетін қалыптастырып, алған білімдерін ҿз тҽжірибесінде жаңа жағдайларда қолдану біліктілігі 

жетілдірілген, ізденімпаз, шығармашыл тҧлға қалыптастырудың бірден-бір жолы медиабілім беру. 

«Медиабілім» (media education) алынған ақпарат негізінде ҿздерінің ой-пікірлерін айтуға қабілет-

ті, ақпарат қҧралдарына сыни жҽне ҿзіндік кҿзқарасы бар отандық азаматтарды тҽрбиелеу мақсатын-

да медиа қҧзыреттілікті дамытуға бағытталған оқу ретінде айқындалады. Бҧл оларға қажетті ақпа-

ратты пайдалануға, оны талдауға, сондай-ақ ақпаратқа қатысты экономикалық, саяси, ҽлеуметтік 

немесе мҽдени мҥдделерді ҥйлестіруге мҥмкіндік береді. Медиабілім адамдарды хабарламаларды 

жасауға, коммуникацияға мейлінше тиімді ақпарат қҧралын таңдауға оқытады. Медиабілім адам-

дарға ҿздерінің ойларын жҽне ақпаратты еркін білдіру қҧқығын жҥзеге асыруға мҥмкіндік береді.  

Бҧл олардың жеке дамуына ғана ҽсер етіп қоймай,  сондай-ақ, олардың ҽлеуметтік тҧрғыда белсенді 

атсалысуын жҽне интербелсенділігін кҥшейтеді. 

Медиабілім беру – педагогикадағы білім алушылардың бҧқаралық байланыс заңдылықтарын 

оқуын жақтайтын бағыт. Негізгі міндеті – жас ҧрпақты казіргі ақпараттық заман талаптарына, тҥрлі 

ақпаратты қабылдау мен талдауға дайындау, адамды оны тҥсінуге, оның психикаға ҽсерін білуге 

ҥйрету, байланыстың вербальдік емес формалары негізінде, техника қҧралдар мен қазіргі акпараттық 

технологиялар кҿмегімен қарым-қатынас жасау тҽсілдеріне ҥйрету. 

Медиабілім беруге зерттеушілердің берген кең ауқымды анықтамасында тҽрбие берудің жаңа 

тиімді ҽдісі жақсы кҿрініс табады (А.В. Шариков, Эвлин Бевор, Е.Н. Ястребцева, Хью Моррис, 

Л.Мастерман, Г.Н. Жигло, С.Б. Цымбаленко жҽне т.б.). Мҧнда оқушының  еркін дамуы мен оның қабі-

леттерінің жан-жақты дамуына жағдай жасауға бағытталған жаңа алгоритм жасалатыны сҿз етіледі.  

Қазіргі ҽлем бҧқаралық қатынас дҥниесі деп аталады. Қазіргі заманғы мектепке дейінгі білім беру 

мекемесінде ақпараттық технологиялар, жобалау қызметі, қашықтықтан оқыту нысанында тҽрбие 

мен білім алу, электрондық ҿнер кең таралған. Мектепке дейінгілерге ҥнемі ҿсіп келе жатқан ақпарат 

ағынымен тап келуге тура келеді, оларға алынған ақпаратты ҿз бетінше сыни тҧрғыдан бақылауға, 

оларды іздеу дағдылары қиындық тудыруы мҥмкін. 

Г.М. Маклюэн: "нағыз сауатты болу ҥшін, медиа ҽлемінде сауатты болу керек" [2]. Бҧл атақты 

канадалық ҽлеуметтанушының сҿздері бҥгінгі таңда ҿзекті болып отыр.  

Мектепке дейінгі медиабілім бағыты мектепке дейінгі педагогика саласында қазіргі уақытта то-

лық зерттелмеген. Біздің ойымызша, медиабілім беру мақсаты, медиабілім қҧралдары арқылы бала-

лардың қабілетінің жан-жақты дамуына ықпал ету. Мектепке дейінгі медиа білім нҽтижесі медиа 

сауатты болу ретінде, мектепке дейінгі баланың маңызды сапасы. Медиасауаттылық сюжетті тҥсіну, 

ажырата суреттеу, негіздеуге, ҿз кҿзқарасын таңдау жҽне сапасын бағалау тҧтынатын медиалық 

ақпараттар арқылы медиашығармашылық жҽне медиабілім ойыны – осы жас аралығында жетекші 

қызмет тҥрлерінде кҿрінеді.   
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Бҥгінгі ақпараттық-техникалық ҥрдістің даму барысында ақпараттық мҥмкіндіктері мол жаңа тех-

никалық қҧралдардың пайда болуы – заңды қҧбылыс. Мектеп жасына дейінгі балалардың медиабі-

лім беру негізінде  танымдық белсенділігін арттыруда жҥйелі жҥргізілген жҧмыстың нҽтижесі мек-

теп табалдырығында ҿз жалғасын табатыны белгілі, сол себептен мектепке дейінгі мекемелерде 

балалардың медиабілім беру негізінде  танымдық белсенділігін арттыруды қалыптастыру дҧрыс жол-

ға қойылуы қажет. 

Ақпараттық ортаның балалар мен жастардың дҥниетанымына, қҧндылықтары мен басымдық-

тарына орасан зор ықпалы жайлы бҽрімізге мҽлім. Кҿптеген зерттеулерге жҥгінетін болсақ, шектен 

тыс медиамен қарым-қатынас денсаулыққа, баланың дамуына жҽне эмоционалдық жағдайына,  

психологиялық жҽне физикалық жағдайына жағымсыз ҽсер етеді. Осыған байланысты ҿскелең 

ҧрпақтың медиасауаттылығын дамыту кҿкейкесті мҽселелердің біріне айналып отыр.  

«Медиа» термині латынның «media» (қҧрал) деген сҿзінен шыққан жҽне оны қазіргі кезеңде 

«бҧқаралық қатынас қҧралдары» (бҧған баспа, радио, кино, телевидения, видео, компьютерлік муль-

тимедиялық жҥйелер, интернет жатады) терминімен қатар қолданылып келеді. 

«Медиа» термині біздің елімізде қолданыста жиі аталмағанымен, біртіндеп ҿміріміздің ең маңыз-

ды бҿлігіне айналып келе жатыр. Оны біз ҿзімізде байқамай қалып жатырмыз. Бҧрын «техноло-гия-

ның ҿркендеген дҽуірі» десек, бҥгінде ол «жаҺандық ақпарат ғасыры» деп аталатын кезең қоғамы-

мыздың дамуына, соның ішінде тҽрбие, білім беруде тҧлғаның қалыптасуына ҽсерін тигізетін кҥшті 

қару болып отыр.  

Медиа тек тҧлға болып қалыптасуына ҽсер етпейді, оның теріс ықпалы да белгілі деңгейде 

жасҿспірімдер санасының дамуына ҿз ҽсерін тигізеді. Буыны бекімеген, ҧғымдық санасы ҽлі қалып-

таспаған жасҿспірімдерге медианың ҽсерін ҿте тез қабылдайды. Сондықтан, қазіргі кездегі жылдам-

дығына кҿз ілеспейін ақпаратты ажырата білуге бағдарлау, ондағы мҽн-мазмҧнды пайымдап тҥсінуге 

бағдарлап, тҧлғаның сыни ойын дамыту, танымдық белсенділігін арттыру осы аталған медиабілім 

берудің негізгі міндеті болып табылады [3]. 

Ҿскелең ҧрпақты кҿп жағдайда «медиялық» деп атап жатады. Ҽр тҥрлі бҧқаралық ақпарат қҧрал-

дары туралы хабардар болу деңгейі кҿптеген факторларға байланысты болғанымен, соның ішінде 

негізгілеріне жас ерекшелік, медиа қҧралдарының бар болуы т.б. жатады. Медиаға деген қызығу-

шылық кҥннен-кҥнге ҿсіп келеді, ал кҿптеген балалар бос уақыттарын ҿткізуде медиақҧралдарға 

басымдық береді.  

Қазіргі кезде, балалардың медиадан таратылған ақпараттарға сыни тҧрғыдан қарауларына ҥйрету 

қажет деген пікірлер артуда. Балаларды медиалық ақпараттарды толыққанды тҥсіну жолдарының 

бірі медиабілім – медиақҧралдар жҽне ҽр тҥрлі медиаға қатысты ақпараттар арқылы берілетін білім. 

Eң бeдeлді мeдиaпeдaгoгтapдың жҽнe мeдиaтeopeтиктepдің біpeгeйі Л.Мacтepмaн (L.Masterman) 

қaзіpгі ҽлeмдeгі мeдиaбілімнің мaңыздылығы мeн бacымдығын aйқындaйтын жeті ceбeбін нeгіздeп 

бepді:  

1. Мeдиaны тҧтынyдың жoғapы дeңгeйі жҽнe қaзіpгі қoғaмдa бҧқapaлық aқпapaт қҧpaлдapының 

шeктeн тыc кҿптігі.  

2. Мeдиaның идeoлoгиялық мaңыздылығы, ҿнepкҽcіптің caлacы peтіндe oлapдың ayдитopияның 

caнacынa ықпaлы.  

3. Мeдиaaқпapaт caнының жылдaм ҿcyі, oны бacқapy жҽнe тapaтy тeтіктepінің кҥшeюі.  

4. Нeгізгі дeмoкpaтиялық пpoцecтepгe мeдиaның eнy интeнcивтілігі.  

5. Бapлық caлaдa визyaлды кoммyникaция мeн aқпapaт мaңыздылығының apтyы.  

6. Бoлaшaқ тaлaптapғa cҽйкec бaғдapлaнғaн oқyшылapды, cтyдeнттepді oқытyдың қaжeттілігі.  

7. Aқпapaтты жeкeшeлeндіpyдe ҧлттық жҽнe хaлықapaлық пpoцecтepдің ҧлғaюы [4]. 

Жаңа бағыт ХХ ғасырдың 60-жылдарында Ҧлыбритания, Франция, АҚШ, Австралия, Канада 

жҽне ҽлемнің тағы басқа да алдыңғы қатарлы елдерінде пайда болды. Медиабілімнің басты мақсаты 

жас ҧрпақты медиамҽдениет  ҽлеміне бейімделуге, БАҚ тілін игеруге, медиамҽтіндерді талдай білуге 

кҿмек кҿрсету болып табылады. Медиабілім – бҧқаралық коммуникация заңдылықтарын зерттейтін 

педагогиканың соны бір саласы. Жоғарыда аталған елдердің бірқатарында медиабілім міндетті пҽн 

ретінде мектептерде оқытылады. Мҽселен, 1987 жылы Канаданың Онтарио провинциясының орта 

білім беретін мектептеріндегі 7-12 сыныптарда «Медиабілім» пҽн ретінде оқытыла бастады. Ал 
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Австралияда «Медиабілім» ХХ ғасырдың 90-жылдарынан бастап міндетті пҽн ретінде енгізілді. 

Ресей мен Украинада да ҿткен ғасырдың 80-жылдарынан бастап медиабілім бойынша сабақтар 

факультативтер, ҥйірмелер тҥрінде немесе оның элементтері жекелеген пҽндерді оқыту барысында 

(ҽдебиет, химия жҽне т.б.) қолданылып келеді. 

Медиабілім берудің дҽстҥрлі білім беру жҥйесі алдында бірнеше артықшылықтары бар. Медиа-

білім беруде оқушыларды келесі жайттар қызықтырады: 

- ҿзін-ҿзі кҿрсету жҽне шығармышылық; 

- медиабілім беру тобы оқытушысымен қызықты диалог жҥргізу; 

- ҿзінің жетістіктерінің кҿркемдігі; 

- ҿзінің кҿркем-шығармашылықтағы қажеттіліктерін іске асыруға мҥмкіндік; 

- жалпы қызығушылық пен ҽуесқойлық; 

- тҽрбие беру мҽселесіндегі ҥлгі болу мҥмкіндігі. 

Ҽрине, кез келген шеберлік (оның қатарында тыңдау, есту, кҿру, қарау, оқу жҽне оқығанды 

тҥсіну) оған ҧйретуді қажет етеді. Медиабілім беру мҽселесін зерттеушілердің кҿбісі жасҿспірімдерді 

оқыту қажет деген пікірде. Бірақ ондай білім беру ерекшелігі – ол білім беру барысында медиа 

мамандығы тҧстары кҿп қарастырылмайды. Себебі журналистика мамандығы бҧқаралық ақпарат 

қҧралдарымен 100% байланысты емес. Демек, медиабілім берудің мектептегі жҽне балабақшадағы 

негізгі мақсаты мҽдени білім беру, кҿзқарасты кеңейту, коммуникациялық машықтарды жетілдіру, 

шығармашылықты дамыту болып табылады. Мектеп газеті, ең алдымен, баланың сезімдері мен ой-

ларының кҿрінісінен таралады. Сондықтан, оны мҽдениетті зерттеу қҧралы ретінде қолдануға ҽбден 

болады [5, 20-21 б.]. 

Баланы ҥйрету тек қана егер оқытушы оның жеке-тҧлғалық қасиеттерін дамытуға барлық кҥшін 

салып отырып, басқа бір ойларды міндеттемей, оқушыны алға қарай бағдарлап отырса ғана ҿз мақса-

тына жетеді. Жалпы медиапедагогтардың медиабілім туралы пікірлеріне мҽн бере отырып, оның 

негізгі мақстатына мынандай тҥсінік беруге болады: медиабілімнің басты мақсаты – жаңа ҧрпақты 

қазіргі ақпараттық заманның жағдайында ҿмір сҥруге, ҽртҥрлі ақпараттарды қабылдай білуге, олар-

ды тҥсінуге жҽне оның психикаға ҽртҥрлі ҽсері бар екендігін сезіне білуге дайындау. Демек, медиа-

білім бҧл балалар мен жастарға бҧқаралық ақпарат қҧралдарының мҥмкіндіктерін дҧрыс пайдала-

нуды ҥйретуді мақсат ететін педагогиканың ерекше бҿлігі деп тҥсіну керек. Сонымен, қазіргі кезде 

алыс, жақын шетелдерде қолға алынып отырған медиабілім мҽселесінің мақсат-міндеттерінің маз-

мҧнын негізге ала отырып, тҽрбие жҧмыстарын ҧйымдастыруда осындай ерекше мҥмкіндіктерді 

пайдалануды қарастырудың қажеттігі туындайды. Бҧл мҽселелерді жҥзеге асыру мақсатында ресей 

медиапедагогтарының дайындаған медиабілім стандартында ҿте маңызды міндеттер қойылған, ол 

бҧқаралық ақпарат қҧралдарына да тікелей қатысты, ҿйткені, БАҚ медиабілімнің негізгі бір бҿлшегі 

болып табылады. Аталған стандарттағы міндеттерде:      

− бҧқаралық ақпарат қҧралдары каналдары арқылы берілетін ақпараттарды қабылдауға жҽне 

қорытуға   ҥйрету;     

−  бҧқаралық ақпарат қҧралдары тарапынан индивидттің санасын жаулауға қарсы тҧру; 

− белгілі бір хабарламаның екіҧшты мағынасын тҥсіну іскерлігіне, сыни тҧрғыдан ойлауға ҥйрету;  

− жалпы базалық білім беру контексіне, пҽн арқылы білім жҽне іскерлік қалыптастыратын жҥйеге 

мектептен тыс ақпаратты ендіру;  

− ҽртҥрлі техникалық қҧралдарды пайдалана отырып, қажетті ақпаратты іздеу, дайындау, бере алу 

іскерлігін қалыптастыру сияқты келелі мҽселелер қойылған [6]. 

Ақпараттық дҽуір тудырған қиындықтың бастысы – оның шектеусіздігі. Сырттан ағылып жатқан 

ақпараттық экспансияның тасқынынан қорғану оңай емес. Оған шектеу қоюдың да ҿзіндік қиын-

дықтары бар. Зиянды  ақпараттық экспансияның қҧрбаны болатындар – ең алдымен жас ҧрпақ. Ҿйт-

кені дҥниеге кҿзқарасы қалыптаспаған, оқығаны мен кҿргенінің астарында не жатқанын ҧғуға білімі 

мен білігі жете бермейтін балалардың жат идеялардың жетегінде кетіп, адасуы оңай. Сондай-ақ 

азғындыққа баулып, қылмысқа итермелейтін нҽрсеге елігіп, тҽрбиесі мен талғамын бҧзып алуы да 

мҥмкін. Қоғамда орын алып жатқан қҧбылыстарды талдап-таразылау, болып жатқан оқиғаларға сын 

тҧрғысынан қарау, оның  себеп-салдарын тҥсіндіру ісі дҧрыс жолға қойылмаса, ҧрпақ тҽрбиесі ақсап, 

болашағымызға нҧқсан келетіні анық. Жас ҧрпақты ҧлттық менталитетімізге сай келмейтін,  халық-
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тық дҽстҥр-салтымызға жат, діни сенімімізге қайшы ақпараттардан сақтандырып отырмасақ,  рухани 

жағынан ҥлкен жеңіліске ҧшыраймыз. Сондықтан ҥлкен-кіші демей, ҧрпақ тҽрбиесімен айналысу – 

бҽрімізге ортақ міндет.  

ХХ ғасырдың аса танымал жазушысы Шыңғыс Айтматов айтқандай «Ҽр адам ҿз отбасын 

агрессиядан қорғауы керек». Ендеше, бҥгінгі кҥні біз болашақ ҧрпағымызды БАҚ-та беріліп жатқан 

қаптаған зиянды ақпараттардан медиасауаттылықты қалыптастыру арқылы қорғау керек деп санай-

мыз. Мектеп жасына дейінгі балаларға медибілім беру негізінде, медиасауаттылығын қалыптастыру 

арқылы олардың танымдық белсенділігін арттыруға болады. Олардың дҥниені таным, білуі, қорша-

ған ҽлемге енуіне осы ақпараттар ағынының ҽсер етпей қоймайтыны анық. Балалардың медиабілімін 

қалыптастыру арқылы олардың алдына кездескен қайбір ақпараттарды да саралап, зиянына қарсы 

тҧра алатындығына, жеке тҧлға ретінде қалыпты дамып, ҿмірден ҿз орнын дҧрыс таба алатындығына 

сенеміз.  
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ЛИДЕРЛІК САПАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
 

Аңдатпа 

Қазіргі ҽлеуметтік ҿзгерістер жағдайында қоғам адамгершілікті, рухани бай жҽне шығармашылықты, кҽсіби жҽне 

тҧлғалық мҽдениеттің жоғары деңгейіне ие. Мектепке дейінгі мекеме жас тҧлғаның ҿзіндік ерекшелігінің негізін 

қалайды жҽне мектеп жасына дейінгі бала тҧлға болып тҥбегейлі осы жылдарда қалыптасады.  

Бҧл мақалада мектеп жасына дейінгі балалардың лидерлік сапасын қалыптастырудың психологиялық-педагоги-

калық, ҽлеуметтік жҽне кҽсіби аспектілері қарастырылады. Негізгі мазмҧнында мектеп жасына дейінгі балалардың 

лидерлік сапасын қалыптастыру негізінде теориялық-методологиялық анализ жасалынды. 

Макала лидерлік жҽне басқарушылық мҽселесі қамтылған ғылыми ізденістерге сҥйенеді. Аталған мҽселенің 

шешіміне қажетті мҥмкіндіктерді анықтау ҥшін теориялық зерттеу барысында ҽдебиеттерге жасалған талдаулар 

бойынша лидерлік туралы мҽселе ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында шет ел ғалымдарының зерттеу 

орталығына айналғандығын анықтадық. 

Тҥйін сӛздер: лидер, лидерлік, лидерлік сапа, мектеп жасына дейінгі кезең, лидерлік сапаны қалыптастыру. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 

Сегодня в условиях социальных перемен  у общества назрела острая потребность в нравственных, духовно богатых 

и творческих людях, обладающих высоким уровнем профессиональной и личностной культуры. Дошкольное 

образовательное учереждение закладывают основы личностного своеобразия молодого человека и формируют 

стереотипы его поведения в будущем и окончательное становление личности происходит в дошкольном возрасте. В 

статье рассматриваются психолого-педагогические, социальные и профессиональные аспекты формиро-вания 

лидерских качеств детей дошкольного возраста. Основное содержание – анализ теоретико-методологических основ 

формирования лидерских качеств старших дошкольников. 

Статья опирается на научные поиски, охватывающие вопросы лидерства и управления. Проведенный анализ 

литературы в ходе теоретического исследования для определения возможностей, необходимых для решения 

изучаемых вопросов, показал, что вопросы лидерства рассматривались в работах зарубежных ученых в конце ХІХ 

начале ХХ века.  

Ключевые слова: лидер, лидерство, лидерские качества, дошкольное образование, формирования лидерских 

качеств. 
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FORMATION OF LEADER QUALITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

 

Abstract 

Today in conditions of social change there is an urgent need of the society morally, spiritually rich and creative people 

with a high level of professional and personal culture. Preschool educational institution lay the foundations for personal 

identity of a young person and form stereotypes of behavior in the future, but the final formation of the person occurs in 

hispreschoolage. 

The article deals with the psychological, pedagogical, social and professional aspects of the formation of leadership 

qualities of preschool children. The main content is an analysis of the theoretical and methodological foundations for the 

formation of leadership qualities of senior preschoolers. 

Thе article relies on the pursuit of science, covering the issues of leadership and management. The analysis of literature in 

the course of theoretical studies to determine the capabilities required to address the issues at stake, showed that the leadership 

issues were considered in works of foreign scientists in the late nineteenth and early twentieth century. 

Key words: leader, leadership, leadership skills, preschool education, formation of leader qualities 

 

Лидер дҽрежесі жоғары тҧлға, қандай жағдай болмасын топта шешім қабылдай алу қабілетіне ие; 

ҿзара іс-ҽрекеттерді ҧйымдастыру жҽне топтағы қарым-қатынасты іске асырушы жеке тҧлға. Қазір 

қоғам танымдық іс-ҽрекетті ҿзіндік жҥзеге асыруға, зерттеу белсенділігі жоғары жҽне шығарма-

шылық маңызды мҽселелерді шешуде белсенді тҧлғаға мҧқтаж. Сондықтан бҥгінгі таңда мектепке 

дейінгі ҧйымның білім беру ҥрдісінде мектепке дейінгі балалардың лидерлік сапасына мҽн беріліп 

жҽне олардың ҿздігінен дамуына ҽсер ететін ҿзіндік белсенділіктерін қалыптастыру мҽселелері педа-

гогикалық тҧрғыдан ғылыми – зерттеуде кҿкейкесті мҽселе болып отыр.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ҽ. Назарбаевтың "Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, 

бір мҥдде, бір болашақ" атты жолдауында: «Біздің болашаққа барар жолымыз қазақстандықтардың 

ҽлеуетін ашатын жаңа мҥмкіндіктер жасауға байланысты. ХХІ ғасырдағы дамыған ел дегеніміз – 

белсенді, білімді жҽне денсаулығы мықты азаматтар. Бҧл ҥшін біз не істеуіміз керек? Бірінішіден, 

Ҧлттық білім берудің барлық буынының сапасын жақсартуда бізді ауқымды жҧмыс кҥтіп тҧр. 
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Сондықтан оларға замануи бағдарламалар мен оқыту сауаттылығы жоғары бҽсекеге қабілетті, 

белсенді, яғни лидерлер қалыптастыру міндетін қойып отырғандығын  байқаймыз [1]. 

Қазақстан Республикасы білім беруі дамытудың 2005-2015 жылдарға арналған мемлекеттік бағ-

дарламасы бойынша мектепке дейінгі ҧйымдарда білім беру ҥдерісін оқу-ҽдістемелік жҽне ғылыми 

жҧмыстармен қамтамасыз етуді жетілдіру, білім беру жҥйесінің материалдық-техникалық базасын 

нығайту жҽне білім беру жҥйесін қаржымен, біліктіде, білімді кадрлармен қамтамасыз етуді жетіл-

діру міндеттері қойылған. Осы бағдарламаны іске асырудың нҽтижесінде кҽсіби міндеттеріндер бес 

ҽрі лидерлік тҧрғыдан шешу ҥшін бҽсекеге қабілетті маманды даярлауды қамтамасыз ететін білім 

беру саласындағы ғылыми жҽне инновациялық қызмет жандандырылатын болады деп кҥтілуде. 

Қазіргі білім берудің басты міндеті – тҧлғаның танымдық жҽне шығармашылық белсенділігін дамы-

ту. Осы орайда білім алушының алған білімінің нҽтижесі, жан-жақтылығы мен оның ҿзін-ҿзі кҿрсете 

білуі маңызы зор. Бҧған дейін білім алушының еңбегі алған білім кҿлеміне қарай  бағаланып келсе, 

енді оның білім алу ҥдерісіндегі жетістігі нҽтижеге бағытталған білім алуға, ҿмір сҥрген ортасына 

бейімделуіне, жинаған тҽжірибесіне қарай икемделуіне, қҧзыреттіліктер негізінде қалыптасқан қабі-

летін байланысты бағаланатын болады. Сондықтан, оқыту ҥдерісінде ҽрбір баланы тҧлғалық тҧрғы-

дан қарастырсақ жҽне олардың ҿзіндік дамуына, лидерлік сапасын дамытуға мҥмкіндік тудыруымыз 

қажет. Соның негізінде мектепке дейінгі ҧйымдағы ҽрбір оқу пҽні мектепке дейінгі балалардың 

лидерлігін арттыруға ҽсерін тигізбек. Тҧлғаның дамуында лидерліктің орнын ғалымдар ҽр сала 

бойынша ҥздіксіз зерттеп келеді.  

Лидерлік сапаның дамуын психологиялық тҧрғыдан қарастырғанда «лидер» ҧғымы «лидер, бас-

шы, жетекші» деп тҥсіндіріледі. Сондықтан, мектепке дейінгі кезеңнен бастап, баланың психология-

лық-физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, оларды ҿз ойын, еркін іске асыра алуға баулып 

жҽне бала бойындағы лидерлік сапасын дамытуға, сонымен бірге интеллектуалдық деңгейін кҿтеру-

ге мҽн беру қажет. Оқыту ҥдерісінде мектепке дейінгі кезеңнен бастап балалардың бойындағы 

лидерлік сапасын қалыптастыру бағытының басымдылығы педагогикалық іс-ҽрекет ҧстанымдары-

нында ҿзгеруіне ҽсерін тигізуде. Сондықтан тҽрбиеші ҿз кезегінде дайын білімді берумен ғана шеек-

телмей,  баланың дамуына қажетті шаралар ҧйымдастырып, балалардың лидерлік пен ойлау қабілет-

терін қалыптастыруға ынталы болуы керек. Ол ҥшін тҽрбиешінің ҿзініңде алғыр, белсенді, жан-

жақты дамыған тҧлға ретінде кҽсіби біліктілігі мол ҽдістемелік жҽне психологиялық дайындығының 

сапалық деңгейі жоғары болуы тиіс.  

Лидер – басшы, жетекші. Топта, ҧжымда ҽдетте жетекшілік міндетін ҿзіне алатын бір адам бола-

ды. Ҽлеуметтік психологияда мҧндай адамды "лидер" деп атайды. Лидер топты ҧйымдастыруға жҽне 

басшылық етуге сайланады не ҧсынылады. Лидер ҽдетте топтың іс-ҽрекеті жайлы, оның қҧрамы мен 

мҥмкіндіктері жайлы мейлінше хабардар болады. Ол топ мҥшелері мен қатынаста ҿзін еркін, сенімді 

ҧстайды.  

Психологтар зерттеулерінде мектеп ҧжымдарындағы лидерлердің бірнеше типі болатынын кҿр-

сетті: Бірінші тип - лидер жағдайға байланысты ҿзін танытады. Мысалы, оқушы сыныпта музыка 

викторинасын ҧйымдастырып ҿткізді делік. Ол кҿптеген музыкалық шығармаларды біледі, домбыра-

да, гитарада, фортопианода, аккордеонда ойнайды. Бҧл жерде ол ҿзінің дарыны мен шеберлігін кҿр-

сетті. Ол – лидер. Ал басқа жағдайда ол ҧжымның қатардағы мҥшесі болып қала береді. Екінші типі. 

Сан алуан істерді атқару кезінде ҧжымның басқа мҥшелеріне жан-жақты ықпал ете алатын оқушы 

лидер болады. Мысалы, сынып сонда тҥнейтін болып, тоғайға туристік жорыққа шықты делік. Лидер 

оқушы соны ҽзірлеуге қатысады, топты қажетті қҧрал-жабдық, азық-тҥлікпен қамтамасыз етуге бас-

шылық етеді, автокҿлік табуға ҽрекеттенеді, жорықта ҿтетін ойын-сауықты ҽзірлейді т.б. Ҥшінші 

тип. Оқушы ҿзінің лидерлік қабілетін іс-ҽрекетінің кҿптеген саласында ҧзақ уақыт бойы сақтайды: 

бҧл сынып старостасы, мектептегі жастар ҧйымының хатшысы т.б. Демек, лидерлік ҽйгілі болудан 

гҿрі басқа себептерге негізделетін болса керек. 

Зерттеу жҧмысы лидерлік жҽне басқарушылық мҽселесі қамтылған ғылыми ізденістерге сҥйенеді: 

Б.Д. Парыгин, А.С. Чернышев, Н.С. Жеребова, Р.Л. Кричевский, Е.В. Кудряшова, лидерліктің тҧлға-

лығын қарастырған Э.Богардус, ЖОО жағдайындағы кҽсіби лидерліктің ерекшеліктері В.И. Власов, 

Н.В. Голубева, А.Н. Жмыриков, Б.И. Кретов, Е.С. Кузьмин, Дж.Берне, М.Мкколл, Л.Понди, 
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Р.Стогдилл, Б.Блум; жоғарғы кҽсіби білім беру жҥйесіндегі басқарушылық пен лидерлік                         

В.Ф. Ануфриенко, У.Бенине, М.Ломбардо, Н.Ф. Маслова жҽне Х.Россели жҽне т.б. 

Аталған мҽселенің шешіміне қажетті мҥмкіндіктерді анықтау ҥшін теориялық зерттеу барысында 

ҽдебиеттерге жасалған талдаулар бойынша лидерлік туралы мҽселе ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ 

ғасырдың басында шетел ғалымдарының зерттеу орталығына айналғандығын анықтадық. Ресей 

ғылымында лидерлік мҽселесі теориялық негізі екі мектеп жағдайында, бірі – Б.Д. Парыгин жҽне 

оның шҽкірттерінің, екіншісі Л.И. Уманский мен А.С. Чернышев, Т.Е. Вежевич, А.Г. Залевская,                 

О.Н. Капиренкова, В.А. Павлова, Т.Ш. Тажутдинова мектебінде қарастырылған. 

Лидерлік – ҧйымның мақсаттарына жетуге барлығының кҥшін бағыттай алатын, жекелеген тҧлға-

да, топқада ҽсер ете алуы. Лидерлік – топта орын алатын табиғи ҽлеуметтік-психологиялық ҥдеріс; 

ол беделді тҧлғаның топ мҥшелеріне ықпал етуімен байланысты.  

Елеулі мҽселені шешіп жатқан топ ҽр уақытта лидерді тыңдайды. Онсыз бірде-бір топ ҿмір сҥре 

алмайды. Сонымен қатар қарастырылған мҽселелерді қорыта келе, лидерді қандайда бір мақсатқа 

жету ҥшін адамдарды біріктіруге қабілетті тҧлға деп анықтау қажет. Сҽйкесінше, бҧл тҥсінік басқа 

мен – «мақсатпен» байланысты. Шын мҽнінде, мақсаты жоқ лидер қисынсыз болып кҿрінеді. Тек 

мақсаттың ғана болуы жҽне оған жалғыз жетуге ҧмтылу лидер атануға айқын тҥрде жеткіліксіз. 

Лидерліктің ажырамас белгісі – ең болмағанда бір ізбасардың болуы. Адамдарды артыңнан ерту, 

олардың арасында ортақ мақсатқа қол жеткізу бойынша нақты міндеттерді шешуге мҥмкіндік бере-

тін жҥйелі байланыстың болуын қамтамасыз ету қабілеті маңызды. 

Лидерлік – ҽрдайым беделді тҧлғаның жеке қасиеттерінің ол ықпал етуге тырысатындардың қасиет-

тері мен жҽне осы апта орыналған жағдай мен арақатынасына тҽуелді болатын ықпал етуші кҥші.  

Бейлстің айтуынша кез-келген топта лидердің екі тҥрі болады: эмоционалды жҽне инструментал-

ды. Эмоционалды лидердің қызметі – топтағы психологиялық климат, тҧлғааралық қарым-қатынас-

ты оңтайлы реттеу. Ҽдетте ол тҿреші, кеңес беруші рҿлінде болады. Алинструменталды лидер – 

ерекше қызмет тҥрлерінің бастамасын ҿзіне алатын жҽне мақсатқа жету жолында кҥшін ҥйлестіре 

алатын топ мҥшесі. 

Кҿп жылдар бойы ғалымдар лидердің негізгі ерекшеліктері туралы зерттеп келеді. Зерттеу бары-

сында нақты ерекшеліктерін атап айту ҿте қиын болды, себебі олардың саны ҿте кҿп. Бірақ осыған 

қарамастан лидердің ерекшеліктері ары қарай даму барысында, тҽжірибеден нақты кҿрінеді.  

Психология-педагогикалық ҽдебиетте мектеп жасына дейінгі балаларда лидерліктің пайда болуы 

туралы зерттегендер: Т.А. Репиной, В.С. Мухина, Р.К. Терещук, С.В. Никитина, Е.А. Аркин,                   

А.С. Залужный, Н.Е. Щуркова, Ю.Е. Лукоянов, Т.В. Сенько, Я.Л. Коломинский болды. Т.А. Репина 

баланың кез-келген іс-ҽрекетте жеңімпаз болуға ҧмтылуы оның топ ішіндегі жҽне қарым-қатынас-

тағы белсенділігінің дамуына ҽсер етеді. В.С. Мухина баланың жеңіске ҧмтылуы баланы белсенді 

болуға жҽне барлығы мойындаған яғни, «лидер» болуға септігін тигізеді. С.В. Никитина мектепке 

дейінгі білім сапасына баланы жан-жақты дамытатын бірнеше қҧзіреттіліктерді қамтитын ғылыми-

ҽдістемелік ҧсыныс жасаған болатын. Е.А. Аркин бала ҧжымын зеттеудегі негізгі мҽселе лидерлік 

мҽселесі екендігін баса айтты жҽне «лидер-бала мектепке дейінгі мекемелерде ерекеше мҽнге ие» деп 

есептейтін пікірін келтіреміз. А.С. Залужный балалардың ҿзара қарым-қатынасын зерттей келе, жағ-

даятты жҽне қалыпты деген лидердің типологиясын анықтады. 

Психология-педагогикалық ҽдебиетте мектеп жасына дейінгі балалардың лидерлік сапасын қа-

лыптастыруда ойын ҽрекетін зерттеген Ресей ғалымдары А.И. Матусик, Н.Я. Михайленко,                   

А.И. Бондаренко, Н.А. Короткова, С.Н. Новоселова, Р.С. Буре, Д.В. Менджерицкая, Р.И. Жуковская, 

В.П. Залогина, Н.Я. Михайленко, В.Я. Воронова, А.И. Розов жҽне т.б қарастырды. А.И. Бондаренко 

мектеп жасына дейінгі балалардың дидактикалық ойындар арқылы ҽлеуметтік белсенділігін қалып-

тасты ру мҽселесін қарастырса, А.И. Матусик ойын арқылы балалардың ҧйымдастырушалық қабі-

летін арттыру мҽселесін зерттеді. А.И. Розов балалардың ойынын кҿп бақылап, нҽтижесінде балалар 

жеңіске жетуге бағдарланған ойындарды  ҧнатады, ал қалған ойындарды балалар қызығушылықпен 

ойнамайтынын айтып кетті. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі ҽлемі ойын іс-ҽрекетімен бірге дамып отыратын ҥде-

ріс. Адамзаттың ҽлеуметтік-тарихи дамуы барысында, баланың жеке тҧлғасын қалыптастыру мен 

ҽлеуметтендіруде мектепке дейінгі балалардың ойыны ерекше маңызға ие болып келеді. Ойынның 
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кҿмегімен балалар кҿпғасырлық адамзат тарихымен жасалған қоршаған ортамен ҿзара ҽрекет тҽжі-

рибесін меңгереді, моральдық нормалар, тҽжірибелік жҽне ақыл-ой   тҽсілін игереді. Ойын – балалық 

шақта қалыптасып, адамның бҥкіл ҿмірі барысында онымен бірге жҥретін ерекше іс-ҽрекет.  

Еліміздегі мектепке дейінгі білім беруде ойын ҽрекетін ҧйымдастыру мҽселесіне Н.С. Қҧлжанова, 

Ҽ.Меңжанова, М.Т. Тҧрыскелдина, Т.Иманбеков, Г.М. Қасымова, С.А. Тҿкеев, Ҧ.Т. Тҿленованың 

еңбектерінде зерттеулер жҥргізілген. Ҽ.Меңжанова: «Ойын баланың барлық нышандарының дамуы-

на мҥмкіндік тудыратын интелектуалдық мектеп» - деп айтқан  [2, 16 б.]. 

Д.В. Менджритская ҿзінің «Балалар ойынының тҽрбиешісі» кітабында былай дейді: ерте балалық 

шақта бала нақты ойын барысында дербес болуға, ҿз кҿзқарасы бойынша қҧрбыларымен қарым-

қатынасқа тҥсуге, ойыншықты таңдап, тҥрлі заттарды қолдануға, логикалық тҥрде ойын сюжеті жҽне 

ережесімен байланысты қандайда бір қиындықты жеңуге аса ҥлкен мҥмкіндікке ие [3, 73 б.].  

Балалар есейген сайын, олардың жалпы даму деңгейі жоғарылайды, оған қоса ҿз кҥшімен мінез – 

қҧлық қалпының қалыптасуы ҥшін ойын (ҽсіресе педагогикалық бағыттағы) қҧнды болады: бала-

ларда сюжетті ҿзі жоспарлау немесе ойынды ережелерімен ҧйымдастыру, серіктес табу, мақсат қою 

жҽне ҿз ойлағанын жҥзеге асыру ҥшін қажетті қҧрал таңдау мҥмкіндігі туады ( қимыл-қозғалыс, 

дидактикалық ойындар).  

Лидер-бала – кез келген жағдайды ҿзгерте алатын, қандай да бір істе басқаларға ықпал ете ала-

тын, артынан ерте алатын ҧйымдастырушы, белсенді жҽне бастамашыл тҧлға. 

Сонымен қарастырған мҽселелерді қорыта келе, психология ғылымында «іс-ҽрекет» ҧғымы 

психикалық қҧбылыстар мен ҥдерістерді саралауда тҥсіндірмелік ҧстаным сапасында қолданылады. 

Психологиялық деңгейде іс-ҽрекет адамның нақты болмысының ҥдерістер жиынтығы ретінде 

кҿрінеді.  Ал ойын ҽрекеті – баланың жетекші ҽрекеті.  

Лидерді қандайда бір мақсатқа жету ҥшін адамдарды біріктіруге қабілетті тҧлға деп анықтау 

қажет. Лидерліктің ажырамас бҿлігі – ең болмағанда ізбасарлардың болуы. Адамдарды артыңнан 

ерту, олардың арасында ортақ мақсатқа қол жеткізу бойынша нақты міндеттерді шешуге мҥмкіндік 

беретін жҥйелі байланыстың болуын қамтамасыз ету қабілеті болу маңызды. 

Лидерлік – қандай да бір ортақ ҧйымның мақсатына жетуге барлығының кҥшін бағыттай алатын, 

жекелеген тҧлғаға да, топқа да ҽсер ете алуы. Ол беделді тҧлғаның топ мҥшелеріне ықпал етуімен 

байланысты. 

Ал, мектепке дейінгі балалардың ойын ҽрекеті арқылы лидерлік сапасын қалыптастырудың педа-

гогикалық шарттарын тҿмендегідей тҧжырымдаймыз:  

– оқу-тҽрбие ҥдерісі ойын арқылы лидерлік сапасын арттыру бағдарламаларымен қамтамасыз 

етілуі; 

– мектепке дейінгі балалардың лидерлік сапаларын ойын ҽрекетінде қолдана білу біліктіліктері 

мен дағдыларының қалыптасуы.  

– «Мектепке дейінгі балалардың ойын ҽрекеті арқылы лидерлік сапасын қалыптастыру» арнайы 

курс бағдарламасын жоғары педагогикалық оқу орындарының оқу ҥдерісіне енгізу. 

Зерттеу барысында жасалған теориялық талдаулар негізінде тҿмендегідей тҧжырым жасауға 

болады: 

– Зерттеу барысында «лидер», лидерлік», лидерлік сапа» ҧғымдарына контент-талдау арқылы 

мектеп жасына дейінгі балалардың ойын ҽрекеті арқылы лидерлік сапасының мҽні анықталды. Зерт-

теудің практикалық-тҽжірибелік бҿлімі ҽлі де зерттелуде... 
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ОРЫС ТІЛДІ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДА БҮЛДІРШІНДЕРГЕ  
ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕТУДІҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ 

 
Аңдатпа 

Бҧл мақалада орыс тілді мектепке дейінгі ҧйымда қазақ тілін оқыту мҽселелері жайлы айтылған. Осы мҽселе 

тҿңірегінде отандық жҽне шетел ғалымдарының еңбектері кҿрсетілді. Тілді ҥйрету мектеп жасына дейінгі кезеңде 

бала санасына жақсы қабылданады. Қазақ тілі мемлекеттік тіл болғандықтан, қазақ тілін орыс тілді мектепке дейінгі 

ҧйымдарда балаларға баса оқыту маңызды.  

Орыс тілді мектепке дейінгі ҧйымда қазақ тілін ерте жастан бастап оқыту аса маңызды. Баланың жас жҽне даму 

ерекшеліктерін ескере отырып, мемлекеттік тілді оқыту бала дамуына жаңа жол. Бағдарламаға сҽйкес орыс тілді 

мектепке дейінгі ҧйымда қазақ тілін оқытудың сағаттарын жоғарлату қажет. Отандық жҽне шетел ғалымдарының 

еңбектері зерттелді. Сонымен қатар елбасымыздың еңбектерімен қатар тіл туралы мақал-мҽтелдер зерттелді. 

Тҥйін сӛздер: тіл, тілдік дағдылар, тілді дамыту, қабылдау, мҽдениет, қарым-қатынас. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ ОБУЧЕНИЯ КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ  

В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация 

В этой статье рассмотрены проблемы обучения русскоязычных детей дошкольного возраста казахскому языку в 

условиях современного мира. Исследованы труды отечественных и зарубежных  психологов, педагогов изучавшие 

данный вопрос. Следует отметить, что формирование языковых навыков закладываются в дошкольном возрасте.  

Из-за того, что казахский язык является государственным языком в стране, учитывается преподавание казахского 

языка в русскоязычных дошкольных организациях 

Русскоязычным детям предлагается изучать казахский язык с раннего возраста в сознании ребенка. С учетом 

возраста и личности ребенка, способность обучать ребенка с раннего возраста – это быстрый ответ ребенку. 

Согласно программе, нам нужно увеличить часы преподавания казахского языка в русскоязычной организации. 

Изучение произведений отечественных и зарубежных учителей показано эффективность преподавания русского 

языка младшим детям с раннего возраста. А также сделано анализ на мнению ученых. Наряду с научными исследо-

ваниями, проанализировал работы главы нашей нации и проанализировал пословицы о языке. 

Ключевые слова: язык, языковые навыки, развитие речи, восприятие, культура, общения.  
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FORMING A CULTURE OF COMMUNICATION ON THE BASIS OF TEACHING THE KAZAKH 

LANGUAGE IN RUSSIAN-LANGUAGE PRE-SCHOOL ORGANIZATIONS 

 

Abstract 

This article examines the problems of teaching Russian-speaking children of preschool age to the Kazakh language in the 

modern world. The works of domestic and foreign psychologists, teachers studied this issue. It should be noted that the 

formation of language skills are laid in the preschool age. Due to the fact that the Kazakh language is the state language in the 

country, the teaching of the Kazakh language in Russian-language pre-school organizations. 
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Russian-speaking children are encouraged to learn Kazakh from an early age in the child's mind. Given the age and 

personality of the child, the ability to train a child from an early age is a quick response to the child. according to the program, 

we need to increase the hours of teaching the Kazakh language in a Russian-language organization. Studying the works of 

domestic and foreign teachers shows the effectiveness of teaching Russian to younger children from an early age. And also 

the analysis on opinion of scientists is made. Along with scientific research, he analyzed the works of the head of our nation 

and analyzed proverbs about the language. 

Key words: language, language skills, speech development, perception, culture, communication. 

 

Егеменді елімізде жасҿспірім буынға дҧрыс тҽрбие беру, олардың патриотық сезімін ояту, елге 

қызмет етуге, мемлекеттің іргесін нығайтуға, тілдің дҽрежесін кҿтеру негізгі мҽселелердің біріне 

айналып отыр. Қазіргі таңда егеменді елімізді мекендеп отырған барлық ҧлттың да бала жастан 

бастап, мемлекеттік тілді меңгеруі, сол тілде оқуға, жазуға ҥйрену қолға алынуда. 

Қазақстан Республикасының «Тіл туралы» заңының 4-бабында «Қазақстан халқын топтастыру-

дың аса маңызды факторы болып табылатын мемлекеттік тілді меңгеруі – Қазақстан Республика-

сының ҽрбір азаматының міндеті» деп кҿрсетілген [1].  

Республикамызда тҧрып жатқан ҿзге ҧлтқа қазақ тілін білу қоғамымыздың басты саясатының бірі. 

Себебі, қазақ тілі мемлекеттік тіл жҽне халқымыздың ҿткен ҧрпағының тҽлім-тҽрбиесін тарихын, 

ҽдет-ғҧрпын қазіргі қоғам жағдайымен біртҧтастықта, ажырамас бірлік жағдайда мҽңгілік бірік-

тіретін ең сенімді қҧрал.  

Елбасымыз Н.Ҽ. Назарбаевтың сҿзімен айтқанда бҧл мҽселені шешу бір уақыттың аясында тын-

дырып тастайтын іс емес. Бҧл мемлекеттік тҧрғыда ҧзақ жылдар бойы, ҧдайы жҽне жҥйелі тҥрде 

айналысатын іс. Осы тҧрғыдан алғанда ҿзге ҧлтқа тілді ҥйретуді жҽне дамытуды сҽби жастан бастап 

қолға алу мҽселесі туындайды.  

Қазіргі таңда мемлекеттік тілді қолданудағы ҽлі де болса кездесіп отырған кемшіліктерді бол-

дырмау жағын ескере отырып, психологиялық тҧрғыдан алғанда бҥлдіршіндердің не нҽрсені болсын 

судай сіңіретін кезеңін дҧрыс пайдалануға тиіспіз. Мектепке дейінгі балалардың кез келген  тілді тез 

бойына сіңіретін ерекшеліктеріне негіздей отырып, мемлекеттік тілді ҿз мҽнінде ҥйретуге мол мҥм-

кіндік бар екенін  ҥнемі естен шығармауымыз керек.  

ҚР кҿпҧлтты халық болғандықтан, мемлекеттік тіл ҧлтаралық қатынас қҧралына айналуда. 

Сондықтан да, қазіргі мектепке дейінгі мекемелерге арналған тҽрбие мен білім беру бағдарлама-

ларында  мемлекеттік тілді ҥйретуге ҥлкен мҽн беріліп отыр. Ҽсіресе, орыс тілді мектепке дейінгі 

ҧйымда қазақ тілінің мҽртебесін кҿтеріп, оларға қазақ тілінде сҿйлеу мҽдениетін дамыту мҽселесі  

қолға алынуда.  

Қазақстан Республикасының жалпыға білім беру стандарты бойынша мектепке дейінгі тҽрбиемен 

оқыту барысында бҥлдіршіндерге қазақ тілін ҥйретудің білім-деңгейі  нақты кҿрсетілген. Ҿзге ҧлтқа 

қазақ тілін ҥйрету оңай мҽселе емес. Оның бірнеше себебі бар: 

- отбасында қазақ тілінің қолданылмауы; 

- баланың кҥнделікті қатынас қҧралына айналмағандығы; 

- басқа тілді ҥйренуге бала бойындағы психологиялық тҥрткінің тҿмендігі; 

- басқа ҧлт балаларына қазақ тілін ҥйретуде ата-ананың ҽсерінің тҿмендігі. 

Ҿзге ҧлт балаларына қазақ тілін ҥйрету кҿп ізденуді, балаларды сол тілге қызықтыра білуді талап 

етеді. Тіл ҥйрету бҧл де тек ҽртҥрлі  сҿздерді қайталау емес, оның мҽні мен мағынасын тҥсіну арқы-

лы керекті жерінде қолдануға дағдыландыру. Шетелдердің де Қазақстандық ғалымдар мен ағарту-

шылардың да ой-пікірлері де ҿзге тілді ҥйрету мектепке дейінгі балалық шақтан басталғанда ҥлкен 

жетістікке жететіндігін айқындап кҿрсетіп отыр. 

Ғалымдарымыздың басым кҿпшілігі ҧлтқа қарамай, ҿзге ҧлтқа қазақ тілін ҥйрету арқылы ҧлтара-

лық саяси теңдікті нығайтуға болатындығын ҧсынады. Біріншіден, тіл туралы білім мен дағды ҧзақ 

мерзімде жаңа сҿздердің бірте-бірте жинақталу арқылы дамитындығы. Яғни, ҿзге тілдегі баланың 

қазақ тілін меңгеруі ауызекі сҿйлеуден біртіндеп кҥрделене тҥсетіндігін кҿрсетеді. 

Екіншіден, баланың басқа адамдармен қарым-қатынасы, ҿзін қоршаған ортадағы кездесетін зат-

тарды, нысандарды, табиғатты бақылаудан, ол уралы ой-пікірін маңайына жеткізе білуден басталып, 

сол арқылы сҿздік қорының  молаятындығы.  
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Бҧл мҽселені мектепке дейінгі бала тҽрбиесінде оларға ҿзін қоршаған ортаға негіздей отырып 

жаңа сҿздер ҥйретуден жҽне олардың арасындағы қатынас қҧралы есебінде пайдаланудан бастауы-

мыз керек. 

Сҿздерді жекелеп жалаң ҥйретпей, оларды кҿрнекіліктерге негізделген ойындар арқылы ҥйрету-

дің тиімділігіне кҿз жеткізіп отырмыз. Басқа тілді ҥйрену ҥшін бала бойында тҥрткінің тууы қажет.  

Баланың ойын кезіндегі іс-ҽрекеттерін дҧрыс ҧйымдастыра отырып, бір-бірімен қарым-қатынасын 

кҥшейту арқылы да олардың кҥнделікті жаңа сҿздерді естуі, қолдануы, сҿйлеуі сияқты практикалық 

жҧмыстар бойынша олардың алғашқы байланыстырып сҿйлеу қабілеті дамиды.   

Психолог А.К. Маркованың пікірінше  ҿзге тілді ҥйренудегі ең басты психологиялық шарт - бала 

бойындағы мотивация, оқушының белсенділігі, тілге деген қызығушылығы болып табылады. Орыс 

тілді балалардың қазақ тіліне қызығуына бірнеше себеп бар. Біріншіден, орыс балабақшаларында 

ҽртҥрлі ҧлт балалары тҽрбиеленетін болғандықтан, олар бір-бірінің іс-ҽрекетіне қызыға қарайтыны 

белгілі. Екіншіден, қызығу бала ойына тҥрткі болады, яғни  мотивация тудырады. Сонымен қатар, 

оқушыға ҿзге тілде сҿйлеу жҽне ойлау ҥшін сол тілді ҥйренуге деген қҧштарлық пен сҿйлеуге дағды-

лану қажет, яғни қозғаушы кҥш пен сана байланысады. Кҿптеген ғалымдардың пікірінше - бала 

туған тілді бейсаналық тҥрде меңгерсе, шет тілін саналы тҥрде оқиды. Л.С. Выготский «Сана жҽне 

сҿйлеу» еңбегінде шетел тілін меңгеруде сана қатысады деп кҿрсетеді. 

Жинақтап айтқанда, орыс тілді балаларға қазақ тілін ҥйретуде олардың сезімдік қабылдауларына 

сҥйену орын алуға тиісті. Ол ҥшін дидактикалық ойындар арқылы затты қолымен ҧстап немесе қоз-

ғалтып байқап, тыңдап, иіскеп, дҽмін сезіп кҿру арқылы тҥрлі сҿз тҧлғаларын қабылдайтын болады. 

Содан кейін оларды есте сақтауы немесе қайталау арқылы айтуға, кҥнделікті қолдану дҽрежесіне 

жетуге болады.  

Ойын ҧйымдастыру негізінде балалардың ҽрбір затты атауын, оның қасиетін сипаттауын, қолда-

нылатын пайдасын жіктеуін т.б. сҿздердің қолданылуын қамтамасыз етіп қана қоймай, баланың сҿз 

тіркестерін жасауын, сҿйлем қҧрастыруын дамытуға болады. Ойын арқылы бала бірігіп жҧмыс істеу-

ге, топтық жҧмыс орындауға қатыса отырып, олардың қарым-қатыстық мҽдениетінің дамуына жағ-

дай жасалады. 

Орыс тілді мектепке дейінгі ҧйымда қазақ тілінде ойын ҧйымдастыру барысында мына мҽселе-

лерге кҿңіл аудару керек: 

1. Ойынның мазмҧны оқушылардың кҥнделікті қоршаған ҿмірде кездестіретін нысандары мен 

қҧбылыстарына негізделуге тиісті. 

2. Ойынға керекті қҧралдардың толық болуы. 

3. Балаларға ойын шартының тҥсініктілігі. 

4. Ҽр оқушының атқаратын жҧмысының айқындығы. 

5. Жаңа сҿзді ҥретуде баланың зейінін кҿрнекіліктерге аудара отырып қайталатуды.   

6. Сҿзді тҽрбиеші айтқаннан кейін дҧрыс қайталауына кҿңіл аудару. 

7. Балалардың бірін-бірі жҿндеуіне орын беру. 

8. Жаңа сҿздерді байланыстырып, сҿйлем қҧрастыруға жаттықтыру.  

9. Ҥйден бҥгінгі жаңа сҿздер бойынша бірнеше сҿйлем қҧрастырып тапсыру. 

Орыс тілді балаларға қазақ тілін ҥйретуде бейнелі кҿрнекіліктердің алатын орыны ерекше. Бҧл 

кҿбіне белгілі бір заттарды немесе, табиғи қҧбылыстарды бейнелейтін суреттер болуы мҥмкін. 

Мҧндай жағдайда ҽрбір кҿріністі сипаттау ҥшін қолданылатын сҿздердің мҽніне кҿңіл аударылуға 

тиісті. Бейнелі кҿрнекіліктерді пайдалануда мына мҽселелерге баса кҿңіл аудару керек: 

1) кҿріп отырған суретке атқою; 

2) кҿріністі сипаттауға тырысу; 

3) ҿз ойларын дҽлелдеуге мҥмкіндік беру; 

4) балалардың бір-бірін толықтыруға жҽне тҥзетуге жағдай жасау; 

5) ой қорытып, бір-екі сҿйлеммен тҧжырым жасауға жаттықтыру; 

6) балалардың бір-біріне сҧрақ қоюын ҧйымдастыру; 

7) ҥйден бҥгінгі кҿргендері туралы 2-3 сҿйлем қҧрастыруды тапсыру. 

Ф.Ш. Оразбаева, Р.С. Рахметова: Оқушылардың білім дағдысын қалыптастырудың жолдарын 

айта келе «... материалдарын тізбектеп оқыта берумен емес, керсінше, олардың ішінен сҿйлеуге 
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қажетті ең керектілерін сҧрыптап ала білумен, сҿйлеу қҧралдары мен амалдарын танумен, оларды 

дҧрыс қолданумен сҿйлесім ҽрекетінде тиімді пайдалана білумен ерекшеленеді» - дейді. [3] 

Ахмет Байтҧрсынов: «Тілдің ауанына қарамай, харіптің, емленің ауанына бҧрылып, тілдің кҿркін 

бҧзған, ҽдеби тілмен жазамыз деп, жат тілмен жазып, ҿз тілінен айырылған басқа тҥріктердің ізіне 

тҥсіп, тілімізді аздырғанымызды мақҧл кҿрмейміз», - деген. [4] Тілді оқыту сабақтарының тҽрбиелік 

ҽлеуеті мен мҥмкіншіліктерін Е.Пассов былай кҿрсетеді. Біріншіден, сабақтың тҽрбиелік мҥмкінші-

лігі берілетіні оқу материалының мазмҧнына байланысты болады. Олар Отан, тарих, адамдардың 

батылдығы мен батырлығы, халықтың мҽдениеті, музыка, экология т.с.с. туралы болуы мҥмкін. 

Бірақ кез келген тілді ҥйретуге арналған сабақтың тҽрбиелік мҽні ҥйретіліп жатқан тілде қарым-

қатынас жасау арқылы тҽрбиелеуден тҧрады. Е.Пассовтың айтуы бойынша, тіл ҥйрету сабағының 

тҽрбиелік ҿзегі – тілдің барлық қҧндылықтарын игерген, сол тілді ҿзінің барлық қарым-қатынас 

жағдайында қолдана білетін тҧлға тҽрбиелеу. Тҧлғалық бағыт тіл ҥйренушінің жанына жҽне сана-

сына тҽрбиелік ҽсер етуге болатын арна болып табылады. Ол арнаға ҽсер етуші педагогтың оқу мате-

риалын дҧрыс тҥсіндіріп, тҽрбиелік мҽнін ашып, тҧлғаға жеткізу шеберлігі сабақтың тҽрбиелік 

мақсатының толықтай іске асуының қайнар кҿзі дейді. [5]  

Осы жерде С.Ф. Шатиловтың тілді оқытуда маңызды болып табылатын мемлекеттік бағдарлама-

ларға сҥйену жҽне де ол бағдарламалардың кешенді тҥрде іске асырылуы басты ҧстаным болуы 

керектігін айтады. [6] 

Жоғары кҿрсетілген балалардың ойын кезіндегі ҽрбір іс-ҽрекеті олардың бір-бірімен қарам-қатыс-

тық мҽдениетін ҿрбіте тҥсетіндігіне кҥмҽн келтірмейді. 

Сондықтан да, біз бҥгінгі мақаламызда орыс тілді балаларға қазақ тілін ҥйретудің кейбір мҽселе-

леріне ғана тоқталдық. Бҧл кҥрделі мҽселенің ҽдістемелік тҧстарына байланысты болашақта ҽрі 

қарай жалғастырмақпыз. 
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Аңдатпа 

Мақала ҥштілділікті тҽуелсіз еліміз ҥшін стратегиялық мҽні ерекше қҧбылыс екенін, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының мектепке дейінгі ҧйымдарының жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына негіз-

делген мектепке дейінгі ҧйымдарда шет тілін  оқытуды ҧйымдастырудың педагогикалық шарттары қарастырылады. 

Ҥштілділіктің кез келген сыңары ретінде кез келген шет тілін алуға болатынын, бірақ біз бҧл жерде де қоғамның 

нақты сҧранысы басым тҥскен қазақ мемлекеттік тіл ретінде, орыс тілі ҧлтаралық қатынас тілі ретінде жҽне 

ағылшын тілі халықаралық қатынас тілі ретінде ерекше мҽн беру керек екенідігі айтылады. Шет тілдерін білу қазіргі 

ҽлемнің қажеттілігі болып табылады. Ағылшын тілінің халықаралық қатынас тілі екенін тҥсінген сайын кҿпшілік 

ата-аналар баланың алғашқы ҿмірінен бастап шет тілін меңгертуге тырысады. 

Тҥйін сӛздер: ҥштілділік, мектепке дейінгі ҧйым, ағылшын тілі, ойын сабағы, сабақ тҥрлері 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕХЪЯЗЫЧИЯ  

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Аннотация 

В этой статье рассматриваются трехъязычие как особую стратегическую необходимость для нашего независи-

мого государства, а также педагогические условия организации обучения иностранному языку в дошкольной 

образовательной организации на основе требований государственного стандарта дошкольного образования 

Республики Казахстан. В качестве компонента трехъязычию можно было бы взять любой иностранный язык, но по 

запросу общества в данный момент приоритетным является знание казахского языка как государственного, русского 

как язык межнационального общения и английского языка как язык международных отношении. Знание 

иностранных языков –необходимость современного мира. Понимая, что английский язык – язык международного 

общения, все больше родителей стремятся вложить в уста своего ребенка иностранную речь с первых лет жизни.  

Ключевые слова: трехъязычие, дошкольная организация, английский язык, игровые занятия, виды занятий 
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Abstract 

This article considers trilingualism as a special strategic necessity for our independent government, as well as pedagogical 

conditions for organizing the teaching of a foreign language in a preschool educational organization because of the 

requirements of the state standard of preschool education of the Republic of Kazakhstan. Any foreign language could be taken 

as a component of trilingualism, but at the request of the society that knowledge of the Kazakh language as a state language, 

Russian as a language of interethnic communication and English as a language of international concern is a priority now. 

Knowledge of foreign languages is the necessity of the modern world. Realizing that English - Language international 

communication, more and more parents seek to put into the mouth of her child a foreign language from the very first years of life. 

Keywords: trilingual, preschool organization, English language, game classes, types of classes 

 

Қоғамдағы болып жатқан ҽлеуметтік экономикалық ҿзгерістер мен еліміздің  білім беру саласы-

ның  ҽлемдік  білім кеңістігіне  шығуы – білім беруде, соның ішінде мектепке дейінгі тҽрбиелеу мен 

оқытуға заман талабына сай ҿзгерістер енгізіп отыр. Қазіргі уақытта еліміздің негізгі  стратегиялық 

міндеттерінің бірі мектепке дейінгі мекемелерде білім беру жҥйесін қайта  қҧру жҽне дамыту болып 

табылады. Оның бір дҽлелі 2016 жылғы «Мектепке дейінгі тҽрбие мен оқытудың ҥлгілік бағдарлама-

сының» қабылдануы. Бағдарламада:  

- оқытуды ҧйымдастырудағы тҧлғаға бағдарланған жҽне жҥйелi-ҽрекеттiк тҽсiл арқылы жҥзеге 

асыру;  

- балаларда басты жалпы адамзаттық қҧндылықтардың қалыптасуына кҿмектесу; 

- кҥнделiктi ҿмiрде қажеттi ақпаратты алуға, iрiктеуге, ҿңдеуге, жеткiзуге жҽне коммуникативтiк 

мiндеттердi шешуде балалардың тiлдiк дағдылардың қолдануы мақсатында сҿйлеу ҽрекетiнiң тҥр-

лерi ретiнде тыңдалым, айтылым, оқылым жҽне жазылымның қалыптасуына жҽне дамуына кҿмек-

тесу; 

- тілдесуге қатысушы тҧлғаларды жҽне олардың бір-бірімен қарым-қатынасын айқындау қабілет-

терін қалыптастыру; 

- ағылшын тілін тҥсінуін жҽне ҥлгілік ҽдеп жағдайларында топтық жағдайда, ойын кезінде тілдесе 

білу білігін дамыту мазмҧны кҿзделген [1]. 

Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына Жолдауында «Балаларымыздың бола-

шағы ҥшін осындай шешімді бірлесе отырып қабылдауға тиіспіз, баланың орыс, ағылшын тіл-

дерін,  интернет тілін жетік меңгеруі – ең бастысы қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады» [2] - деп 

атап кҿрсеткен бағыты негізінде мектепке дейінгі ҧйымда ҥш тілді қатар оқыту қолға алынып отыр.  

Мектеп жасына дейінгі баланың тілін дамытудың негізгі мақсаты жаңа білімді қабылдауға дайын-

дығын қамтамасыз ету. Баланы ҥштілді мҽдениетке баулу арқылы: тілді дҧрыс меңгертуге, ауызекі 
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сҿйлей білуді ҥйретуге болады. Мамандардың педагогикалық іс-тҽжірибесінде балабақшада ҥш тілді 

ҥйрету жҧмыстарын бастау бірізділік пен арнайы жҥйе бойынша  ҧйымдастыруда тҿмендегідей 

бағыттар қамтылған: 

- баланың сҿздік қорын дамыту; 

- жаңа сҿздердің мағыналарын жетік тҥсіну; 

- синонимдер мен антонимдерді қолдана білу; 

- сҿз тіркесі, сҿйлемдерді дҧрыс қолдану; 

- сҿзді байланыстырып сҿйлеуге ҥйрету; 

- диалог тҥрінде сҿйлей білу. 

Мектепке дейінгі мекемелердегі ҥш тілді ҥйрету мақсатындағы жҥйелі жҧмыстар баланың ағыл-

шын тіліндегі мультфильмдердің сюжетіне қарап, ҽуенін ыңылдап қайталауы, қосылып бірге шыр-

қауы ҥлкен жетістік. Ал, кейбір балалардың 1-ден 10-ға дейін ҥштілде санай аламын деп, енді бірі 

ағылшынша тақпақ білемін деп айналасындағы адамдарға балабақшада ҥйренгендерін қайталауы тіл 

тҿңірегіндегі жҧмыстардың нҽтижесі деп білеміз. Бала кҿптілді меңгерген сайын, болашақта алар 

белестері биік болады. Ҿйткені балабақшадан алынған білім оның ҿмірінің жарқын болуына кепілдік 

беретін орда. 

Педагогикалық фактор тілді оқытудың жаңа ҽдіс-тҽсілдері, интерактивті ҽдістер мен жаңа техно-

логияларды, бақылау ҽдістерін, педагогтардың шеберлігін қазіргі заманға сай ҧйымдастыруды талап 

етеді. Тіл,  мҽдениетін игеру – ҽр баланың сҽби шағынан басталып, ары қарай бірітіндеп жетіліп 

отыратын ҥрдіс. Тіл, дҥние танудың кілті. Ол мҽдиниет деп аталатын дҥниенің мҽңгілік ажырамас 

бҿлшегі, бҥкіл қоғамды алға жылжытушы, дҥниетанудың негізі, қарым-қатынас қҧралы. Тіл игеру 

арқылы бала айналасындағы дҥниені таниды, басқалармен қарым-қатынасқа тҥсе отырып оның 

танымдық қызметі оянады. Тілді ҥйреткенде, бала сол тілде сҿйлей алса болды дегенді қанағат етпей, 

тілді баланың бҥкіл мҥмкіндігін, қабілетін ашатындай дҽрежеде оқыту керек. Яғни, ҥш тілді меңгеру, 

білу - бҧл жаһандық ҽлемге жолдама деген сҿз. 

Белгілі саясаттанушы Т.Ҽбдуҽли: «Жаһандану – дегеніміз қарапайым сҿзбен айтқанда дамыған 

елдермен қарым-қатынасымызды нығайту. Соның бірі - тілдік коммуникация. Бҧл ҥшін халықаралық 

қатынас тілі болып жҥрген ағылшын тілін ҥйренуге жастарымызды жатпай-тҧрмай баулуымыз 

керек. Оның қажеттілігін уақыт ҿткен сайын ҿткір сезініп келеміз» [3] деген болатын. Ҽлемдік ғалам-

дандырудың ҿткізгіші, ғаламдандыру тілі болып танылған ағылшын тілін білу - ағылшын тілді ел-

дермен тиімді байланысқа тҥскен ҽлемдік деңгейде ҿз орнын ала бастаған Қазақстан ҥшін аса 

маңызды. Мҽселен, М.Ҽуезовтің «Абай жолы» романы ағылшын тіліне аударылмаса, Абайдай ғажап 

ақынымызбен қалай мақтанар едік?  

Шетел тілін білмей, дҥниежҥзілік экономика кеңестігін, білім, ақпарат кҿздерін жете меңгеруге 

қол жеткізе алмаймыз. Сондай-ақ жаңа технологияны жете меңгермей, тілдерді де игеру жедел ҽрі 

тиімді бола қоймайды. Қазіргі жалпы білім беретін мекемелердің кҿпшілігінде сабақ жаңа техно-

логияны іске асыру арқылы, оның механизмдерін тілді менгеруде дҧрыс қолдану арқылы ҿтеді. Бҧл- 

тіл мамандарының ізденісі, дегенмен ҽлі де болса, бҧл бағытты жетілдіру қажет екендігі сҿзсіз. 

Бҥгінде қазақстандық оқыту мен тҽрбиелеу ҽлемдік оқыту мен тҽрбиелеудің талаптарына сай болуы 

аса қажет. Сондықтан балабақшаға келген кҥндерінен бастап балалардың ана тіліне жҽне басқа тіл-

дерге қызығушылықтарын арттырып, ҥштілділік арқылы тҽрбиелеу қажеттігі туындайды. Бірнеше 

тілде еркін сҿйлей де жаза да білетін жастарымыз ҿз елінде де, шетелдерде де бҽсекеге қабілетті тҧл-

ға ретінде танылады. Бҥгінгі таңда ағылшын тілін меңгеру дегеніміз – ғаламдық ақпараттар мен 

инновациялардың ағынына ілесу деген сҿз. Оған қоса ағылшынша білсең – ҽлемдегі ең ҥздік, жоғары 

оқу орындарында білім алуға мҥмкіндігің мол. Мектепке дейінгі тҽрбие мен оқыту мазмҧнын жаңар-

туға сҽйкес мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі қҧзыреттіліктерін дамытуға жҽне терең білім 

беруге, соның ішінде тілді ҥйрету мҥмкіндіктерін кеңейтуге ерекше назар аударылады. Білім беру 

саласында ҥш тілде ҥйретуді енгізу қазіргі кезеңде мектепке дейінгі ҧйымдарда кеңінен қолға алы-

нып отыр. Ҥштілдік сабақ балалардың ой-ҿрісін, қиялын, сҿздік қорлары мен, тапқырлықты, ізденім-

паздықты, зейінділіктерін дамытады. Ҥштілдік сабақтарда мынадай ойын тҥрлері қолдануға болады: 

ойын-жаттығу, сергіту-ойындары, дидактикалық мақсаттағы ойындар, сҿздік ойындар жҽне де ағыл-
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шын тілінде тақпақтар, жҧмбақтар, музыка сабақтарында ағылшын тілі мамандарының кҿмегімен 

ҿлеңдер жаттауда. Осы ойындар балалардың тілін, сҿздік қорын дамытуда ҥлесі зор болып табылады.  

Балабақша ҥрдісінде шетел тілін оқытуда балалардың коммуникативті қҧзыреттіліктерін дамыту 

біліктілігін, балалардың қызығушылығын ҧйымдастыруда дидактикалык ойындардың қажеттілігі, 

яғни зор екендігі қарастырылған. Мҧндай ойындар баланы жан-жақты дамытып, білімді толық иге-

руіне кҿмектеседі. Бастапқы этапта ағылшын тілін оқытудағы бір негізі аспект ол ойын элементтерін 

тиімді пайдалану болып табылады. Ойын арқылы бала қоғамдық тҽжірибені меңгереді, сондықтан 

ҧйымдастырылған оқу іс-ҽрекетінде қандай дидактикалық ойын қолдануға болатынын сабақтың маз-

мҧнына, мақсатына, жас ерекшелігіне сҽйкес таңдалуы керек екендігі назарға алынған. Ағылшын 

тілін меңгерту барысында ҧсынылатын ойын элементтері, суретті тапсырмалар баланың ҿздігінен 

белсенді ҽрекетке тҥсуіне ықпал етеді.  

Шет тілін ерте меңгерудің тиімділігі теориялық зерттеулермен расталған оң нҽтижелерге ие 

(Евгений Негневицкая, А.М. Шахнарович, П.П. Блудова, Бахталина Е.Ю. жҽне т.б.). 

1. Балалардың коммуникативтік функцияларын дамыту, оның ішінде қарым-қатынас жасау мҥм-

кіндігі. Сҿйлеу қабілетін дамыту (фонемалық естуі, тілді сезінуі, имитациялау қабілеті, т.б.), психи-

калық функцияларын (ауызша ойлау, логикалық ойлау, тілдік болжам) дамыту. 

2. Сҿйлеу аппаратының дамуы (дҧрыс айтылу - шын мҽнінде, шет тілдерінде ана тілінде кездес-

пейтін фонемалар бар, бҧл балалардың сҿйлеу аппаратының икемділігін дамытуға жҽне сақтауға 

ықпал етеді) жҽне мектеп жасына дейінгі  балалардың жалпы тілін дамыту. 

3.  Шет тілін ҥйрену барысында ойлаудың дамуы ҿздерінің ана тілдерімен салыстырғанда ерікті 

не еріксіз тҥрде талданады немесе салыстырылады, содан кейін  ойлау ҥдерісінде жҥзеге асырылады. 

4. Лексиканы байыту: шет тілдік лексиканы меңгеру арқылы сҿздік қорын, сондай-ақ лингво-

мҽдениеттік материалдарды кеңейту. 

5. Шет тілін ҥйрену барысында  зейін қою, есте сақтау сияқты психикалық процестерді дамыту. 

Бҧны атап кету ҿте маңызды, ҿйткені дҽл осындай нҽтижеге қол жеткізу оқыту ҥдерісінің сауатты 

ҧйымдастырылуына байланысты болады [4]. Мектеп жасына дейінгі балалардың жас ерекшелік-

теріне байланысты психикалық, физикалық мҥмкіндіктерін, сонымен қатар олардың тілге деген қабі-

летін ескере отырып, сабақ беру барысында ойын тҥрінде ҿткізуге жҽне де сабақтың тҥрін ҿзгерте 

отырып, баланың танымдық, шығармашылық қабілетін дамытуды басты назарға кою қажет. Мек-

тепке дейінгі білім беру ҧйымдарда шет тілі аптасына 2 рет, сабақтың ҧзақтығы 30 минут. Сабақ 

арнайы бекітілген бҿлмеде ҿткізіледі. 

Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған шет тілі сабақтарының кҿптеген тҥрлері белгілі, алай-

да олардың ҽртҥрлілігінің арасында мҧғалімдер жиі қолданатын бірнеше шартты тҥрлері бар мҽсе-

лен: [5] 

- ойын тҥріндегі сабақ; 

- сҿйлеу дағдыларын дамытуға бағытталған сабақ; 

- тыңдау дағдыларын дамытуға бағытталған сабақ; 

- шығармашылыққа бағытталған сабақ; 

- ертегілер, ҽңгімелер жҽне т.б. сабақтары; 

- сабақ-саяхат; 

- рҿлдік ойынға бағытталған сабақ; 

- сҧрақ-жауап сабағы, жарыс сабағы; 

- жобаға бағытталған сабақ; 

- сабақ – сҧхбат; 

- мереке сабағы жҽне т.б. 

Мектепке дейінгі білім беру ҧйымдарында шет тілі сабақтарының мҧндай алуан тҥрлері, ең алды-

мен, мектеп жасына дейінгі балалардың шет тілін қабылдау мен меңгеру ерекшеліктеріне байланыс-

ты. Сабақтар дҽстҥрлі қалыпта: амандасу, ауа райын сҧрау, тізім бойынша балаларды тҥгендеу, ҽдет-

тегі таныс жаттығуларды орындау, жҽне ҥй тапсырмасын берумен аяқталмауы тиіс. Егер сабақ дҽс-

тҥрлі емес шығармашылыққа бағытталған тапсырмалармен жаттығулардан тҧрса, ол жаттығулар 

баланың іс-қимылына бағытталып, оның ішінде жарыстар мен сайыстар, жаттығулар, ал оның 

орындалу шарттары шет тілінде айтылса, мҧндай сабаққа балабақша баласы қызығушылықпен 
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барады, сонымен қатар шет тілін ҥйрену қызықты ойын тҥрінде қабылданып жҽне де ҿз қҧрбылары-

мен жҽне педагогпен қарым-қатынас жасаудың бір жолы болып есептелінетіні хақ. 

Қорыта айтқанда, ағылшын тілін меңгеру балаларға мектепте оқығанда, келешекте бҽсекеге 

қабылетті маман ретінде жақсы табыстарға қол жеткізу ҥшін ықпалды жҽне іскер адамдармен 

қарым-қатынас орната алу, қажеттіліктерін қанағаттандыру ҥшін қажет. Осы тҧрғыдан алғанда, ҿмір 

тҽжірибесі кҿрсетіп отырғандай, басқа тілді меңгеру кез келген тҧлғаның биіктен кҿрінуіне мҥмкін-

дік берері сҿзсіз. Ендеше, бiлiм мен ғылымның, экономика мен саясаттың, жалпы бҽсекелестiктiң 

қарыштап дамып отырған бҥгiнгiдей жаһандану кезеңiнде ҥш тiлдi бiлуді міндеттеу, ҿз кезегінде 

ҿткір де, қажеттіліктен туып отырған мҽселе деп білеміз. 
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СУЩНОСТЬ ПРИОБЩЕНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  
ДЕТСКИХ САДОВ К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ АРТИСТИЗМУ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Аннотация 

В статье описывается роль педагога в детском саду и важность интеграции педагогического артистизма в процесс 

профессиональной подготовки будущих педагогов в высших учебных заведениях. В то же время описывается 

сущность понятия артистизма, его смысла, сферы науки, где применяется. Кроме того, существуют различные 

определения понятия артистизма и концепций, которые структурированы по сравнению с собственными взглядами 

автора.  В то же время  объясняет особенности  и различия между концепциями  педагогического  артистизма  и 

педагогического  мастерства.  Описывается   польза навыков педагогического артистизма для педагога и способы его 

реализации. В частности, автор весьма подробно остановился на пользах специальных лекций для будущих педа-

гогов, работающих в дошкольных учреждениях, в которых проводятся психологические тренинги и используются  

элементы театральной педагогики. В то же время описывается цели и задачи художественного педагога, а также 

последствия их работы.  
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БОЛАШАҚ БАЛА БАҚША ТӘРБИЕШІСІ МАМАНЫН КӘСІБИ ДАЯРЛАУ ҤРДІСІНДЕ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АРТИСТИЗМГЕ БАУЛУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Аңдатпа 

Мақала жалпы бала-бақшада тҽрбиеші тҧлғасының атқаратын рҿлі, жоғары оқу орындарында болашақ бала-

бақша тҽрбиешісін кҽсіби даярлау ҥрдісінде педагогикалық артистизмге баулудың маңыздылығы туралы жазылған. 

Сонымен бірге артистизм ҧғымының мҽні, оның тҥпкі мағынасы, қолданылатын ғылым саласы туралы баяндалған. 

Оған қоса, артистизм ҧғымына берілген ҽртҥрлі ережелер жҽне оған автордың ҿзінің кҿзқарастарымен салыстыра 

отырып, қҧрастырылған анықтамалар берілген. Сонымен бірге педагогикалық артистизмнің педагогикалық шеберлік 

ҧғымының арасындағы ҿзара ерекшеліктері тҥсіндіріледі. Педагогикалық артистизм қабілетінің тҽрбиеші маманына 

берер пайдасы мен оны қалыптастыру ҥшін қандай шараларды жҥзеге асыру туралы жазылған. Ҽсіресе, автор театр-

ланған педагогика элеметтері мен психологиялық тренингтермен қамтылған арнайы дҽрістердің болашақ мектепке 

дейінгі мекемелерде жҧмыс жасайтын тҽрбиешілерге берер пайдасы туралы тоқталған. Сонымен бірге артистшіл 

тҽрбиешінің мақсаты мен міндеттері жҽне олардың жҧмысының нҽтижесі қандай болуы керек деген мҽселелер  

қамтылған.  

Тҥйін сӛздер: педагогикалық артистизм, ым-ишара, дауыс ырғағы, қимыл-қозғалыс ҽсемдігі, сымбат, сҿздік қор, 

шығармашылық іс-ҽрекет, мамандық, бала-бақша тҽрбиешісі, ата-аналар, педагогикалық шеберлік, эмоция, ҿзін-ҿзі 

дамыту, ҿзінің білімін жетілдіру, дарындылық, кҿңіл кҥй.  
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THE IMPIRTANCE OF PEDAGOGICAL ARTICISM IN THE PREPARATION OF THE PROFESSION  
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Abstract 

The article describes the role of a teacher in kindergarten  and the importance of the integration of pedagogical artistry in 

the process of training of future teachers in higher education institutions. Describes the essence of the concept of artistry, his 

sense, the sphere of science. Author explains the peculiarities and differences between the concepts of pedagogical artistry and 

pedagogical skill. In the article reminds benefits pedagogical skills of artistry of the teacher and ways of its realization. She 

notes about the benefits of  special lectures for future teachers working in pre-school institutions  where use elements of 

theatrical pedagogy and psychological training.  At the same time, describes goals and objectives of the art teacher, as well as 

the consequences of their work. 

Keywords: pedagogical artistry, gesticulation, rhythm of voice, beauty of gestures, appearance, lexicon, creative activity,  

profession, a kindergarten teacher, parents, pedagogical skills, emotion, self-development, talent, mood. 

 

Соңғы жылдары педагогикалық кадрларды даярлау жҽне пайдалану мҽселелерін шешу теориялық 

жҽне тҽжірибие жҥзінде ілгері дамығанына қарамастан, бҧл рухани ҿндіріс саласының маңызды 

бҿлігінде жаңа зерттеулерді жҥргізудің қажеттілігі терең сезіледі. Бҧл ең алдымен тҽрбиеші іс-ҽре-

кеті мен оның жеке тҧлғасына қойылатын талаптардың жҽне педагогикалық оқу орындарының 

тҥлектерінің даярлығының фактіге негізделген деңгейі, тҽрбиешіні даярлаудың типтік жҥйесі мен 

оның іс-ҽрекетінің жеке-шығармашылық сипаты арасындағы қарама-қайшылықтардың айқын кҿрі-

нуіне байланысты болып отыр. Қазіргі ҽлеуметтік-мҽдени жағдайды талдау, оқыту мен тҽрбиелеу 

жҥйесін қайта ҿзгертудің негізгі мазмҧны тар шеңберлі мамандықты даярлау бағытын - маманның 

шығармашылық іс-ҽрекет қабілеттерін дамытуға ауыстыру керек деген қорытынды жасайды. Ҽсіре-

се, бҧл педагогикалық мамандарды кҽсіби даярлау туралы мҽселе сҿз болғанда оның кҿкейтестілігі 

жоғарылай тҥседі. 
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Бҥгінгі кҥнде білім беру жҥйесінің логикалық аяқталуың бір тҥрі балаларға мҽдени тҽжірибе 

туралы дҧрыс тҥсінік беретін, оларға ҽлемнің ғылыми бейнесін қалыптастыратын бала-бақшаның 

негізгі міндеттері ҿткен кҥннің еншісіне кетіп барады. Ауысымға білім берудің жаңа қызметі келіп 

жатыр. Ол қоғамдық ҿмірдің жаңа формаларын тудыратын, ҽлеуметті ҿзгерту субъектісі болатын, 

жауапкершілігі мол, шығармашыл, ҿз бетімен дамуға қабілеті жоғары тҧлға болуға міндеттейді. 

Бірінші қатарға ҿзін-ҿзі дамыту, ҿз бетімен білім алу, ҿзін-ҿзі шынайыландыру сияқты қҧндылықтар 

шықты. Олар тҧлғаға бағытталған парадигманы рҽсімдеу ҥшін негіз болып отыр.  

Мектеп жасына дейінгі балалық шақ – адам ҿмірінің ең маңызды кезеңдерінің бірі. Қоғам алдын-

да ҿсіп келе жатқан ҧрпақты тҽрбиелеу ҥшін ҥлкен жауапкершілік тҽрбиешіге жҥктелген. Тҽрбиеші – 

бҧл баланың ҿмір жолында анасынан кейін кездесетін бірінші ҧстазы.  Тҽрбиеші бала-бақшадағы 

басты  тҧлға. Ол барлығының кҿз алдында жҥреді: балалардың да, ата-аналардың да.  Оның жҧмысы 

ҿте маңызды ҽрі кҥрделі, ҿйткені тҽрбиеші баланың табиғатын білуі тиіс, ол қалай тіршілік жасайды, 

қалай ойнайды, оны қуантатын не жҽне оны басқа қҧрдастары қалай қабылдайды сол туралы білуі 

тиіс. Тҽрбиеші ҽдемі жҽне дҧрыс сҿйлеуі керек, ол қызықты, ҽңгімені жақсы жеткізетін баяндаушы, 

ой-ҿрісі кең, баланың кҿзқарасын бҿлісіп, оның кҿз алдында беделді бола білуі тиіс. Баланың жҥре-

гіне кілт тапқан соң, ол оның досы болып қалыптасады.  

Мектеп жасына дейінгі мекеменің тҽрбиешісінің іс-ҽрекеті ҿз қызметі жҽне мазмҧны бойынша 

кҿп қырлы. Ол тҽрбешіден кҽсіби біліктілігінің ҽртҥрлі болуын талап етеді.  

Тҽрбиеші тҧлғасының қалыптасу ерекшелігі жҽне кҽсіби шеберлікті қалыптастыру мҽселесі кҿп-

теген ғалымдар мен ағартушылардың еңбектерінде зерттеліп, қарастырылған. Дҽлірек айтқанда,             

Э.И. Шыныбекова, Ҽ.М. Мҧханбетжанова, Ш.Т. Мҧқанбетова, О.С. Булатова, В.М. Коротов,                   

И.Ф. Кривонос, Н.В. Кузьмина, K.M. Левитан, Е.М. Павлютенков, В.И. Пипоков, В.А. Сластенин 

жҽне басқа ғалымдар оны жете зерттеген.   

Қазақстандық қоғамда педагогикалық іс-ҽрекеттің кеңістігі кеңейді, адамның қалыпты дамуы 

ҥшін психологиялық-педагогикалық жағдайларды қҧрастыру, ҽлеуметтік-мҽдени ортаны дамытуды 

жобалауға қабілетті педагогтарға қажеттілік жоғарылады. Болашақ тҽрбиеші мамандарды жоғарғы 

оқу орындарында кҽсіби даярлау кезеңдерін тҥзету мҽселесі ҿзекті болып отыр. Бҧрын кҽсіби шебер-

ліктің негізі деп қалыптасқан дҽстҥрлі кҿлемдер мен нҧсқалардың шеңберінде кҿпжылдық жҧмыс 

ҥшін жеткілікті психологиялық-педагогикалық жҽне арнайы-ғылыми (кҽсіптік) іс-ҽрекет компонент-

терінің жиынтығы бар, «пайдалануға дайын» мамандарды даярлап шығу жоғарғы оқу орнының 

міндеті болатын. Ал, бҥгінгі кҥні бала-бақша мен мектептерге ой-ҿрісі кең, бірнеше дҽстҥрлі емес 

технологияларды меңгерген, білім беру ҥрдісінің гуманисттік потенциалын алып жҥретін, бала ҥшін 

жағымды қасиеттерге ие тҽрбиеші, мҧғалімдер керек. Ол басқалардың мҽдениетіне, дҥниеге кҿзқара-

сына, діни сеніміне тҥсіністік пен шыдамдылық кҿрсетуге мҥмкіндік беретін жҽне гуманистік мҽде-

ниетті сақтау мен дамытуға ықпал ететін, ойлау мен ҽрекет ету жолдарын таңдауға білікті болуы 

керек. Сонымен бірге тҽрбиеші ҿз оқушыларымен ҽріптес болуға қабілетті болуы тиіс, олар ҥшін 

қайталанбас, ешкімге ҧқсамайтын,  референтті тҧлға бола білуі керек. Ол балаға білімділігімен қоса, 

эмоциясын жҽне ҿз сенімін, ҿзінің мотивациялық-қҧндылықты қарым-қатынасын беруі тиіс. Ол ҥшін 

тҽрбиеші бірнеше қасиеттердің кешенін игеруі тиіс, олардың ішінде ерекше бҿліп қарастыратын 

маңызды кҽсіби қасиет ретінде артистизмді ерекше бҿліп қарауға болады. Ол балалардың қҧнды-

лықтарға қарым-қатынасына ықпал етуге жҽне олардың шығармашылығын басқаларға кҿрсетуге 

мҥмкіндік береді. Артистизм – бҧл тек сыртқы факторлар емес (ым-ишара, дауыс ырғағы, мимика), 

бірақ, олар сабақтың атмосферасын қҧру ҥшін ҿте маңызды. Баяндап отырған мҽселе кҿпшілік 

қауымға тҥсінікті болуы ҥшін алдымен осы сҿздің мағынасына қысқаша анықтамалар беруді жҿн деп 

санаймыз. «Артист» сҿзі кең мағынада – бҧл ҿз ісінің шебері, ҿнерлі, асқан шебер деген мағынаны 

білдіреді. Ал, артистизм – бҧл ҿнер деңгейіне дейін кҿтерілген іс-ҽрекет, тҽрбиешінің немесе кез-кел-

ген педагогтың жҧмысы қалаған рухани биіктігіне жетуі. Негізінен артистизм сҿзі сҿздіктерде – ше-

берлік, кҿркемдік дарындылық, келістілік, жарасымдылық, талғампаздық, майталмандық деген 

мағына білдіреді [1, 28 б.].  Ал, артистизм ҧғымының мҽнін талдау мҽселесіне келер болсақ, оған бел-

гілі бір нақты анықтама беру ҿте қиын. Яғни «артистизм» ҧғымын қазақ тілінде бір сҿзбен тҥсіндіру 

мҥмкін емес, оның мағынасының аясы ҿте кең жҽне ол алуан тҥрлі жағдайда қолданылады. Мҽселен, 

заманауи ҽдебиеттерде артистизм ҧғымына бір жағынан дарын, екінші жағынан еңбектің нҽтижесі 
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ретінде анықтама береді. «1. Ерекше қабілет, кҿркем дарындылық, «кейіпкердің бейнесіне кіру» 

оның кҿмегімен бейнеге ешбір мҽжбҥрлеусіз ену, жеңіл ҿзгерудің еркіндігі. Ҿзін ҧстаудың ерекше 

біліктілігі, мінез-қҧлықтың кҿркемдігі, қимыл-қозғалыстың ҽсемдігі, жҽне т.с.с., ҽдетте артисттерге 

тҽн қасиет. 2. Ҿнер саласында ҽлдекімнің жеткен жоғары шеберлігі. Қандай да бір тапсырманы 

немесе істі орындаудағы жоғары шеберлікті айтамыз» [2, 234 б.]. Сондықтан біз мақаламыздың 

барысында артистизм сҿзін ҿзінің тҥпнҧқасымен айтуды жҿн деп есептедік.  

Ҽдетте кҿптеген адамдар артистік қабілет, артистік қасиет сияқты ҧғымдар театр саласында, ҿнер 

адамдарына қатысты айтылатын ҧғым деп тҥсінетіні бҽрімізге белгілі. Ал, оның педагогика сала-

сында қолданылатын мағынасының ерекшеліктері қандай? Мҽселені ҿз дҽрежесінде дҧрыс шешу 

ҥшін біз педагогикалық артистизм ҧғымына берілетін ережелерге тоқталуды жҿн кҿрдік. Педагоги-

када «артистизм» сҿзі педагогикалық шеберлік ҧғымымен тығыз байланысты. Қазақ педагогикалық 

ҽдебиеттерінде жҥргізілген талдауда педагогикалық шеберлік ҧғымына келесідей анықтамалар беріл-

ген. Педагогикалық (кҽсіби) шеберлік – педагогикалық іс-ҽрекетті меңгерудің жоғары деңгейі                     

[3, 275 б.] делінген, ал, педагогикалық шеберліктің мҽні – бҧл педагогикалық міндеттерді шешуді 

қамтамасыз ететін тҧлғаның білім, іскерлігі, дағдысы, психикалық процестері жҽне жеке қасиеттері 

[4, 5 б.] деп жазылған.   

Ж.Д. Ваганова, В.П. Кузовлева, О.С. Булатованың зерттеулерінде педагогикалық артистизм мҧға-

лімнің жеке шығармашылық компонентінің бірі ретінде бҿліп кҿрсеткен. Педагогикалық артистизм 

педагогтың оқушылармен ҥйлесімді ҿзара мақсатқа бағытталған қабілеттілігі ретінде тҥсіндіріледі. 

Сонымен бірге мҧғалім ҿзіне бірнеше рҿлдерді қабылдайды: тҽлімгер, дос, ҽріптес, кеңесші, тындар-

ман, ҽңгімелесуші... 

Ҽдебиеттерді талдай отырып, біз педагогикада қолданылатын артистизм бҧл:    

1. Педагогикалық артистизм – бҧл педагогикалық шығармашылықтың барлық кезеңдерінде қан-

дай да бір белсенділікпен қызмет ететін ерекше қҧбылыс. Артистизмнің рҿлі мен орны тҽрбиешінің 

кҽсіби іс-ҽрекетін жетілдіру барысында ҿзгеруі мҥмкін: ол тҧлғаның жеке қасиеті ретінде кҿрінуі 

мҥмкін, ал, кҽсіби тҽжірибе жинап алған соң, педагогтың барлық жҧмысын қҧрайтын интегралдауға 

мҥмкіндігі бар жҽне оның бҥкіл іс-ҽрекетін синтездеу жолымен алады. Артистизмнің арқасында 

педагогтың іс-ҽрекеті ҿнердің деңгейіне кҿтеріледі. Бҧл қасиеттерінің кҿмегімен педагог баланың тек 

ақыл-ойына ғана ҽсер етіп қоймай, балалардың сезіміне ықпал етеді, оларға дҥниеге деген эмоцио-

нальді-қҧндылық  тҽжірибесін беруге мҥмкіндік береді.  

2. Педагогтың тҧлғасының бітісі, оның ҿзіндік ерекшелігі: ҿзгеруге бейімділігі, сҥйкімділік,               

ым-ишара мен дауыс ырғағының алуан тҥрлілігі, баяндаушының дарындылығы, басқаларға ҧнау 

қабілеттілігі, ішкі еркіндік сезімі, жан дҥниесінің ҽсемдігі, кҿркем-бейнелік ойлау, бейне байланыс-

тар арқылы стандартталмаған шешімдерге ҧмтылып, талаптану; психикалық жҽне жҥйке жҥйесінің 

ерекшеліктері, тҧлғаның акцентуациясы (К.Леонгард артисттік болмыс ҥшін ынталандырудың 3 

тҥрін бҿліп қарастырады: 1) эмоциялық қозғыштық, 2) мінез-қҧлықтың бітістерін кҿрсетуші, 3) 

интроверттілік; педагогикалық ҥрдіс жағдайында шынайы болатын негізгі импровизацияларға 

қабілеттілік. 

3. Оқу тҽсілдері мен «техниканың» біртҧтастығы, сабақ ҽлі ешбір ғылым соңына дейін зерттеп 

бітпеген ерекше заңдар бойынша «ойналатын» жағдайлар. Ақпараттың тек мағыналы болуы маңыз-

ды емес, оны таңдау барысында эстетикалық жарқын болуына назар аудару; сҧрақ қою «техника-

сының» жоғары болуы сабақтың ойынға айналуы жҽне сол арқылы сабақтың баланың есінде ҧзақ 

қалуына мҥмкіндік беруі; сабақтың тақырыбына шығу амалдарын ойластыру, оған енуді меңгеру; 

белгілі бір педагогикалық міндеттерге сҽйкес тҽрбиеші мінез-қҧлқын қҧрастыру.  

4. Педагогикалық шығармашылық тҧжырымдамасы ҿмірдің кҥнделікті бірқалыпты тҧрмыс 

тіршілгі айналасында болмауы тиіс. Импровизация егжей-тегжейлі ойластырылып жҥруі тиіс, ол 

тҽрбиешінің ішкі кҿңіл кҥйін ашады, ал ол ҿз кезегінде артистизмнің негізі болып табылады.  

Ал, біздің пікірімізше артистшіл тҽрбиешінің міндеті – балаларға эмоциялық ықпал ете білу, 

олардың жан айқайын шақыру, белгілі бір қобалжу, ой шақыру; балалардың санасы мен жҥрегіне ҿз-

ҿзіне деген сенімділікті бекіту, ҿзінің қарым-қатынасы арқылы ҽсершілдік шақыру; қиялды ойнатуға 

тырысу, ал, ойын – ҽрқашан еркін таңдау болып қала береді.  
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Тҽрбиешінің негізгі мақсаты – сендіру жҥйесі арқылы тҧлғалық кҿзқарастың қалыптасуына ықпал 

ету жҽне ол білім беруден бҿлек жҥруі тиіс; қоршаған ортаның объекттеріне белгілі бір қарым-

қатынас жасау, ал, тҧтастай алғанда жалпы оқу ҥрдісіне соған сҽйкес бала бақша ҧйымдастырған 

барлық ҽр ықпалдарға жағымды қарым-қатынас жасау; ҿзін-ҿзі шынайыландыру ҥшін ҿзінің қҧрал-

дарын ҿзі таңдауы.  

Артистшіл тҽрбиешілердің сабақтарының негізгі жанры – ҿзіндік импровизация, ҽрбір берілген 

тақырып бойынша жҽне бірге жасалатын ансамбльдік жҧмыстың толық шығармашылық еркіндігі. 

Сабақ «нота» бойынша жҥргізілмейді, оның партитурасы ҽр кезде қайтадан басталады. Осыдан ба-

рып импровизация туындайды. Ал, онда барлығы қатысатын болғандықтан, ол ҿзіндік импровизация 

болып табылады.  

Артистшіл тҽрбиешілердің еңбектері басты нҽтижесі ҥнемі «лабораторияда» жҥру болып табы-

лады, ондағы шығармашылық ҥрдісі ағып, ондағы қатысушылардың белсенділігі шығармашылық 

тҧлға болып қалыптасуына ықпалы тигізіп, олардың ашылып, ҿз жан дҥниесімен басқалармен бҿліс-

кісі келуі, білімді жеке тҧлғалық жоспарға ауыстырып, оның мҽнін кҿруі болып табылады.    

Ҿз оқушыларына Ш.Амонашвили: «Тіл, қанат тҽріздес, қымбатты достар!» - деп айтады екен. – 

Сабақ – Кҥн!»  Ал, балалар оған: «Сабақ білім мен мейірімділіктің кҥні. Ал, біз Кҥннің балалары-

мыз» деп жауап беріпті. Егер тҽрбиешінің («Бақшаға ҿзің ойлап тапқан велосипедпен бар», «Жақсы 

сабақта ҽркім жақсы») сабақ барысында ҽртҥрлі афоризмдері пайда болса, онда балалар да жарқын 

бейнелерді тудыруға тырысады. Біреулері ертегі немесе қысқаша ҽңгімелер ойлап тапса, кейбіреу-

лері ҿзінің ішкі жан дҥниесі кҿрінетіндей сурет салады. Ал, олардың  барлығының туындауына 

себепші шабыт, қызығушылық, қҧмарлық [5].  

Педагогикалық артистизм – бҧл бір сҽтте басқа жаңа жағдайға тез ауысуға қабілеттілікті болу, 

жаңа бейне ҥлгісіне бірден ену, сабақта балалар ҧсынған идеялармен ҿмір сҥру біліктілігі жҽне оны 

шынайылықпен жҥргізу. Бҧл қасиет тҽрбиешінің ішкі жан-дҥниесінің байлығы туралы мағҧлмат 

береді. Тҽрбиешінің сҿзбен,  мінез-қҧлқымен, жарқын бейнесімен балаға ҽртҥрлі мҽдениет тҥрлерін 

ҧсына білуге, оларды ҿзара салыстырып, баланы ҿз бетінше ойлауға ҥйретуге, белсенділігін арттыру, 

эмоцияның жиілігі жҽне ҿнімді қиялдың болуына бағыттайды. Бҧл қазіргі кезде ҿте маңызды, себебі 

ҿзін-ҿзі дамыту дағдысынсыз, эмоциялық икемділіктің жоқтығынан бала кҥнде ҿзгеріп жатқан ҿмір-

ге бейімделе алмайды, сондықтан тҽрбиешінің бойында басқа адамның пікіріне, сеніміне, мҽдениеті-

не шыдамдылық таныту қасиетінің болуы бҥгінгі кҥнде ҿте маңызды жҽне оны ҿсіп келе жатқан 

ҧрпақтың бойына сіңіре білу оның негізгі міндеттерінің бірі.  

Тҽрбиешіге артисттік қабілеттерін дамыту керек, олардың қалыптасуы оған кҿпшіліктің алдында 

ҿзін еркін сезінуіне келтіретін кедергілерді игеруге, ҿзіндік шығармашылық сезім, артисттік мҽнер-

лік, импровизация жҽне тағы басқа ҿзінің педагогикалық шығармашылық іс-ҽрекетінің маңызды 

аспекттерін басқаруға мҥмкіндік береді. Жас тҽрбиешілер сезінген қиындықтарын талқылау, олар-

дың шығармашылық табиғатын жетілдіруге қажеттіліктің бар екенін кҿрсетеді. Мҽселен, кҿптеген 

тҽрбиешілерде жҥйкелік-психикалық ҧйымдастырушылық, сҿйлеу жҽне тыныс алу аппараты 

жеткілікті дамымаған. Жас тҽрбиеші материалды қаншалықты тҥрде жақсы біледі, оған баяндаудың 

мен оқытудың ҽдісі белгілі, ол жаман емес психолог бірақ, оның барлығын тікелей қарым-қатынас 

жҥйесі арқылы іске асыру ҥшін ол ҿз еркімен болатын психофизикалық аппараты ҽрқашан бола 

бермейді.  

Педагогикалық ҿнер басқа кез келген сала сияқты талантты, шабытты, шеберлікті жҽне фили-

гранды техниканы талап етеді. Тҽрбиешінің экспрессивті – шығармашылық табиғатын дамыту мен 

жетілдіру ҥшін 1. Паралингвистикалық қҧралдар: мҽдениет, дауыс, тембр, регистр, интонация, ыр-

ғақ, ритмика, ҽуен. 2. Экстралингвистикалық қҧралдар: кҥлкі, дем шығару, сипау, тҽрбиеші имиджі, 

оның мінез-қҧлық кҿріністерінің мҽнерлігі мен сҧлулығы. 3. Кинестикалық қҧралдар: ым-ишара, 

мимика, пантомимика, қалыптар, дене қалпы, дене ҽрекеті, визуальді байланыс. 4. Проксемикалық 

қҧралдар: кеңістіктегі қимыл-қозғалыс жҽне кеңістікке орналасу, байланысушылардың арасындағы 

арақашықтық [6, 54 б.]. Бҧл қҧралдардың барлығы қарым-қатынас кезінде ҥлкен рҿл атқарады. Олар: 

сҿйлеуді де айқындауы мҥмкін; айтылатын нҽрсені алдын ала мҽлімдеу; айтылатын нҽрседен озып 

шығу; айтылатын пікірдің мазмҧнында бар қарым-қатынастың мҽніне қарсы сҿздер айту; сҿзді 
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немесе сҿз орамын орнын басу; аудиторияның назарын қарату жҽне ҧзақ уақыт ҧстау; ҥндеместікті 

жою жеке тҧлғалық байланысты сақтауға ықпал ету.   

Жоғарыда айтылғандардан кҿріп отырғанымыздай, педагогикалық артистизм білім беру ҥрдісінің 

басталуының эмоционалды-бейнелі кезеңге ауысуы, ол танымдық сабақтардың жанды кҥйге айна-

луына мҥмкінді береді, оның қҧрғақ ҽрі қатыгездік болуына жол бермейді екен. Ендеше педагоги-

калық қабілеттің осы бір компонентін болашақ тҽрбиешілердің бойында қалыптастыру ҥшін не істеу 

керек деген сҧрақ туындайды. Бҧл педагогикалық артистизм қабілетін дамыту ҥшін ең алдымен 

театрланған педагогика пҽнінен дҽрістер курсын жҥйелі тҥрде жҥргізу керек, оларға жҥргізілетін 

дҽрістердің мазмҧны міндетті тҥрде актерлік шеберлік жҽне психологиялық трениг жҧмыстарымен 

толықтырылуы тиіс деп есептейміз.  

Актердің іс-ҽрекеті тҽріздес тҽрбиешінің де жҧмысы одан жоғары дене, психикалық, ҽлеуметтік 

мҽдениетінің деңгейінің жоғары болуын талап етеді, сол ҥшін де ол ҥздіксіз жаттығуларды жасап, 

шынығып жҽне тҽрбиеші ҿзін-ҿзі ҥнемі тҽрбиелеуі тиіс. Яғни, тҧлғаның эмоциональді мҽдениетін 

тҽрбиелей отырып, болашақ тҽрбиешілердің педагогикалық артистизмін дамыта отырып, біз сту-

денттің ішкі жан еркіндігін тҽрбиелейміз, ҿзін кеңістікте сезінуге жҽне ҿзі мен оқушылардың кеңіс-

тіке тҧруын ҥйретеміз. Соңғы нҽтижесінде артистизм қабілеті жақсы дамыған студенттер мектепке 

дейінгі білім беру мекемелерінде жҽне мектептің педагогикалық практикасында жҽне кҽсіби маман-

дығымен ҿз бетінше жҧмыс жасағанда ҿте жоғары жетістіктерге жетеді. Жан-жақты дамыған тҽрбие-

ші тҽрбиеленушілердің тарапынан қызығушылық пен мақтаныш сезімін шақырады. Олар тҽрбие-

шісіне ҧқсағысы келеді, кҿп нҽрсе ҥйренуге талпынады. Ал, бҧл адамның қоғамдағы сҽтті ҽлеумет-

тенуінің ең басты анықтаушысы деп есептейміз.   
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ORGANIZING  INTERACTION BETWEEN FOREING LANGUAGE  
TEACHERS AND YOUNG LEARNERS' PARENTS 

 
Abstract 

This article states the relevance of a foreign language in a society and the parents` understanding of the importance of a 

foreign language for a future child. Also it informs about the organization of the interaction between a foreign language 

teacher and young learners' parents, including the consistent implementation of the considered components of interaction 

(aims, principles of interaction, forms of organization and a direction of interaction, analytic activity of teachers and parents), 

which allows to successfully solve the emerging difficulties in the process of early foreign-language education and to increase 

its effectiveness. 

Key words: interaction, foreign language, educational system, early education, early foreign-language education, parents, 

integration, pedagogical process. 
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ШЕТЕЛ ТІЛІ МҦҒАЛІМІНІҢ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫ АТА-АНАЛАРЫМЕН  

ӚЗАРА ӘРЕКЕТІН ҦЙЫМДАСТЫРУ  

 

Аңдатпа 

Мақалада шетел тіліне қоғамдағы сҧраныс пен ата-аналардың шетел тілінің бала болашағы ҥшін маңызын 

тҥсінетіні туралы айтылады. Шетел тілі мҧғалімінің бастауыш сынып оқушылары ата-аналарымен ҿзара ҽрекетін 

ҧйымдастыруы қарастырылады. Ҿзара ҽрекетте қарастырылып отырған компоненттердің (мақсаты, міндеттері, ҿзара 

ҽрекет принциптері, ҿзара ҽрекетті ҧйымдастыру формалары жҽне ҿзара ҽрекет бағыттары, педагогтар мен ата-ана-

лардың аналитикалық іс-ҽрекеті) кезеңдеп жҥзеге асырылуы кҿрініс алады. Бҧның бҽрі тҥптеп келгенде шетел тілі-

нен ерте білім беру ҥдерісінде кездесетін қиындықты оңтайлы шешуде кҿмектеседі жҽне оның тиімділігін артты-

рады.  

Тҥйін сӛздер: ҿзара ҽрекет, шетел тілі, білім беру жҥйесі, ерте жастан оқыту, ерте жастан шетел тілінен білім 

беру, ата-аналар, кіріктіру, педагогикалық ҥдеріс 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

С РОДИТЕЛЯМИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация 

В данной статье говорится о востребуемости иностранного языка в обществе и понимание родителями значения 

иностранного языка для будущего ребенка. Рассматривается организация взаимодействия учителя иностранного 

языка с родителями младших школьников, включающая последовательную реализацию рассмотренных компонен-

тов взаимодействия (цель, задачи, принципы взаимодействия, формы организации и направления взаимодействия, 

аналитическая деятельность педагогов и родителей),  которая позволяет успешно решить, возникающие трудности в 

процессе раннего иноязычного образования и повысить его эффективность.  

Ключевые слова: взаимодействия, иностранный язык, образовательная система, раннее обучение, раннее 

иноязычное образование, родители, интеграция, педагогический процесс.  

 

In recent years, there has been a tendency to create a continuous system of foreign language education 

that presupposes the study of a foreign language from the early age (from an elementary school or 

kindergarten). This issue is one of the prior directions in the educational policy of Kazakhstan. 

The introduction of a foreign language into the primary school program caused interest and support from 

the parents. All of them are aware of the importance of foreign-language education in modern society and 

provide the young learners with the necessary assistance in the learning process. And thus become 

participants in the educational process. But this, in turn, requires parents to take into account various factors 

and generates a need for qualified consultations. 

In the sphere of early foreign education, it is necessary to take into account that young learners do not see 

the personal meaning in the acquisition of a foreign language. This often entails a reluctance to overcome the 

difficulties encountered in the learning process. Along with the special organization of training in this 

situation, it is important to help and support the family, from which the formation of children's positive 

motivation in learning largely depends on. We are talking about the personal example of adults, the 

formation of interest in languages, culture and traditions of other peoples, the perception of the results 

achieved by the child, their adequate evaluation, which by far not all parents can give. 

The educational process, even at an early age, presupposes the independent activity of students, including 

the performance of homework by young learners. Children of this age, usually need in monitoring by the 

teacher or parents, as well as timely assistance. 
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The question of how to do this regarding a foreign language is asked by most parents, and occasional 

contact with the teacher in this situation does not always bring the desired results. 

All of the above suggests the need for cooperation between schools and families to exchange information 

and provide qualified educational support to parents.  

Analysis of scientific researches in the field of early foreign language education shows that this problem 

has been studied from different perspectives: methodological (E.I. Negnevitsky, Z.N. Nikitenko, etc.), 

linguistic (M.R. Lvov, L.V. Shcherba, and others), psychological (L.S. Vygotsky, I.A. Winter, etc.), 

pedagogical (sh. was Amonashvili, A.K. Markova, etc.). As for cooperation between educational institutions 

and families, there are only some signs which confirm the interaction between teachers and parents, 

emphasizing the role of the latter in addressing to a number of organizational tasks.  

For pedagogical science the problem of interaction of educational institutions and the family as a whole is 

not a new one. It is evidenced by the scientific work in this area. For example, in many socio-pedagogical 

studies the pedagogical potential of a family socium (A.S. Makarenko, A.V. Mudrik, V.Yu. Titarenko, etc.), 

the problem of interaction of educational institutions and the family ( R.U. Bogdanova, L.I. Novikova,               

A.G. Khripkova, etc.) are considered. Some papers highlighted specific issues of socio-pedagogical support 

of the family (O.Yu. Arsentieva), pedagogical education of parents (N.Badalyan), the study of foreign 

experience of interaction (E.P. Denisov), historical and regional aspects of the problem                                       

(E.G. Kozhevnikova), differentiated approach to working with families (G.I. Kozeba), interaction in the 

development of  high school students' professional choice (E.V. Malysheva). 

Currently, the new educational paradigm has assigned the responsibility for the quality of  children's' 

upbringing and education to their parents. In this context, it is necessary to organize such interaction between 

schools and family, which would, on the one hand, meets the needs of parents, and with another-to unite the 

efforts of both parties in achieving common goals.  

All this becomes most important at the initial stage of training, when the foundation of the child's 

knowledge and worldview are formed. The effectiveness of education and training in this period largely 

depends on the focus and coherence of the institution and the family. However, the new content of education, 

new teaching technologies and teaching methods unfamiliar to parents, cause numerous questions in 

relations with the school. This most often refers to the field of early foreign language education. 

The demand for a foreign language in the society and the parents' understanding of the importance of a 

foreign language for children's future make early learning particularly popular and relevant in recent years. 

But despite this, not all students successfully master the program material on this subject. Scientists 

psychologists, educators and methodologists are looking for the causes of this phenomenon in the following: 

absence of a language environment; limited amount of study time; untimely completion of homework by the 

pupil; lack of motivation for learning and a number of reasons related to the individual characteristics of 

some children (speech defects, hearing impairment, etc.). Undoubtedly, the emerging issues can be 

eliminated by means of interaction of the foreign language teacher  with young learners' parents. This will 

primarily increase the effectiveness of early foreign-language education, which will help to carry out the 

motivation and controlling functions [1]. 

In order to implement effective interaction, it seems necessary to organize it, not only at school level, but 

also at the level of a particular teacher. In this regard, it is necessary to identify the main structural 

components of organized interaction (goal, objectives, principles of interaction, forms of organization and 

directions of interaction, the analytic activity of teachers and parents) and to identify their interrelationship. 

In our concept, the teacher of a foreign language should be the organizer of interaction. This does not 

contradict the concept of "interaction". Because, in the process of interaction, activity must be manifested on 

both sides. From the point of view of the actions of the subjects, this activity can be either initial or reactive. 

For example, according to IA. Winter "on the initiative of interaction one of the agents of action begins, 

initiates it, the other-responds to this initiative with their actions" [2]. 

A foreign language teacher and parents of young learners implement it for a specific purpose, which is a 

fundamental component. The aim of the interaction is to improve the efficiency of early foreign-language 

education. This goal covers the entire period of the child's education in primary school. The tasks of the 

foreign language teacher's interaction with parents can be: the formation of a positive motivation of a young 

learner to study a foreign language, of an idea about the national and world culture, realization of the 
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principle of individualization of learning, and joint solution of an emerging problem in the process of 

foreign-language education. 

Of course, these tasks can be refined in the process of interaction, being the result of analytical activity of 

all participants in the pedagogical process. In solving of interaction problems, the teacher of a foreign 

language and learners' parents  rely on such principles as ensuring the subjective position of all participants 

in the pedagogical process, organization of joint creativity of teachers, students and their parents, humanistic 

orientation in interaction with the family, integration and differentiation of goals, tasks and actions of 

participants in the pedagogical process [3]. 

The stage preceding directly focused interaction of the teacher and parents, should be the study of the 

students ' families. In order to obtain the necessary information, teachers study students'  families.  

The information obtained in the course of study of the students ' families, will help in determining the 

content of interaction, which is realized in the following areas: awareness-raising and organizational activity. 

The work of a foreign language teacher in these areas involves the use of a variety of forms of collective and 

individual work with parents. 

Educational outreach involves public awareness, education, training and counseling for parents and aims 

at the exchange of information relating to the scope of early foreign language education. In this direction the 

following forms are in demand: thematic evening of questions and answers "Early foreign language 

education – command of time", seminar "Use of games in learning a foreign language" seminar "Getting 

younger students to the culture of the target language" and so on. 

 The first step of elementary foreign language education in 12-year-old school provides the basis for the 

development of continuous and successive foreign language education. These conditions allow to lay a 

reliable basis for the formation of the future subject of intercultural communication since the childhood,  able 

to adequately carry out cross-cultural communication in real-life conditions [4]. 

At a moment all the pre-school institutions and the primary school are seeking to support the individual 

abilities of the children, to help them to correspond to the requirements of the dynamic globalized world. 

Nowadays there are a lot of possibilities to enrich the content and technologies of  elementary foreign 

language education: viewing of the anglo-american educational programmes and cartoons in the Internet and 

on the TV, listening to the audio-fairy-tales and reading authentic books with poems and stories, 

communication with peers on-line in Skype programme , going abroad where the children can be in the 

foreign language situation, that is the best mechanism to transfer the passive foreign language knowledge 

into active. All the mentioned factors let to start the  attachment of the children to the foreign language 

culture and to form the positive attitude and empathy from the early age. The important role in this context is 

given to the parents in the questions of controlling the quality , the volume of the information in Foreign 

language and  also in forming positive attitude to the  foreign language culture.  It could be seen as an 

example of real and important   interaction between a foreign language teacher and young learners' parents  

which allows to successfully solve the emerging difficulties in the process of early foreign-language 

education and to increase its effectiveness .  

Organizational - activity approach involves: the organization of lessons, students' homework and 

extracurricular activities, the joint equipment of the foreign language classroom. In the organization of each 

event it is possible to allocate three basic stages: preparatory work, organization of practical activities, 

analytical activities, monitoring and promoting the activities of adults.  

Besides that, the analytical work can be highlighted as a separate component of organized interaction. It 

should be done at each stage of the joint activities. The purpose of the analytical activity is a comprehensive 

examination of the interaction of foreign language teachers with students' parents. Analyzing  the impact of 

any event it is necessary to determine: the satisfaction level of cooperation between all subjects of 

educational process, the positive results of the interaction, the causes of the difficulties encountered, possible 

negative consequences and further  work of the joint action.  

Thus, the organization of the interaction of the foreign language teacher with the parents of young 

learners, which considers the consistent implementation of the above-mentioned components of interaction, 

allows to solve successfully the difficulties encountered in the process of early foreign language education, 

and to increase its effectiveness. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы интегративного подхода к обучению предметам языкового цикла в начальной 

школе. Автор статьи рассматривает пути развития  познавательной деятельностиличности в процессе речевого 

общения учащихсявиспользовании интегративных подходов к обучению иностранным языкам в современном этапе 

начального образования. Организация учебного процесса должна проходить как на родном, так, и на иностранном 

языках в соответствии со стандартом государственногообязательного образованияначальной школы.В учебной 

программе начальной школы основное внимание уделяется особенностям интегративного подхода  в зависимости от 

содержания учебных материалов.  В этом контексте автор акцентирует внимание на позиции ученых о едином подходе 

к обучению предметам языкового цикла и на существующие подходы к обучению родному и иностранным языкам. 

Ключевые слова: многоязычное и поликультурное образование, языковое образование, билингвизм, 

интегративный подход, межкультурно-коммуникативная компетенция. 
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БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕГІ ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІН ОҚЫТУДА ИНТЕГРАТИВТІ ТӘСІЛДІҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада бастауыш мектепте тілдік пҽндерін интегративті тҧрғыда оқытудың мҽселелері қарастырылған. Автор 

қазіргі бастауыш білім беру кезеңінде шетел тілдерін оқыту барысында интегративтік тҽсілдерді қолдану арқылы 

оқушылардың тілдік қарым-қатынасқа тҥсу барысында жеке танымдық ҽрекетті дамытудың жолдарын қарастырады. 

Қазіргі жалпыға міндетті білім беру мемлекеттік стандартында бастауыш сынып оқушыларын ана тіліндегі қарым-

қатынастардан бҿлек ҿзге, яғни шетел тілдерін игеру жҿніндегі талаптық ережелерге сай білім беруді ҧйымдастыру, 

интегративтік тҽсілді кеңінен қолдану мҽселесі жҿнінде ҿзіндік ой пікірлерін беріп, тҥйіндеген. Сондай-ақ, бастауыш 

сыныптардың оқу жоспарында тілдерді оқыту модуліндегі пҽндер жҥйесінен білім беруді ҽрбір сыныптың кезеңдік 

деңгейлеріне қарай сабақтастыра жҥргізуде оқу материалдарын мазмҧндық ерекшелігіне қарай ҿзара байланыстыра 

отырып берудің интегративті тҽсілдің ерекшелігіне баса мҽн берген. Бҧл тілдік пҽндер циклына интегративті тҧрғы-

да оқытудың қажеттілігін туғызады. Бастауыш сынып оқушыларының ана тілінде, сонымен қатар шетел тілдерінде 
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тілін бір жҥйемен қалыптастыруды қажет етеді. Мҽселеде автор тілдік оқытудың бірізгілігіне қатысты айтылған 

ғалымдар пікіріне ден қояды.  

Тҥйін сӛздер: кҿптілді жҽне кҿпмҽдениетті білім беру, тілдік білім беру, билингвизм, интегративті байланыс, 

мҽдениетаралық жҽне қарым-қатынастық қҧзыреттілік. 
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EFFIENCY OF INTEGRATIVE APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT PRIMARY  

 

Abstract 

The article describes the problems of integrative approach in teaching subjects of language cycle at primary school. The 

author reveals the conditions in which modern primary school‘s learners get foreign language education. In the curriculum of 

the state educational standard of elementary school‘s subjects, language module is included in a unified educational area. It 

makes necessary to use an integrative approach to the teaching of the language cycle subjects, the formation of speech activity 

in primary school‘s children in their native and foreign languages, as an indicator of the culture of personality, which must be 

formed as whole system. In this context, the author focuses on the position of scholars on a unified approach to the teaching of 

the language cycle subjects and the existed approaches in learning native and foreign languages. 

Key words: multilingual and multicultural education, language education, bilingualism, integrative approach, intercultural 

communicative competence. 

 

Ещѐ в 2007 г. в Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» Н.Назарбаев пред-

ложил начать поэтапную реализацию культурного проекта «Триединство языков», согласно которому 

необходимо развитие трех языков: казахского как государственного, русского как языка меж-

национального общения и английского как языка успешной интеграции в глобальную экономику [1]. 

В этой связи была разработана Концепция полиязычного образования. Данная Концепция, рас-

сматривая полиязычное образование как действенный инструмент подготовки молодого поколения к 

жизнедеятельности в условиях взаимосвязанного и взаимозависимого мира, ориентирует на углуб-

ленное изучение государственного казахского языка в гармоничном взаимодействии с обучением 

русскому и английскому [2]. 

Сегодня овладению иностранным языком уделяется особая роль. Ведется огромная работа по 

внедрению обновленной когнитивно-лингво-культурологической методологии иноязычного образо-

вания, по улучшению качества иноязычного образования, по подготовке необходимых педагоги-

ческих кадров. 

Анализ педагогической и методической литературы, диссертационных исследований, состояния 

практики обучения иностранным языкам показал, что современные младшие школьники получают 

образование в условиях информационного общества, вариативности, интеграции языков и культур, 

поли культурности и многоязычия, усиления роли иностранного языка в жизни общества.                         

(Г.В. Елизарова, Н.Д. Гальскова, Н.И.Гез и др). 

К основным тенденциям современного общества, влияющим на развитие иноязычного образова-

ния, следует отнести «ускорение процессов глобализации, формирование поликултурности, развитие 

взаимоотношении стран и культур, необходимость коммуникативно-информационного взаимодей-

ствия» [2]. 

В настоящее время во многих многонациональных странах, в том числе и в Казахстане, растет 

роль многоязычного и поликультурного образования и воспитания. Необходимо ввести обучения 

ряду предметов на казахском языке и преподавание русского как неродного. Кроме предметов 

общеобразовательного цикла учащиеся изучают культуру, историю, традиции иных народов, три 

языка (казахский, русский, иностранный). 

П.В. Сысоев утверждает, что понятие «многоязычное и поликультурное образование» пред-

полагает становление целостного и реального представления о современном поликультурном мире 
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стран родного и изучаемого языка подготовку личности к активному и полноценному общению в 

современном поликультурном обществе при помощи средств изучаемого языка» [3, с.2-14]. 

В системе образования родной (казахский) и неродной (русский, английский) языки могут 

выступать как учебные предметы и как средство обучения другим предметам, которое может 

осуществляться и на одном из языков и на основе использование обоих языков. 

Как писал А.А. Леонтьев, отличие второго языка от иностранного языка состоит в том, что второй 

язык – это «язык, употребительный в той общности, в которой развивается ребенок», кроме родного, 

например: «язык, национального-языкового меньшинства, государственный или официальный (для 

тех, для кого он не является родным) язык, язык межэтнического общения. Если же носителей 

данного языка в языковой среде нет, то это – иностранный язык» [4, с. 214]. 

В последнее время в младшей школе отмечается тенденция к увеличению числа школьников – 

билингвов, для которых русский язык является вторым языком, что необходимо учитывать при 

обучении иностранному языку (английский). Иностранный язык (английский) является обязатель-

ным учебным предметом в начальной школе. В основной школе введен второй иностранный язык, в 

старшей – профильное обучение. Сейчас появилась возможность изучения других учебных 

дисциплин (в старшей школе) на иностранном языке (на билингвальной основе). Увеличилось 

количество часов на преподавание иностранных языков, длительность курса обучения, что позволяет 

говорить об усилении его роли в современном образовании.  

В современных условиях многоязычия повышаются требования к качеству иноязычного образо-

вания младших школьников: «результатом образовательной деятельности становится не система 

знаний, умений и навыков, а формирование речевой деятельности учащихся в разных сферах обще-

ния». Младшие школьники приступают к изучению иностранных языков, не имея представлений и 

знаний об элементах системы родного языка; они только начинают изучать родной язык на 

осознанном уровне. 

У младших школьников во втором классе при изучении родного (казахского) языка происходит 

«переход от интуитивно-практического к осознанно-практическому» способу усвоения языка. 

Овладевая сознательными видами речевой деятельности (чтением и письмом), анализируя слова и 

предложения, они только к концу второго класса начинают осознавать языковые явления на родном 

(казахском) языке (слово, предложение, имя существительное, глагол, местоимение и пр.), и еще не 

могут «перенести» слабо сформированные навыки на иностранные языки. Только со второго класса 

обучения иностранным языкам начинается на сознательной основе. После непродолжительного 

устного вводного курса школьники приступают к чтению и письму; чтобы «выразить мысль», они 

должны понимать структуру предложения и уметь строить его в умственном плане, во внутренней 

речи, которая еще находится в процессе формирования. 

В ходе бесед с учителями иностранных языков (русский, английский) в общеобразовательной 

школе было установлено, что дети сталкиваются с большими трудностями в развитии речевой 

деятельности и личности младшего школьника. Эти трудности обусловлены тем, что современные 

дети значительно изменились за последние годы, они отличаются от своих сверстников прошлого 

века, так как обладают новым типом сознания – системно-смысловым, а не системно-структурным», 

что было характерно для детей прошлого век; «они по-другому воспринимают и перерабатывают 

информацию…» они гиперактивны, настойчивы и требовательны; они не желают подчиняться 

требованиям и указаниям взрослых, выражают протест, вплоть до агрессии, если не видят смысла в 

своей деятельности» [5, с. 248]. 

По мнению Д.И. Фельдштейна, современные младшие школьники проходят через кризисный 

период развития, который в наши дни, судя по имеющимся сейчас данным, приходится не на 

старший дошкольный возраст – шесть-шесть с половиной лет, как 30 лет назад, а на 7-8 лет, то есть 

на младший школьный возраст. Отсюда следует, что в первом и, возможно даже, во втором классах 

школы учебный материал необходимо подавать ученикам в игровой форме. Дети, у которых 

существенно выше интеллект, имеют другие потребности, а его не востребованность приводит не 

только к задержке общего интеллектуального развития, но и к умственному голоду – состоянию, 

которое, в свою очередь, ведет к склонности к делинквентному поведению, наркомании, увлечению 

компьютерными играми и другими патологическими зависимостями» [6, с. 15]. 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №1(57), 2018 

272 

Таким образом, в современных условиях многоязычия и поликультурности повышаются требова-

ния к начальному иноязычному образованию, нацеленному на формирование речевой деятельности 

и культуры личности, с одной стороны. С другой стороны, учителя испытывают трудности в ходе 

обучения иностранным языкам (русский, английский), связанные с тем, что у младших школьников 

еще не сформирована способность осознания языковых явлений на родном (казахском) языке, и тем, 

что современные дети значительно изменились. 

Необходимо разработать единый подход, ориентированный на формирование элементарной рече-

вой деятельности у младших школьников, у которых родной язык является казахский на иностранных 

языках (русский, английский). Учебные предметы языкового цикла «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык» включены в учебном плане ГОС начального образования в единую 

образовательную область «Филология». В государственных стандартах указывается на необходи-

мость « формирование речевой деятельности», «универсальных предметных действий» [7]. 

Так как речевая деятельность должна формироваться как целостная система, при обучении 

иностранным языкам учитель должен базироваться на опыте учащихся в родном языке. Отсюда 

следует обратить внимание на проблемы единого подхода в обучении предметам языкового цикла. В 

современных условиях единый подход должен осуществляться в рамках языкового образования, 

призванного сформировать у учащихся элементарных способностей свободно ориентироваться в 

межкультурном обществе. Термин «языковое образование» трактуется Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез 

как овладение наряду с родным, иностранными языками и любыми неродными языками народов». 

Рассматривая роль иностранного языка как учебного предмета, Н.Д.Гальскова выделяет в каче-

стве основной функции языкового образования «систематическое обучение и воспитание обучае-

мых, направленных на овладение ими: 

1.неродным языком как средством опосредованного и опосредованного общения с носителями 

этого языка, средством познания чужой и своей национальной культуры, своего родного языка; 

2. неродным языком как инструментом, позволяющим успешно ориентироваться в современном 

поликультурном и мультилингвальном мире; 

3. ценностными ориентациями и нормами вербального и невербального поведения, обуслов-

ленными спецификой социокультурного, политического и социально-экономического этапов 

развития родной страны, страны изучаемого языка и мировой цивилизации. 

Данные позиции мы определяем как функциональные компоненты языкового образования, 

которые берем за основу при разработке интегративного подхода. 

Начальное языковое образование должно быть ориентировано на осознание учащимися самобыт-

ности культуры, в рамках которой протекает их жизнедеятельность, и на осознание роли своей род-

ной культуры в мировом контексте как основы восприятия и познания другой культуры посредством 

языка. Начальное языковое образование должно быть нацелено на взаимосвязанное и равнозначное 

овладение учащимися двумя языками (родным и неродным), на освоение родной и неродной 

(иноязычной) культуры, развитие учащегося как двуязычной и поликультурной личности и осозна-

ние им своей двуязычной и поликультурной принадлежности [8, с. 336]. 

Таким образом, условия многоязычия, билингвизма, поликультурности, объединение учебных 

предметов в единую образовательную область «Филология», нацеленность на развитие личности в 

процессе усвоения языков и культур, требует использование интегративного похода к обучению 

языкам. Данный подход должен строиться на основе опыта учащихся в родном языке (родной 

культуре). Основанием для разработки интегративного подхода могут служить функции языкового 

образования (Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез), общая цель обучения предметам языкового цикла – «формиро-

вание массового продуктивного многоязычия» (Е.А. Ленская, А.А. Леонтьева, Е.Д. Розанова), 

общность психолингвистических и лингводидактических закономерностей процессов обучения 

языкам (Т.Г. Гончарова, Ю.Г. Мацкивская и др). Идея интегративного подхода в обучении 

предметам языкового цикла имеет давнюю историю. Еще Л.С. Выготский указывал то, что усвоение 

иностранного языка идет путем, прямо противоположным тому, как происходит усвоение родного. 

Ученик овладевает родным языком неосознанно, интуитивно (снизу-вверх), а иностранный язык 

усваивает сознательным путем (сверху-вниз). При изучении иностранного языка учащийся соотносит 

языковые единицы и культурные реалии с опытом в родном, и мыслит на родном языке. По мнению 
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Л.С. Выготского, «иностранный язык не повторяет путь развития родного», но, тем не менее, оба эти 

процесса имеют много общего, в сущности, они относятся к единому процессу речевого развития. Во 

время усвоения иностранного языка используется вся семантическая сторона родного языка [9, с. 373]. 

Как показывает практика, младшие школьники общеобразовательной школы начинают осознанно 

изучать иностранный язык, в основном, к концу третьего класса, когда приобретают способность 

ориентироваться в структуре предложения, выделять и называть части речи (существительное, 

глагол, прилагательное, местоимение и пр.). 

Анализ научных работ позволил выявить две противоположные точки зрения на проблему 

единого подхода к обучению предметам языкового цикла. А.А. Миролюбов, И.В. Рахманова,                 

В.С. Цетлинсчтают, что между учебными предметами «родной язык» и «иностранный язык» больше 

различий, чем сходства. Различия объясняются тем, что «основной и ведущей целью в преподавании 

иностранного языка является коммуникативная цель, которая определяет весь учебный процесс, в то 

время как в преподавании родного языка эта цель не является главной». 

Итак, авторы указывают на различия в практической цели обучения родному и иностранному 

языку. 

Сторонники интегративного подхода к обучению предметам языкового цикла (Л.С. Выготский, 

Н.Д. Гальскова, Е.А. Ленская, А.А. Леонтьев, Н.А. Яценко и др.) считают, что между процессами 

усвоения родного и иностранного языков имеется общность, обусловленная единством языка как 

сущности и наличием языковых универсалий. По мнению А.А. Леонтьева, Е.А. Ленской,                          

Е.Д. Розановой, эта общность заключается в общей цели обучения – в формировании «массового 

продуктивного многоязычия». Сторонники единого подхода считают, что в качестве цели и 

результата обучения следует рассматривать «формирование и развитие у учащихся речевой 

компетенции в различных видах речевой деятельности». 

Проблема интегративного подхода нашла свое отражение в работах межпредметных связах и 

сопоставлении языков, и изучались такими исследователями, как Г.Г. Городилова, Г.И. Богин,                  

М.Б. Успенский, Л.А. Швецова. Они утверждали, что русский язык в силу своей специфики связан 

со всеми школьными предметами, особенно с английским языком. Между русским и английским 

языком устанавливаются сопоставительные связи и с целью лучшего понимания учащимися сущно-

сти изучаемых явлений родного языка привлекаются факты другого. Межъязыковые сопоставления 

открывают новые возможности учащимися, являются мотивационным стимулом изучения 

иностранных языков». 

Изучая проблему интегративного подхода, мы обратились к исследованиям о взаимосвязанном 

обучении родному и иностранному языку младших школьников. Целью исследование было необходи-

мость проследить преемственность в коммуникативно-речевом и личностном развитии младших 

школьников. В своем исследовании Н.А. Яценко определяет пути методической интеграции в 

развитии речи младших школьников на родном и иностранному языку. Автор основывается на 

положении, что обучение иностранному языку как вторичному коду должно исходить из той 

гносеологической установки, что «языковая картина мира» едина для всего человечества, и наиболее 

эффективным путем обучения является обучение интегративному целому. Интегрированные языковые 

программы формируют полисистемное  знание о языке. При этом овладение моносистемным знанием 

иностранного языка является не целью, а средством в сознании взаимосвязей с другими 

моносистемами [10, с. 178]. 

Итак, анализ научных трудов, по проблеме единого подхода в обучении младших школьников 

предметам языкового цикла показал, что его сущность заключается в общности универсальных 

психологических, психолингвистических и дидактических закономерностей процесса обучения 

разным языкам; в наличии единых универсалий в системах европейских и других групп языков; ряда 

общих задач, принципов обучения, критериев отбора содержания, общего построения некоторых 

методик обучения, а также в учете целостности личности учащегося, его общекультурного, фило-

логического, страноведческого, жизненного опыта. При реализации единой стратегии необходимо 

учитывать наличие разных практических целей обучения предметам языкового цикла и возможность 

отсутствия у учащихся представлении и знаний о языковых явлениях родного языка, речевого и 

коммуникативного опыта в родном языке. 
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Аннотация 

В данной  статье рассматривается проблема формирования коммуникативной компетентности младших школь-

ников в процессе овладения нормами современного русского языка. Цель исследования – теоретически обосновать и 

апробировать комплекс упражнений, направленных на формирование коммуникативной компетентности младших 

школьников в процессе овладения нормами современного русского языка. Теоретическая значимость исследования 

позволяет уточнить знания по проблеме формирования коммуникативной компетенции; практическая значимость 

заключается в представлении и апробации комплекса продуктивных упражнений, направленных на формирование 

коммуникативной компетентности младших школьников в процессе овладения нормами современного русского 

языка. 
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КІШІ ЖАСТАҒЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗАМАНАУИ  ОРЫС ТІЛІ НОРМАЛАРЫН МЕҢГЕРУ ҤДЕРІСІ 

АРҚЫЛЫ  КОММУНИКАТИВТІК ҚҦЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Аңдатnа 

Мақалада бастауыш сынып оқушыларының коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру мҽселесі, қазіргі 

заманауи орыс тілі нормаларын меңгеру ҥдерісі қарастырылады. Зерттеу мақсаты – теориялық  жағынан  негіздеу 

жҽне жаттығулар кешенін апробациялау, қазіргі орыс тілінің нормаларын меңгеру, қалыптастыруға бағытталған 

бастауыш сынып оқушыларының коммуникативтік қҧзыреттілігін меңгеруге бағытталған. Зерттеудің теориялық 

маңыздылығы білім мҽселесі бойынша коммуникативті қҧзыреттіліктерін қалыптастыруды нақтылауға мҥмкіндік 

береді, қазіргі заманауи орыс тілінің нормаларын меңгеру ҥдерісінде бастауыш сынып оқушыларының коммуника-

тивтік қҧзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған, тиімді жаттығулар кешенін апробациялау тҽжірибелік маңызды-

лығы болып табылады.  

Тҥйін сӛздер: коммуникативтік қҧзыреттілік, жаттығулар кешені, эксперименттік зерттеу, диагностика, қалып-

тасу деңгейі. 
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THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF YOUNGER SCHOOLBOYS  

IN THE PROCESS OF MASTERING THE NORMS OF MODERN RUSSIAN LANGUAGE 

 

Abstract 

This article considers the problem of formation of communicative competence of younger schoolboys in the process of 

mastering the norms of the modern Russian language. The purpose of the study is to substantiate theoretically and to test a set 

of exercises, directed on formation of communicative competence of younger schoolboys in the process of mastering the 

norms of the modern Russian language. The theoretical significance of the research allows us to Refine the knowledge on the 

problem of formation of communicative competence; the practical significance lies in the presentation and testing of complex 

productive exercises, aimed at the formation of communicative competence of younger schoolboys in the process of 

mastering the norms of the modern Russian language.       

Key words: communicative competence, a set of exercises, a pilot study, diagnosis, level of formation. 

 

Актуальность и значимость предпринятого исследования обусловлены тем, что целью образо-

вания в современной школе признается развитие личности, готовой к правильному взаимодействию 

с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. Достижение этой цели согласно требо-

ваниям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

должно осуществляться через формирование определенных компетентностей. 

Одной из основополагающих компетентностей в современной системе образования признается 

коммуникативная компетентность. От ее развития зависит успешность овладения школьниками 

знаниями, умениями, навыками не только по предметам «Русский язык» и «Литературное чтение», 

но и по остальным учебным дисциплинам.  

Речь – это деятельность людей, использующих средства языка для общения, для передачи опре-

делѐнной информации, для побуждения к действию. Она является средством мышления, носителем 

сознания, памяти, средством управления поведением других людей и регуляции собственного 

поведения человека. Согласно последним исследованиям в области обучения русскому языку 

(академик РАО Т.Г. Рамзаева и др.) языковое образование и речевое развитие учащихся являются 

одной из проблем современной школы, в частности на начальном этапе обучения. Поэтому одной из 

наиболее важных задач на современном этапе обучения является развитие коммуникативной 

компетентности младших школьников. 

Проблема овладения коммуникативной компетентностью заключается в том, что развитие 

информационной цивилизации предъявляет особые требования к способности младших школьников 

понимать и интерпретировать как происходящие изменения, так и поведение свое и окружающих, а 

также действовать в соответствии с полученной информацией. Кроме того, социальная сущность 

младших школьников, раскрывающаяся и выражающаяся в потребности в общении, уважении, 

принятии, признании, самовыражении предопределяет значимость коммуникативной компетент-

ности. Проблему развития коммуникативной компетентности рассматривали такие ученые, как     

Л.Н. Булыгина, Е.А. Капустина, К.Л. Кабдолова, И.В. Макаровская, О.И. Муравьева,                                 

С.М. Рогожникова, Ю.М. Жуков. В своих работах авторы дают определение и рассматривают формы 

проявления коммуникативной компетентности. 

В современном образовании в соответствии с современными образовательными стандартами 

проблема развития коммуникативной компетентности ориентируется на деятельностный характер 

образования, то есть на овладение обобщенными способами учебной, познавательной, коммуника-

тивной, практической и творческой деятельности. Модель образовательного процесса предполагает 

развитие личности обучающегося на основе его внутреннего потенциала и в соответствии с лучшими 

культурно-историческими и технологическими достижениями человечества. 

Коммуникативная компетентность может рассматриваться как универсальное учебное действие, 

которое предполагает владение всеми видами речевой деятельности, построение продуктивного 

речевого взаимодействия со сверстниками и взрослыми; адекватное восприятие устной и письмен-

ной речи, точное, правильное, логичное и выразительное изложение своей точки зрения по 
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поставленной проблеме, соблюдение в процессе коммуникации основных норм устной и письмен-

ной речи и правил речевого этикета. 

В содержании начального языкового образования и ранее присутствовал нормативный аспект 

культуры речи и, соответственно, формирования коммуникативной компетентности, однако в 

программах и учебниках по русскому языку он отражался недостаточно и непоследовательно.  

Основное внимание уделялось усвоению обучающимися норм правописания, а содержание 

работы над орфоэпическими, лексическими и грамматическими нормами в программе определялось 

не в полной мере.  

С одной стороны, это объяснимо, так как данные виды языковых норм гораздо менее системати-

зированы и усваиваются практическим путем, их далеко не всегда можно сформулировать в виде 

правила для значительной по объему и достаточно четко определенной группы языковых единиц.  

С другой стороны, по-видимому, именно отсутствие установок на овладение нормами литера-

турного языка в программе (за исключением норм правописания) привело к недооценке учителями 

этого аспекта работы и вызвало необходимость специального пояснения в новом стандарте относи-

тельно видов норм, которые подлежат усвоению младшими школьниками: орфоэпических, 

лексических, грамматических. 

Следует отметить, что при постановке задачи: «овладение первоначальными представлениями о 

нормах русского литературного языка» [1], в работе по культуре речи и формированию коммуни-

кативной компетентности обучающихся появляется новый аспект. Если раньше эта работа имела 

сугубо практическую направленность, то есть младший школьник должен был научиться соблюдать 

нормы языка применительно к определенному (но нечетко очерченному) кругу слов, то в соответ-

ствии с требованиями действующего стандарта необходимо достичь осознания обучающимися, 

пусть и на элементарном уровне, понятия о нормах литературного языка как общепринятых образцах 

употребления его единиц, которых следует придерживаться в речи, о видах норм. 

В учебниках по русскому языку для начальной школы также не всегда в достаточном объеме 

представлен материал для решения задачи формирования представлений о нормах литературного 

языка.  

Наиболее последовательно отражены в учебниках орфоэпические нормы. Авторами                            

А.А. Бондаренко и М.Л. Каленчук был определен произносительный минимум для учащихся 

начальных классов с родным русским языком [2], с опорой на него составлены орфоэпические 

словарики в учебниках, они включают единицы, в произношении которых дети часто ошибаются. 

Кроме того, встречающиеся в упражнениях трудные с точки зрения ударения слова и формы 

напечатаны, как правило, со знаком ударения: начали'сь, и'здали, дремо 'та, каламбу′р, краси′вее. Так 

внимание обучающихся  привлекается к существованию определенных правил произношения. 

Кроме того, на страницах учебника могут быть прямые указания: говорите правильно, запомните 

произношение слов; имеются упражнения, побуждающие обращаться к орфоэпическому словарику 

учебника при выполнении задания на постановку ударения или группировку слов по месту ударения. 

Материал в таких упражнениях действительно может вызвать у ребенка затруднение: позвонит, 

включит, послала и под. [3]. 

Лексические и грамматические нормы представлены в учебниках преимущественно в скрытом 

виде − в образцовых текстах, которые предлагаются обучающимся в упражнениях. Копирование 

образца помогает решить задачу совершенствования правильности речи, хотя это и не самый 

эффективный вид упражнения, особенно если учесть, что ребенок с таким же успехом может 

копировать «образцы» из речи окружающих его людей, далеко не всегда владеющих литературными 

нормами и заботящихся о правильности и чистоте речи.  

Для формирования представлений о нормах недостаточно просто воспринимать образцы речи − 

нужно, чтобы младшие школьники осознавали существование правил речи и необходимость их 

соблюдения, задумывались о том, правильно ли они говорят. Такой материал, который привлек бы 

внимание детей  к лексическим и грамматическим нормам языка, встречается в большинстве 

учебников эпизодически. 

Например, одной из грамматических трудностей русского языка даже для взрослого носителя 

является образование формы родительного падежа множественного числа существительных, что 
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обусловлено разнообразием возможных окончаний и необходимостью выбора варианта по нечетко 

сформулированным правилам: килограмм макарон или  макаронов? без туфель или туфлей? Широко 

распространены ошибки в образовании этой формы и в речи детей младшего школьного возраста [4]. 

В связи с этим необходима специальная работа над нормами образования формы родительного 

падежа множественного числа существительных, актуальных для речевой практики детей: следует 

обратить внимание обучающихся на проблему выбора окончания (-ов (-ев), -ей или нулевого), 

побуждать обращаться к словарю для поиска ответа на вопрос об образовании формы в трудных 

случаях, упражнять в образовании трудных форм. 

Логично предположить, что материал для такой работы хотя бы в минимальном объеме будет 

представлен в учебнике при изучении темы «Склонение существительных». Однако, к примеру, в 

учебнике Р.Н. Бунеева и др. для 4 класса [5] эта трудность отражения не находит, и, соответственно, 

у младших школьников, обучающихся по данному учебнику, не формируется представление о 

существовании определенных правил образования этой трудной формы.  

В параграфах, посвященных изучению изменения существительных по падежам, для наблюдения 

предлагаются всего пять форм родительного падежа множественного числа: необходимо либо 

рассмотреть в ряду других форм готовую форму с выделенным окончанием (лесов, сморчков), либо 

определить падеж существительного в тексте (друзей) и выделить окончание (деревьев, ворот). 

Очевидно, что авторы учебника не ставили перед собой задачу организовать даже элементарные 

наблюдения обучающихся над трудностями в образовании рассматриваемой формы. Отметим, что в 

некоторых других учебниках имеется материал, позволяющий зафиксировать внимание младших 

школьников на существовании вариантов образования этой формы и трудностях выбора правильного 

варианта (см., например, [5; 6]. На этом примере мы можем видеть, что не все современные учебники 

ориентированы на овладение обучающимися грамматическими нормами литературного языка и 

содержат материал, необходимый для решения задачи формирования представлений об этих нормах. 

В то же время в измерительных материалах для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы по русскому языку в начальной школе представлены задания на 

обнаружение и исправление речевых ошибок, связанных с незнанием лексических и грамматических 

норм (удивленный город, много улицев), и задания на постановку ударения, требующие знания 

акцентологических норм (алфавит, брала, занята, квартал и др.) [4].  

Такие задания помогают оценить не только, насколько ученик владеет нормами языка, но и 

способен ли он контролировать нормативный аспект речи, что также входит в задачи обучения в 

начальной школе. 

Результаты мониторинга уровня подготовки выпускников начальной школы свидетельствуют о 

том, что эти задания вызывают определенные затруднения у школьников: «довольно низок процент 

выполнения заданий, связанных с проверкой таких умений, как умение согласовывать имена 

прилагательные с именами существительными в роде и числе, умение произносить слова с правиль-

ным ударением, умение определять наличие в предложении речевой ошибки» [4].  

В экспериментальных исследованиях также выявляется недостаточный уровень владения 

грамматическими нормами русского литературного языка у младших школьников, которые 

допускают ошибки в образовании форм числа и падежа существительных, формы сравнительной 

степени сравнения прилагательных, в определении рода существительных, нарушают нормы 

управления при составлении словосочетаний. 

Таким образом, анализ целевых установок ФГОС НОО позволяет говорить не только о 

повышении значимости работы над нормами литературного языка в связи с общей направленностью 

начального образования на формирование коммуникативной компетентности обучающихся, но и о 

качественном изменении ее содержания, в котором должны быть представлены не только конкрет-

ные случаи проявления норм языка, подлежащие усвоению, но и элементарные знания о нормах 

русского литературного языка и их видах.  

В то же время наблюдается недостаточная конкретизация в программе содержания этой работы и 

не всегда последовательное отражение в учебниках рассматриваемого аспекта обучения русскому 

языку с учетом его ориентации не только на практическое освоение правильного словоупотребления, 

но и на осознание сущности норм литературного языка, понимание необходимости их усвоения, а 
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также на развитие способности к контролю правильности своей и чужой речи. В связи с этим 

возникает необходимость уточнения содержания работы в рассматриваемом направлении. 

Определим и охарактеризуем основные направления работы по формированию представлений о 

нормах литературного языка, которые, по мнению С.В. Плотниковой, должны предусматривать:  

1) формирование элементарного представления о языковой норме как общепринятом образце 

использования языковых средств, о нормативности литературного языка; 

 2) осознание обучающимися соблюдения норм литературного языка как показателя культуры 

человека;  

3) формирование знаний о словарях, в которых описаны и закреплены нормы литературного 

языка, умения пользоваться словарем для поиска информации о правильном произношении и 

употреблении слова;  

4) совершенствование правильности речи младших школьников, то есть обучение соблюдению 

норм литературного языка в собственной речи;  

5) обучение контролю своей и чужой речи с точки зрения ее соответствия нормам литературного 

языка. 

Формирование элементарного представления о языковой норме требует наблюдения вариатив-

ности использования языковой единицы в речи: для этого достаточно создавать в процессе обучения 

проблемные ситуации, предлагая языковой материал, который вызовет у учеников столкновение 

разных мнений: как произнести правильно: позво нит или позвони т; как правильно сказать: 

прозрачный тюль или прозрачная тюль и под.  

В такой ситуации младшим школьникам легче всего осознать сущность языковой нормы как 

правила, предопределяющего выбор одного из возможных вариантов. Обнаружение школьниками 

факта наличия выбора и осознание трудности этого выбора является важным моментом в начальном 

языковом образовании, так как внутренне мотивирует для русскоязычного ребенка изучение родного 

языка, способствует формированию личностного смысла учения, что в конечном итоге гораздо 

важнее усвоения самой нормы. В процессе наблюдения и обсуждения проблемы выбора правильного 

варианта учитель подводит младших школьников к выводу о значении правил употребления единиц 

языка для обеспечения взаимопонимания и о необходимости усваивать эти правила, чтобы быть 

культурным и образованным человеком. Вначале в материале для наблюдения представлены 

императивные нормы (нужно позвони т, нельзя позво нит), затем важно показать ученикам суще-

ствование и диспозитивных норм (можно и тво рог, и творо г). 

Понятие языковой нормы неразрывно связано с понятием кодификации, то есть фиксации образца 

использования языкового средства, закрепления его нормативности в словарях, справочниках, 

грамматиках. Поэтому одновременно с первым наблюдением вариативности использования слова в 

речи и установлением необходимости выбора правильного варианта ученикам должен быть пред-

ставлен словарь как источник достоверной информации о языковых нормах. Постепенно младшие 

школьники должны узнать о некоторых типах словарей, в которых отражаются разные виды норм: 

орфографическом, орфоэпическом, толковом. Моделью словаря определенного типа вначале 

выступает соответствующий словарик в учебнике (в современных учебниках обычно названные 

типы словариков представлены), что облегчает организацию деятельности на уроке. Однако для 

формирования у младших школьников привычки и умения обращаться к словарю за справкой о 

нормативном словоупотреблении, важно использовать и отдельные лексикографические издания. 

Задаче формирования представлений о нормах литературного языка, как отмечают филологи, 

более всего соответствует ортологический словарь, или словарь трудностей, в котором отражается 

материал, вызывающий затруднения в речи у носителей языка. Такой словарь является комплекс-

ным, отражая разные виды норм языка, и позволяет пользователю оперативно разрешать трудные 

вопросы произношения, формообразования и словоупотребления. Для использования в начальной 

школе М.Л. Кусовой и С.В. Плотниковой был специально разработан Учебный словарь трудностей 

русского языка для младших школьников [7]. Он создавался с учетом содержания начального 

языкового образования, типичных нарушений в речи младших школьников для того, чтобы ученик 

начальных классов мог с его помощью решать учебные задачи, связанные с освоением норм 



Абай атындағы  ҚазҰПУ-ң ХАБАРШЫСЫ «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1(57), 2018 

279 

литературного языка, овладевая, таким образом и умениями, необходимыми для работы с другими 

лексикографическими изданиями. 

Последние два направления − обучение младших школьников соблюдению норм литературного 

языка в собственной речи и развитие умения контролировать свою и чужую речь с точки зрения ее 

соответствия нормам литературного языка − предусматривают работу над конкретными орфоэпи-

ческими, лексическими и грамматическими нормами литературного языка.  

Необходимо в первую очередь очертить круг этих норм, которые должны осваиваться на началь-

ной ступени образования, и это не тривиальная задача, особенно в условиях вариативности образова-

тельных систем, так как большая часть норм не может быть представлена описательно, в виде 

правил, а задается перечнем конкретных слов и словоформ.  

Определяя состав осваиваемых в начальной школе норм литературного языка, ряд авторов 

исходит из того, что содержание обучения должно быть ориентировано на предупреждение и 

преодоление типичных затруднений младших школьников в использовании языковых средств: «надо 

посмотреть, что нашим учащимся трудно в русском литературном языке, в чем они особенно часто 

ошибаются, и соответственно ориентировать наши школьные учебники русского языка» [8].  

Принцип актуальности материала для речевой практики детей, его коммуникативной значимости 

должен стать главным при определении содержания обучения. Реализовать этот принцип позволяет 

систематизация выявленных в речи младших школьников грамматических и речевых ошибок, 

представленная в работах М.Р. Львова, М.С. Соловейчик, С.Н. Цейтлин и др., которые установили, 

какие языковые нормы наиболее часто нарушаются учащимися и потому должны быть предметом 

рассмотрения на уроках русского языка. Кроме того, при определении содержания работы по 

формированию представлений о грамматических нормах литературного языка необходимо учиты-

вать возрастные возможности младших школьников.  

Определим грамматические нормы русского языка, которые могут рассматриваться и осваиваться 

практически на начальной ступени языкового образования.  

К нормам формообразования относятся: образование формы именительного падежа множе-

ственного числа существительных (тренеры, директора); образование формы родительного падежа 

множественного числа (каникул, джинсов, постелей); нестандартное образование форм числа или их 

отсутствие у некоторых существительных (человек - люди; лисенок - лисята; хозяин - хозяева; 

оружие, грабли - нет соотносительных форм числа); отсутствие форм словоизменения у некоторых 

существительных - несклоняемость (пальто, метро); образование форм глагола с чередованием в 

основе (вытереть - вытру, вытер, жечь - жгу - жжешь, командовать - командует); образование формы 

прошедшего времени глаголов на -нуть (замерзнуть - замерз, замерзла). 

Значительные трудности у детей вызывает категория рода некоторых групп существительных: 

несклоняемых (большой кенгуру), существительных с нулевым окончанием и основой на мягкий 

согласный или шипящий согласный (вареный картофель, белая гуашь), существительных, упо-

требляемых преимущественно во множественном числе (моя туфля). Эти трудности проявляются как в 

ошибочном образовании падежных форм этих существительных (рисовать гуашем, один тапочек), так 

и в нарушениях согласования (белая тюль, пони бегала). Такого рода ошибки наблюдаются и у 

взрослых носителей языка, поэтому без специально организованных наблюдений в процессе обучения 

литературная норма в отношении рода этих существительных усваиваться не будет, следовательно, 

перечисленные группы «трудных» существительных должны быть представлены в материале 

упражнений. 

Предметом наблюдения на уроках русского языка в начальной школе также могут стать нормы 

употребления некоторых грамматических форм. К ним относятся употребление падежных форм 

местоимения он (она, оно, они) с начальным Н и без него (дать ему - подойти к нему) и употребление 

вариантов падежных форм предложного падежа существительных (о лесе - в лесу). 

Сложным для младших школьников является также усвоение норм управления, так как выбор 

падежной формы бывает обусловлен целым комплексом факторов и определяется зачастую 

сложившейся традицией словоупотребления. Незнание этой традиции и приводит к большому 

количеству ошибок в управлении, допускаемых детьми этого возраста. Невозможно включить в 

содержание курса родного языка изучение всех конструкций, в построении которых дети могут 
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ошибаться. Однако выявленная в речи детей тенденция к унификации управления близких по 

семантике слов позволяет определить примерный материал для организации наблюдений: слова, 

близкие по семантике, но управляющие разными падежными формами (смотреть, любоваться, 

наблюдать), однокоренные слова с разным управлением (интересоваться, интерес). 

Таким образом, требования, устанавливаемые ФГОС к результатам начального языкового 

образования и включающие овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

литературного языка, заставляют по-иному взглянуть на проблему формирования коммуникативной 

компетентности младших школьников. Стандарт ориентирует не только на практическое усвоение 

норм, а на осознание обучающимися нормативности как признака литературного языка и соблюде-

ния норм как показателя культуры человека. Именно формирование сознательного отношения 

младших школьников к нормам литературного языка позволит достичь в начальном языковом 

образовании таких личностных и метапредметных результатов, как ценностное отношение к род-

ному языку и стремление к совершенствованию своей речи, способность контролировать свои рече-

вые действия, осознанно строить речевое высказывание, умение эффективно работать с источниками 

информации.  

Формирование коммуникативной компетентности – сложный педагогический процесс, имеющий 

своей целью вооружить обучающихся навыками практического владения языком как средством 

общения. В нашем исследовании  это процесс, обеспечивающий формирование конкретных речевых 

умений, связанный с овладением нормами современного русского языка и реализующийся в трѐх 

направлениях:  

1) работа над словом; 

2) работа над словосочетанием; 

3) работа над связной речью. 

Это процесс предусматривает такую организацию учебной деятельности младших школьников, 

во время которой  дети не просто выполняют задания учителя, а делают это будучи поставленными в 

конкретные обстоятельства, которые стимулировали бы их речевую активность, диктовали 

определѐнные требования к высказываниям. 

Теоретические основы проблемы формирования коммуникативной компетентности детей млад-

шего школьного возраста, в процессе овладения нормами современного русского языка, позволяют 

говорить о необходимости создания специальных условий, направленных на ее разрешение. 

С данной целью было проведено экспериментальное исследование, включающее в себя три этапа: 

1 этап – констатирующий эксперимент – диагностика уровня сформированности коммуника-

тивной компетентности младших школьников; 

2 этап – формирующий эксперимент – формирование коммуникативной компетентности 

обучающихся в процессе овладения нормами современного русского языка с использованием 

комплекса специально подобранных упражнений; 

3 этап – контрольный эксперимент – повторная диагностика уровня сформированности 

коммуникативной компетентности детей младшего школьного возраста. 

Эксперимент проводился на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния  «Школа № 176 с углубленным изучением отдельных предметов» г. о. Самара. Выборку составили 

учащиеся 3 «В» и 3 «Г» классов в количестве 48 человек: 24 человека в контрольной группе (3 «В» 

класс)  и 24 человека в экспериментальной (3 «Г» класс). Средний возраст детей, участников 

эксперимента – 9 лет. 

С помощью разработанных заданий проверялись уровни сформированности коммуникативной 

компетентности младших школьников: 

− владение нормами ударения и произношения (задания 1,2);           − 

владение нормами словоупотребления и использования языковых средств с учетом требования стиля 

(задания 3,4,5,6); 

− владение нормами формообразования (задание 7) и нормами построения предложений (задание 

8); 

− умение находить и исправлять речевые ошибки, то есть работать с отрицательным речевым 

материалом (задания 9,10). 
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1. Поставь в словах ударение: торты, клала, каталог, звонит, баловаться, завидно, красивее. 

2. Внеси слова в таблицу. В случае затруднения обращайся к словарю. 

 
Твердый согласный перед [э] Мягкий согласный перед [э] 

  

 

Бассейн, антенна, модель, компьютер, свитер, фонетика, пресса. 

3. Подбери синонимы к словам: тайна, любоваться. 

4. Выбери из двух слов, данных в скобках, одно, правильное для данного предложения: 

1. Мама (одела, надела) красивое платье и мы пошли в театр. 

2. Около школы вьюга (намела, замела) все дорожки. 

3. На карнизе (подвешены, повешены) занавески. 

4. Петя внимательно смотрит на поле, где (бьются, борются) игроки. 

5. Определите значения слов: ремикс, падчерица, продюсер, веретено, горница, визажист, очи, 

клип. 

6. Подчеркните слова, которые употребляются в нормативной речи. 

Одежда – одѐжа; голова – башка; спать – дрыхнуть; обмануть – облапошить; езжу – ездию; 

много делов – много дел. 

7. Образуйте форму именительного падежа множественного числа существительных: слесарь, 

повар, крем, почерк, торт, сторож, шофѐр. 

8. Прочитай слова и составь из них два варианта предложений: с нейтральным  и эмоциональным 

порядком слов. 

На, лепестке, бесчисленные, каждом, сверкают, росы, бисеринки. 

9. Поработай редактором! Найди и исправь ошибки в следующих предложениях. Как ты думаешь, 

почему были допущены эти ошибки? 

1) Посолите суп солью. 

2) Множество преград преграждают ему путь. 

3) Татьяна была простой, скромной девушкой. Татьяна была задумчивой девушкой. 

4) Мы были на Красной площади. Красная площадь большая и красивая. Мне понравилась 

Красная площадь. 

10. Поработай редактором! Исправь ошибки в репликах из телевизионных программ и рекламы. 

1) Моѐ кофе уже остыло. 

2) ПиЦЦа двоиЦЦа. 

Каждый обучающийся получил бланк заданий. Форма ответа – письменная. Время на выполнение 

заданий – 40 минут. Правильный ответ (в полном объеме, без ошибок выполненное задание) 

оценивался 1 баллом. 1 балл начислялся также в том случае, если ребенок допускал 1-2 ошибки, 

выполняя задания 1,2,9, и определял значения пяти слов из восьми. Затем баллы суммировались 

(максимальное количество баллов – 10). 

По аналогии с проводимыми психолого-педагогическими исследованиями было выделено три 

уровня сформированности коммуникативной компетентности младших школьников в процессе 

овладения нормами современного русского языка в зависимости от процентного соотношения 

правильно выполненных заданий: 

от 80 до100% правильно выполненных заданий (8-10 баллов) – высокий уровень; 

от 50 до 80% (5-7 баллов) – средний уровень; 

менее 50% (0-4 балла) – низкий уровень. 

В экспериментальном классе (ЭГ) получены следующие результаты констатирующего 

эксперимента: 29% обучающихся (7 чел.) выполнили 8-9 заданий (80-90% правильно выполненных 

заданий), что соответствует высокому уровню сформированности коммуникативной компетент-

ности; 25% (6 чел.) справились с 5-7 заданиями (50-70% правильно выполненных заданий), что 

говорит о среднем уровне сформированости коммуникативной компетентности; 46% (11 чел.) 

выполнили только 3-4 задания (30-40% правильно выполненных заданий), что свидетельствует о 

низком уровне сформированности коммуникативной компетентности. 
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Результаты констатирующего эксперимента в контрольном классе (КГ): 33% обучающихся (8 

чел.) – 80-90% правильно выполненных заданий, что соответствует высокому уровню сформирован-

ности коммуникативной компетентности; 22% детей – справились с 50-70% заданиями, что свиде-

тельствует о среднем уровне сформированности коммуникативной компетентности; 45% (11 чел.) 

выполнили правильно тлишь 30-40% заданий, что говорит о низком уровне сформированности 

коммуникативной компетентности. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента в ЭГ и КГ представлены в таблице (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Уровни сформированности коммуникативной компетентности младших школьников на 

констатирующем этапе эксперимента 

 
Класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

ЭГ (24 чел.) 29% (7чел.) 25% (6 чел.) 46% (11 чел.) 

КГ (24 чел.) 33% (8 чел.) 22% (5 чел.) 45% (11 чел.) 

 

Наглядно результаты констатирующего эксперимента представлены на диаграмме (рис. 1). 

Наибольшую трудность, как было установлено в ходе констатирующего эксперимента, вызвали 

задания 1 (расстановка ударения в словах); 5 (определение значения новых слов, которые 

встречаются в художественных произведениях и произведениях устного народного творчества); 6 

(выбор нормативного варианта); 8 (построения предложения с эмоциональным порядком слов), 9 и 

10 (исправление ошибок, работа с отрицательным речевым материалом). 

 

 
 

Рис. 1 Уровни сформированности коммуникативной компетентности младших школьников на этапе 

констатирующего эксперимента 

 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о различных уровнях сформирован-

ности коммуникативной компетентности как в экспериментальной, так и в контрольной группах. На 

констатирующем этапе эксперимента эти различия не имеют ярко выраженного количественного и 

качественного характера. Причина затруднений, с которыми столкнулись младшие школьники в 

процессе выполнения заданий, предположительно заключается в отсутствии систематической, 

целенаправленной работы по овладению нормами современного русского языка. 
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Формирующий этап эксперимента (опытное обучение) осуществлялся в течение ноября 2016 – 

апреля 2017 года, была проведена работа по формированию коммуникативной компетентности 

младших школьников в экспериментальной группе в процессе работы по овладению нормами 

современного русского языка.  

Целью опытного обучения, основанного на использовании дополнительных материалов, являлось 

формирование коммуникативной компетентности детей младшего школьного возраста с при-

менением специально подобранного комплекса  упражнений. Упражнения включались в структуру 

уроком по русскому языку. 

После проведения комплекса специально подобранных упражнений состоялся контрольный этап 

эксперимента. 

На контрольном этапе эксперимента для выявления динамики формирования коммуникативной 

компетентности младших школьников была использованы те же задания, что и при констатирующем 

эксперименте, но с изменением диагностического материала. Данный этап эксперимента проводился 

в апреле 2017 года (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Уровни сформированности коммуникативной компетентности младших школьников на 

контрольном этапе эксперимента 

 
Класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

ЭГ (24 чел.) 50% (12 чел.) 40% (10 чел.) 10% (2 чел.) 

КГ (24 чел.) 31% (8 чел.) 22% (5чел.) 47% ( 12 чел.) 

 

       Наглядно результаты контрольного эксперимента представлены на диаграмме (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 Уровни сформированности коммуникативной компетентности младших школьников  

на этапе контрольного эксперимента 

 

По результатам контрольного эксперимента в ЭГ и КГ были выявлены уровни сформированности 

коммуникативной компетентности детей младшего школьного возраста.  

В КГ 31% обучающихся выполнили 8-9 заданий (80-90% правильно выполненных заданий), 

показав таким образом высокий уровень сформированности коммуникативной компетентности; 22% 

дете1 (5 чел.) справились с 5-7 заданиями (50-70% правильно выполненных заданий), что указывает 
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на средний уровень сформированности коммуникативной компетентности; 47% младших школь-

ников выполнили 4-4 задания (30-40% правильно выполненных заданий), что свидетельствует о 

низком уровне сформированности коммуникативной компетентности. 

В ЭГ 50% обучающихся (12 чел.) выполнили 8-9 заданий (80-90% правильно выполненных 

заданий), продемонстрировав таким образом высокий уровень сформированности коммуникативной 

компетентности; 40% детей (10 чел.) справились с 5-7 заданиями (50-70% правильно выполненных 

заданий, что свидетельствует о среднем уровне сформированности коммуникативной компетент-

ности; 10% обучающихся (2 чел.) выполнили только 4 задания и показали низкий уровень 

сформированности коммуникативной компетентности. 

Следует отметить, что 4 младших школьника без особых затруднений выполнили задание 7   и 10, 

с которыми на констатирующем этапе эксперимента никто из детей не справился.  Таким образом, 

сравнив результаты двух этапов  эксперимента (констатирующего и контрольного), можно сделать 

вывод о том, что составленный комплекс упражнений, направленный на формирование комму-

никативной компетентности младших школьников в процессе овладения нормами современного 

русского языка, является результативным, так как уровень сформированности коммуникативной 

компетентности младших школьников ЭГ повысился (высокий уровень увеличился на 21%, а детей с 

низким уровнем сформированности коммуникативной компетентности стало меньше на 36%).  

Тогда как повторное исследование в КГ показало приблизительно тот же уровень сформированности 

коммуникативной компетентности младших школьников: обучающихся с высоким уровнем 

сформированности коммуникативной компетентности стало меньше на 2%; количество детей со 

средним уровнем осталось прежним; детей с низким уровнем сформированности коммуникативной 

компетентности стало больше на 2%. 

Для проверки результативности составленного комплекса упражнений было проведено сравнение 

результатов констатирующего и контрольного этапов эксперимента с помощью математической 

обработки данных.  С этой целью был применен один из непараметрических критериев для связных 

выборок – критерий знаков G. 

В заключение следует отметить, что опытно-экспериментальное исследование проблемы 

формирования коммуникативной компетентности младших школьников в процессе овладения 

нормами современного русского языка  включало в себя три этапа: констатирующий, формирующий 

(опытное обучение) и контрольный.  Результаты исследования констатирующего этапа эксперимента 

свидетельствуют о различных уровнях сформированности коммуникативной компетентности 

младших школьников как в экспериментальной, так и в контрольной группах. На данном экспери-

ментальном этапе эти различия не имели ярко выраженного количественного и качественного 

характера. 

Целью формирующего этапа эксперимента (опытного обучения), являлось формирование комму-

никативной компетентности обучающихся с применением специально подобранного комплекса 

упражнений в процессе овладения нормами современного русского языка. Данный комплекс 

упражнений рассматривается в структуре уроков учебного предмета «Русский язык». 

Анализ данных контрольного этапа эксперимента свидетельствует о том, что динамика уровня 

сформированности коммуникативной компетентности детей младшего школьного возраста имеет 

выраженные качественные и количественные показатели в экспериментальной и незначительно 

проявляет себя в контрольной группе. Таким образом, использование комплекса специально подобран-

ных упражнений и включение уроков по русскому языку способствует формированию коммуника-

тивной компетентности и общему речевому и личностному развитию младших школьников.  
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АРҚЫЛЫ  
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ СӨЙЛЕУ ӘРЕКЕТІН ДАМЫТУ 

 
Аңдатпа 

Бҧл мақала бастауыш сынып оқушыларының сҿйлеу тілін қазіргі кезде кеңінен қолданылатын жаңартпа техно-

логиялар арқылы белсенді тҥрде дамыту жолдарын қарастыру мҽселесіне арналады. Мақаланың тақырыбына сай 

тҿменгі сынып оқушыларының сҿйлеу тілін дамытудың маңыздылығы, нҽтижелі дамуының шарттары, сҿйлеу 

тілінің машықтары мен ерекшеліктері жҽне осы мҽселені шешудің кейбір жолдары сипатталады. Сонымен қатар бҧл 

мақалада сҿйлеу тілін дамытуға оңтайлы ықпал ететін тҥрлі ойын ҽрекеттері, кҿрнекілік қҧралдары, кешенді оқыту 

тҥрлері мен заманауи жаңартпа технологияларын қолдану арқылытіл дамыту мҽселесіне байланысты тҥрлі тиімді 

ҽдістер кҿрсетілген. Автор бала тілін дамытып қалыптастыруда ҿз ҧлтымыздың ауызекі шығармашылығының 

тигізер ықпалын да аңғартады. Ол халық ертегілері, аңыз-ҽңгімелері, мақал-мҽтелдері, жҧмбақ-жаңылтпаштары, 

такпактары жҽне т.б. ҥлгілері.  

Тҥйін сӛздер: бастауыш сынып оқушылары, жаңартпа технологиялар, сҿйлеу ҽрекеті, халық ауыз ҽдебиеті, тіл 

дамыту, тіл мҽдениеті.  
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются пути развития речи младших школьников через активное использование 

современных инновационных технологии. Согласно своему названию, в статье описывается важность развития речи, 

условия успешного развития речи, формирования речевых умений и навыков у детей младших классов и возможные 

оптимальные пути решения данной проблемы. Кроме того, в статье показана необходимость применения на уроках 

таких методов обучения, как использование игровой деятельности, наглядных пособий, различных раздаточных 

материалов, даются виды комплексных заданий и упражнений, различные инновационные технологии, 

способствующие успешному развитию речи младших школьников.Автор также указывает на то, что в развитии речи 

детей огромную роль играет устное народное творчество казахского народа. Это народные сказки, легенды, 

рассказы, пословицы и поговорки, скороговорки, стихи и т.д.  

Ключевые слова: ученики начальных классов, инновационные технологии, речевая деятельность, устное 

народное творчество, развитие речи, культура речи.  
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DEVELOPMENT OF THE SPEECH ACTIVITY OF STUDENTS OF INITIAL CLASSES THROUGH 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

 

Abstract  

This article examines the ways of developing the speech of junior schoolchildren through the active use of modern 

innovative technologies. According to its name, the article describes the importance of speech development, the conditions for 

the successful development of speech, the formation of speech skills and skills in children of lower grades and possible 

optimal ways of solving this problem. In addition, the article shows the necessity of using such teaching methods as lessons, 

using visual aids, various handouts, types of complex tasks and exercises, various innovative technologies that contribute to 

the successful development of the speech of junior schoolchildren. The author also points out that, that the oral folk art of the 

Kazakh people plays a huge role in the development of children's speech. This folk tales, legends, stories, proverbs and 

sayings, tongue twisters, poems, etc. 

Key words: pupils of primary classes, innovative technologies, speech activity, oral folk art, development of speech, 

speech culture. 

 
     Елбасымыз Н.Ҽ. Назарбаев Қазақстан халықтары Ассамблеясының ХХ сессиясында сҿйлеген 
сҿзінде: «Патриотизм мен тығыз байланысты мемлекеттік маңыздағы мҽселе – мемлекеттік тіл 
мҽселесі. Мемлекеттік тіл – бҧл Отан бастау алатын Ту, Елтаңба, Ҽнҧран секілді дҽл сондай нышан 
жҽне ол елдің барлық азаматтарын біріктіруіт иіс», - деп оның қоғам ҿміріндегі орны мен рҿлін, 
қадір-қасиетін айрықша атап кҿрсетті [1].  

Бҥгінгі таңда қазақ мектептерінің ҿзекті мҽселелерінің бірі – оқушылардың тіл мҽдениетін кҿтеру, 
сауатты жаза алатын, ҿз ойын айқын жеткізе алатын азамат тҽрбиелеу. Бҧл мҽселенің шешімін бас-
тауыш мектептен бастаған жҿн, нақтырақ айтқанда, бастауыш сынып оқушыларының сҿйлеу ҽре-
кетін тҥрлі жаңартпа технологиялар арқылы дамыту қажет деп санаймыз.   

Кейінгі жылдары жиі пайдаланылып келе жатқан жаңа ҧғымдардың бірі – инновация. Инновация-
ны жете тҥсініп, инновациялық ҽдіс-тҽсілдерді мектеп ҿміріне кеңінен еңгізу жас ҧрпақтың саналы 
да сапалы білім алуының бірден-бір шарты болып табылады. Оқу мақсатының жҥйесінде берілген 
мақсаттың негізгі категорияларын пайдалана отырып, педагог ҿз еңбектерінің нҽтижесі туралы ақпа-
рат алуға мҥмкіндік алады. Инновациялық ҥрдістің негізі – жаңалықтарды қалыптастыру, қолдану, 
жҥзеге асырудың тҧтастық қызметі. Инновация сҿзін «жаңашыл», «жаңа ҽдіс», «ҿзгеріс», «ҽдістеме», 
«жаңашылдық», ал инновациялық ҥрдісті «жаңа ҽдістеме қҧралы» деп қарауға болады. Бҧл ҧғым 
кейде «жаңалықты енгізу», «жаңаны жасау», «реформалау» ҧғымдарымен теңестіріледі, ал кең тҧр-
ғыдан алғанда, жҥйедегі кез келген ҿзгеріс дегенді білдіреді.  

Инновация теориясының алғашқы ҧғымдарының негізін қалаушылар неміс ғалымдары В.Зобарт, 
В.Метчерлих жҽне австриялық экономист Й.Шумпетер болып табылады [2]. Олар бҧл қағидаларды 
ҽлеуметтік-экономикалық жҽне технологиялық ҥрдістерге байланысты қолданған. Қазіргі кездегі 
ғылыми зерттеулерде ҽдіснамалық тҧрғыдан қатынастың алуандылығына байланысты «инновация» 
ҧғымы тҥрліше анықталады. Кҿптеген ғалымдар ҽсіресе шетел ғалымдары (Н.Мончев, И.Перлаки, 
В.Д. Хартмай т.б.) [2,3] бҧл ҧғымды ҿз зерттеулерінің объектісі мен пҽніне байланысты тҧжырым-
дайды.  Инновация білім деңгейінің кҿтерілуіне жағдай туғызады. Білім беру саласындағы оқытудың 
озық технологияларын меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болу мҥмкін емес. Жаңа техно-
логияны меңгеру мҧғалімнің интеллектуалдық, кҽсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық жҽне басқа 
да кҿптеген адами қасиеттерінің қалыптасуына игі ҽсерін тигізеді, ҿзін-ҿзі дамытып, оқу-тҽрбие ҥрді-
сін тиімді ҧйымдастыруына кҿмектеседі. Инновациялық педагогикалық технологиялар оқушылар-
дың шығармашылық қабілеттерін арттыруға ҿзінің зор ҥлесін қосады. 

Жаңа технологияның мақсаты – балаға ізгілік тҧрғысынан қарау; оқыту мен тҽрбиенің тҧтасты-
лығы; баланың танымдық қасиетін қалыптастыру жҽне дамыту; балаға ҿз бетімен ҽрекеттену ҽдіс-
терін меңгерту; ҿзін-ҿзі бағыттау, баланың танымдылық жҽне шығармашылық икемділігін дамыту 
болып табылады. Мҧғалімнің кҽсіби қызметін технологияландыру педагогикалық технологиялардың 
белгілері туралы білім мен мҧғалімнің шеберлігіне қарасты белгілі шарттардың сақталуын талап 
етеді. Олар: 

- мҧғалімнің оқытудың жаңа технологияларын меңгеруі; 
- қолданыстағы технологиялық ресурстарға талдау жасауы; 
- басты бір мақсатқа немесе мақсаттар жиынтығына бағытталған технологияларды іріктеп алуы; 
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- жоспарлау, жобалау дағдысының болуы; 
- мақсат қойып, міндеттерді бҿлу қабілеті; 
- іс-ҽрекетін ҧйымдастыру жҽне оған талдау жасау мҥмкіндігі жҽне т.б.  
Оқыту технологияларын, ҽсіресе жаңартпа технологияларды пайдалану оңай іс емес, ол оқыту-

шыдан білімділікті, іскерлікті, еңбекқорлықты, шығармашылықты, жаңашылдықты жҽне мол дайын-
дықты қажет етеді. 

Аталған мҽселе жайында педагогика ғылымдарының докторы И.Нҧғыманов: «оқушының жеке 
тҧлға болып дамуы мен алған білімін іске асыруда сҿйлеу тілін, ҽрекетін, сҿйлеу мҽдениетін, ҽдебін 
қалыптастыру педагогиканың қазіргі кездегі кҿкейтесті мҽселелерінің бірі болып табылады» - дейді 
[4]. Тіл мҽселесіне қазақ халқының зиялылары: А.Байтҧрсынов, М.Жҧмабаев, М.Балақаев, К.Аханов, 
Н.Уҽлиев, Р.Сыздықова, А.Жапбаров, Ҽ.Болғанбаев, С.Исаев, А.Ысқақов, Қ.Жҧбанов т.б. ғалымдар  
ерекше мҽн берген. 

Жас ҧрпақты ҿзінің ана тілінде еркін, мҥдірмей сҿйлетіп ҥйрету ҥшін оқыту ҽдістемесін жетілдіре 
тҥсу − бҥгінгі кҥннің аса маңызды мҽселесі. Бҥгінгі кҥннің талаптарына сҽйкес білім мазмҧнын жаң-
ғырту, ҿмір талабына орай дамыта оқыту, оқытудың жаңаша ҽдіс-тҽсілдерін қолданып заман ағымы-
на ілесе алу қазіргі мҧғалімдерге кҿптеген жауапты істерді жҥктейді. Мектеп табалдырығын алғаш 
рет аттаған бҥлдіршіндер ҥшін тіл – білім алудың қайнар кҿзі болып саналады. Олардың санасын 
білім нҽрімен сусындату ҥшін қазіргі мҧғалімнің тілі де жетік болып, сҿйлеу қабілеті, балалармен 
тілдесу мҽдениеті де аса жоғары болуы қажет. Сондықтан да білім беру субъектілері (мҧғалімдер, 
тҽрбиешілер, сонымен қатар ата-аналар) бала тілін дамытудың маңызын толық тҥсініп, оны дамы-
туға барынша атсалысулары қажет. Себебі бастауыш сынып оқушыларының сҿйлеу ҽрекеттері жо-
ғары деңгейде дамитын болса, онда оның кез келген пҽндер бойынша білім алуы да жеңілдейді, 
сыныптастарымен ҿзара қарым-қатынасы да жақсарады, жалпы қоршаған ортаны тез жҽне жеңіл 
танып, дҥниеге жағымды кҿзқарас қалыптасады.  

Сҿйлеу – адамның тілдік амалдар арқылы пікір, ой білдіру ҽрекеті. Сҿйлеу анатомиялық мҥше-
лердің қатысуымен іске асқанымен, негізінен, адамның психикалық қабілетіне, қоғамдағы пікір ал-
масу тҽжірибесіне сҥйенеді. Сҿйлеу ҥрдісі айтылатын пікірдің мазмҧнына, пікір айтудың жағдайына 
(пікірді ауызша не жазбаша айту, диалог тҥрінде айту, кҿпшілік алдында айту, тыңдаушының білім 
дҽрежесін, жас мҿлшерін ескеру т.б.) сай тҥрінде қҧрылады. Сондықтан сҿйлеудің коммуникативтік 
жағдайға сай стилі қалыптасады. Сҿйлеу мен тіл бір емес. Егер тіл қарым-қатынас қҧралы болып 
табылса, сҿйлеу сол қҧралдың нақты қолданыста кҿрінетін тҥрі болып табылады. Сҿйлеуге тҽн 
қасиеттер: дыбысталу, тембрлік сипат, артикуляциялық анықтық, темп, акцент. 

Адам баласының сана-сезімінің дамуында дыбыстық тілдің пайда болуының маңызы зор болды. 
Сҿйлеудің пайда болуының нҽтижесінде адам ағзасы анатомиялык ҿзгерістерге тҥсіп, дыбыс 
артикуляциясына қабілеті бар сҿйлеу аппараты жасалды. Осының арқасында адам жеке дыбыстарды 
ғана емес, тҥрлі дыбыс тіркестерін, тиісті мҽн-мағынасы бар сҿздерді айта алатын қабілетке ие бол-
ды. Сҿйлеу адам санасының басты белгісі. Ол бізді жануарлар ҽлемінен ерекшелендіріп тҧратын 
негізгі жан қуаты. Сҿйлеу мен сананың пайда болып, біртіндеп қалыптасуын тек биологиялық жағ-
дайлардан емес, ең бастысы қоғамдық-ҽлеуметтік, тарихи факторлардан іздестіруіміз қажет. Сана 
мен тіл адамзат қоғамының тарихи дамуының, олардың іс-ҽрекетпен айналысуының, еңбек қҧрал-
дарын жасап, пайдалана білудің нҽтижесі болып табылады. 

Тіл – адамзат қоғамының белгілі бір кезеңінде туып, заңды тҥрде дамыған семантикалық жҥйе [4]. 
Оның ең басты қызметі ақпарат хабарлардың жасалу, сақталуымен жҽне оларды таратумен байла-
нысты. Тіл адамды қоршаған шындық ҿмір туралы білімді сақтаумен бірге, жаңа білімді қабыл-
дайтын, сҿйтіп, адамның ойлау ҥрдісін жетілдіріп қамтамасыз ететін қоғамдық сипаты бар қҧбылыс. 
Тіл адамзат қоғамының негізгі коммуникативтік қҧралы. Тілдің дыбыстық табиғаты оның заттық 
кҿрінісі болып табылады.  

Сҿйлеу тіліне ең алдымен, анықтама беретін болсақ, «Сҿйлеу тілі – кҥнделікті қарым-қатынаста 
пайдаланылатын ҽдеби тілдің бір тҥрі. Сҿйлеу тілі белгілі бір жағдайда сҿзбе-сҿз тікілей жалғанатын 
қатынас тілі болғандықтан, ол сҿйлеудің ауызша формасымен тығыз байланысты болады. Ал ауызша 
сҿйлеуде еркіндік басым келеді, яғни ҥйреншікті жағдайда адамдар еркін сҿйлейді. Сонымен бірге 
сҿйлеу тілі жазбаша тҥрде де қолданылады [5]. 

Оқушылардың сҿйлеу тілінің қабілеттерінің қалыптасуы жҽне дамуының нҽтижелі шарттары 
қандай? Ең бірінші шарт ол – қарым-қатынастың қажеттілігі. Демек, ҿз пікірімен немесе ақпаратпен 
бҿлісу тілегі мен қызығушылығын туғызатын, сҿйлеу тілінің ынтасын айқындайтын жағдайларды 
қалыптастыру керек. Екінші шарт ол – қарым-қатынас ортасын қҧру. Қарым-қатынас ортасы – бҧл 
ата-аналардың, жақындардың, достардың ҽңгімелері, кҿркем ҽдебиет, бҧқаралық ақпарат қҧралдары, 
мҧғалімнің сҿйлеу тілі, оқулықтардың тілі. 
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 Сҿйлеу тілі оқушыға қарым-қатынасқа тҥсуге жҽне дҥниені танып білуге кҿмектеседі. Бастауыш 
сынып оқушыларын сҿйлеуге ҥйретуде олардың психологиялық ерекшеліктерін ескеру қажет. Сҿй-
леу тілін дамыту ҥрдісінде адамның еркі, есте сақтау қабілеті, ой-ҿрісінің дамуы, сезімі, қабылдауы, 
қиялдай білу қабілеттері негізгі рҿл атқарады.  

Бастауыш сынып оқушыларының сҿйлеу тілінің дамуы ҽрдайым педагогикалық басшылықты 
қажет етеді. Сҿйлеу тілін дамыту мен байытуда жҥйелі жҧмыс қажет. Балалардың тілін дамытудың 
бір жолы ол – балаларға білім беру барысында кҿрнекілік пен ойын қҧралдарын барынша кҿп жҽне 
орынды пайдалану. Ойын арқылы тҥрлі тілдік жағдай туғызып, балалардың тҥрлі тақырыпта сҿй-
леуіне жағдай жасауға болады. Ойын кезінде баланың сҿйлеуге ынтасы артады, кҿңіл-кҥйі ҿседі, 
сҿйлеуге белсенді қатысады. Ойын баланың сана-сезіміне де ҽсер етіп, тҽрбиелік мақсаттарды да 
жҥзеге асырады. Ойын кезінде балалар бір-бірімен тіл арқылы тығыз қарым-қатынасқа тҥседі. Ойын-
ның мазмҧнына байланысты сҿздер ойын кезінде бірнеше рет қайталанады жҽне баланың есінде 
жылдам сақталады. Сондықтан ойын-жаттығуларын тіл ҥйретуде жиі пайдалану аса тиімді жҽне олар 
мына талаптарға сҽйкес болуы қажет:  

1. Ойын-жаттығу баланың жасына сай болуы керек. 
2. Ойын-жаттығу негізінен сҿйлесімнен қҧрылуы керек. Яғни, ойынның негізі болып саналатын 

тілдік жағдай сҿйлеу ҽрекетін туғызуы тиіс. 
3. Тілдік қатысымды жҥзеге асыратын сҿйлеу нҽтижесіне ойнау ҽрекеті қосылу керек. 
4. Ойын-жаттығу ҧжымдық болады, бала ойында ҿзі қалаған рҿлді таңдай алуы қажет.  
5. Ойын-жаттығу баланың ауызша сҿйлеу дағдысын нақтылы сҿйлеу ҽрекеттері арқылы жҥзеге 

асыру жағдайын белгілеу керек. Бҧл ҽдіс арқылы білім мен ойын сабақта еріксіз байланысады, ал 
бала ҿзін еркін ҧстайды [5]. 

Қазіргі кезде қолданылатын оқытудың жаңартпа технологияларына келесі дейін тербелсенді 
ҽдістер жатады: 

1. Проблемалық шығарма ҽдістері 
2. Презентациялар 
3. Пікір-таластар 
4. Кейс-стадийлер 
5. Топпен жҧмыс  
6. Ой талқысы 
7. Сын тҧрғысынан ойлау  
8. Викториналар 
9. Шағын зерттеулер 
10. Іскерлік ойындар 
11. Рҿлдік ойындар  
12. Блиц-сҧрақтар ҽдісі 
13. Сауалнама ҽдісі жҽне т.б.  
Мҧғалім ҿз жҧмысында қазіргі заманның оқу қҧралдарын кеңінен пайдалануы тиіс. Оларға 

электрондық оқулықтар, фонограмма, кҥйтабақтар, ҥнтаспалар, бейнетаспалар, дидиактикалық ҥлес-
тірмелік материалдар, сҿздіктер жҽне т.б. жатады. Мҧндай қҧралдарды, ҽдістерді пайдаланудың 
негізінде мҧғалімнің рҿлі де тҥбегейлі ҿзгереді, жауапкершілігі артады жҽне білім сапасы да едҽуір 
жоғарылайды. 

Сонымен қатар бала тілін дамытып қалыптастыруда ҿз ҧлтымыздың ауызекі шығармашылығы-
ның тигізер ықпалы қашан да зор. Халқымыздың ертегі, аңыз-ҽңгімелері, мақал-мҽтелдері, жҧмбақ-
жаңылтпаштары, такпактары жҽне т.б. ҥлгілері ойнақы жеңіл тілмен беріледі. Балаға жаңылтпаш 
ҥйретіп, оны жатқа айтқызу сҿзді дҧрыс сҿйлеуге ҽдеттендіреді, есте сақтау қабілетін арттырады, ой-
лау қабілетін жетілдіреді, кейбір тілі келмей, бҧзып айтатын дыбыстарды анық айтуға жаттықты-
рады. Жҧмбақ шешкізу баланы тапқырлыққа ҥйретіп, ойлау қабілеті мен тілін ҧштайды. Ал мақал-
мҽтелдерді пайдаланудың ҽдіс-тҽсілдері ҿте кҿп. Оларды сыныпта, сыныптан тыс жҧмыстарда, кез 
келген пҽндерде белгілі бір тақырыпты оқытумен сҽйкестендіріп пайдалануға болады. Мақал-мҽтел-
дер балалардың ой-ҿрісін кеңейтеді, сҿздік қорын молайтады, оқушылар кҿркем, мҽнерлі сҿйлеуге 
тҿселеді, танымдық, шығармашылық қабілеттерін арттырады, қоршаған ортаға тиісті кҿзқарас 
қалыптастырады.  

Сонымен, бастауыш сыныпта оқытудың жаңартпа технологияларын пайдалану – білім сапасын 

арттырудың бірден-бір жолы. Ҽсіресе оқыту ҥрдісінде оқушылардың сҿздік қорын молайтуға, сҿй-

леу белсенділігін арттыруға, шығармашылық қабілеттерін жетілдіруге ықпалы зор. Мҧндай жҧмыс-

тың нҽтижесінде оқушыларды шығармашылыққа, ҿз бетімен іс-ҽрекет етуге, ҿз пікірін орынды айта 
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алатын, оны дҽлелдей білетін, ҿмірге деген ҿзіндік кҿзқарасы қалыптасқан, ҥнемі ізденіс ҥстінде 

болатын, қоғам дамуына ҥлес қоса алатын, жан-жақты жетілген жас ҧрпақ ҿкілдерін дайындау 

болатынына кҽміл сенеміз. 

 
 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан халқы Ассамблеясының ХХ сессия – «Қазақстан-2050» стратегиясы: бірхалық – 

бірел – біртағдыр». 24.04.2012.akorda.kz›kz/events/astana_kazakhstan/… 

2. Зобарт В. Собрание сочинений в 3 томах. Том 1. 

3. Shumpeter Y. and his surroundings: on overview // Schumpeter and the Idea of Social Science: A Metatheoretical 

Study. — Cambridge: Cambridge University Press, 2007. — P. 14. — 354 p. — ISBN 978-0-521-43034-0. 

4. Қазақ тілі. Энциклопедия. – Алматы: ҚР Білім, мәдениет және денсаулық сақтау министрлігі, Қазақстан 

даму институты, 1998.  – 509 б. 

5.  Анисимов, Ю.П. Теория и практика инновационной деятельности: учеб. пособие / Ю.П. Анисимов,                       

Ю.В. Журавлѐв, С.В. Шапошникова. – Воронеж: ГОУ ВПО ВГТА, 2010. – 540 б. 

 

 

МРНТИ 14.35.07 

 

Г.Бақытқызы1  , Қ.Т. Ыбыраимжанов2, Г.С. Майлыбаева3 
 

16М010200–«Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі»  

мамандығының 1 курс магистранты, 

І. Жансүгіров  атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 
2Педагогика ғылымдарының докторы, профессор 

І. Жансүгіров  атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 
3Жансүгіров  атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің қауымдастырылған профессоры. 

PhD докторы, Талдықорған қ., Қазақстан 

 

ПCИХИКАЛЫҚ ДАМУЫ ТЕЖЕЛГЕН  
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ТІЛДІК ЖҰМЫСТАР 

 
Аңдатпа 

Бҧл мақалада мҥмкіндігі шектеулі балаларға қатысты негізгі мҽселелердің бірі болып табылатын міндеттер - 

оларды қоғамдық ҿмірге дайындау, ҽлеуметтік бейімдеу, жан-жақты дамуларына кҿмек кҿрсету, ҽлеуметтік ҿмір 

шеңберде тең қҧқылы тіршілік ете алуларына баулу жҽне жағдай жасау бағытындағы жҧмыстар мен педагогикалық 

тҽсілдер қарастырылады. 

Бастауыш сыныптарда психикалық дамуы тежелген оқушыларға саналы мҽдениетке бағытталған, баланың жеке 

басының дамуына, жеке тҧлға болып қалыптасуына жағдай жасайтын, жан-жақты дамуларына кҿмек кҿрсету, ҽлеу-

меттену жҽне ортаға бейімделу қабілеті, кҿпшілік ортада ҿздерін еркін сезініп, қоғамның толық қанды мҥшесі ретін-

де қалыптасып, дамуына мҥмкіндік жасау шараларына негізделген жҧмыстардың тҥрлері жайындағы мҽселелер 

қамтылады. Бҥгінгі таңда жалпы білім беру мектептерінің бастауыш сынып оқушылары арасында психикалық 

дамуы тежелген балаларға кҿмек кҿрсету жҧмыстарына жаңа заманауи талаптар тҧрғысынан қарау жҽне оны оң-

тайлы ҧйымдастыру мен жҥйелеулер арқылы жҥргізілетін тілдік жҧмыстардың да ерекшеліктері қамтылған. Бас-

тауыш білім беру кезеңінде психикалық дамуы тежелген оқушылардың тілдік қарым-қатынастарына дамытудағы  

танымдық жҽне сҿйлеу іс-ҽрекетінің дамуына жетелейтін ҽдістердің бірі – ойын. Ойын арқылы психикасы тежелген 

балаларды ҿзара  қарым-қатынасқа тҥсуіне ең тиімді педагогикалық тҽсілдердің бірі ретінде қарастырылады.  Себебі, 

бҧл санаттағы балалардың сезімдерін, ішкі кҿңіл кҥй жағдайын аша отырып олардың ойлауын жҽне психикалық ішкі 

қҧбылыстарының бейнесін сыртқа шығаруын қамтиды. Бҧндай ерекшелікке орай ойын тҥрлерін онтайлы дҧрыс 

ҧйымдастыру арқылы бҧл санаттағы баланың сҿздік қорын дамытуға жҽне тілдік қарым-қатынасқа тҥсуіне мҥмкін-

дік беретің  тиімді жолдардың бірі ретінде қарастырылады. 

Тҥйін сӛздер: пcихикалық дамуы тежелген балалар, тҽрбилеу, білім беру жҥйесі, бастауыш сыныпта оқыту, 

тҥзету, тірек-қимыл кемшілігі, тіл кемістігі, арнайы білім. 

 

 

 

 

http://www.akorda.kz/
http://www.koob.ru/sombart/sob_sochineniy_1
https://books.google.co.uk/books?id=4tpDcLNE1OsC&pg=PA14#v=onepage&q&f=false
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9780521430340


ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №1(57), 2018 

290 

Бақытқызы Г.
1
, Ыбыраимжанов К.Т.

2
, Майлыбаева Г.С.

3
 

1
магистрант 1 курса специальности 6М010200 – «Педагогика и методика начального обучения» 

Жетысуский государственный университет им. И.Жансугурова 
2
доктор  педагогических наук, профессор 

Жетысуский государственный университет им. И.Жансугурова 
3
Ассоциированный профессор Жетысуского государственного университета,доктор PhD  

г. Талдыкорган, Казахстан 
 

РАБОТА  ПРОВОДИМЫЕ С УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 
Аннотация 

В этой статье, являющейся одним из основных вопросов в отношении детей с ограниченными возможностями 
обязанности – подготовка их к общественной жизни, социальной адаптации, всесторонней помощи в развитие, 
приобщение к социальной жизни и создание условий для равноправного, рассматриваются педагогические подходы 
и направления работы в рамках жизнедеятельности могут требовать. 

Сознательной культуре учащихся с задержкой психического развития в начальных классах, направленных на 
развитие личности ребенка, способствовать становлению личности, всестороннее развитие, помощь в адаптации и 
социализации, способность к публичной среде, чувствуют себя полноправным членом общества, как формируется, 
содержатся вопросы о развитии, основанные на мерах по видам работ. На сегодняшний день среди учащихся 
начальных классов общеобразовательных школ, новые современные требования к организации работы и оказания 
помощи детям с задержкой психического развития особенности его языковой и оптимальные с точки зрения 
рассмотрения, проводимые. В период начального языкового образования учащихся с задержкой психического 
развития отношений в развитии познавательной и речевой деятельности, ведущие к развитию один из методов – 
игра. Игра в осажденной психики детей через общение рассматривается как один из способов поступления в 
педагогический самых эффективных. Потому что чувства этой категории детей, их образ мышления и внутреннего 
состояния внутренних психических явлений, вынесение наружу открывая настроения. Это такие виды языковой 
игры на развитие словарного запаса ребенка и в спецификации, и правильной организации категории возможность 
попадания через эффективное общение рассматривается как один из путей. 

Ключевые слова: дети с задержкой психического развития, воспитания, система образования, преподавание в 
начальных классах, корректировка, опорно-двигательного недостатка, недостатка язык, специальное образование. 
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WORK CARRIED OUT WITH THE PRIMARY SCHOOL PUPILS WITH  

MENTAL RETARDATION LANGUAGE 

 
Abstract 

In this article, which is one of the main issues in relation to children with disabilities responsibilities - to prepare them for 
public life, social adaptation, comprehensive care in the development, involvement in social life and creation of conditions for 
equal and explores pedagogical approaches and areas of work within the framework of life may require. 

Conscious culture students with mental retardation in primary school, aimed at developing personality of the child, 
contribute to the formation of personality, all-round development, assistance in adaptation and socialization, the ability for a 
public environment, feel a full member of society, as formed, contains questions about development, based on measures by 
type of work. Today among the primary school pupils of secondary schools, new modern requirements to organization of 
work and assist children with mental retardation, especially its linguistic and optimal from the point of view of the 
consideration conducted through guellermasterdata. In initial language education of students with mental retardation relations 
in the development of cognitive and language activity, leading to the development of one of the methods is the game. The 
game in the besieged psyche of children through communication is considered as one of the ways admission to the most 
effective pedagogical. Because feelings of this category of children, their way of thinking and the internal state of inner mental 
phenomena, issuing out of the opening mood. These are the kinds of language games on the vocabulary development of the 
child and in the specifications, and the proper organization of categories ontally beret the possibility of using effective 
communication is regarded as one of the ways. 

 Key words: children with delay of mental development, education, education system, teaching in the elementary grades, 
the adjustment of the musculoskeletal defect, fault language, special education. 
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Мҥмкіндігі шектеулі балаларға қатысты мемлекетіміздің алдында тҧрған негізгі мҽселелердің бірі 
оларды қоғамдық ҿмірге дайындау, ҽлеуметтік бейімдеу, жан-жақты дамуларына кҿмек кҿрсету, 
ҽлеуметтік ҿмір шеңберде тең қҧқылы тіршілік ете алуларына жағдай жасау. 

2002 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының «Мҥмкіндігі шектеулі балаларға ҽлеуметтік 
жҽне медициналық-психологиялық-педагогикалық қолдау кҿрсету туралы» Заңына сҽйкес даму жҽне 
денсаулық мҥмкіндіктері шектеулі балалар білім алуға жҽне шығармашылық, дҥниетанымдық мҽде-
ниеттерін дамытуға тең қҧқылы екендігі айтылған [1]. 

Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы N 345 Заңымен бекітілген  Баланың қҧқық-
тары туралы Заңында: «Ҽрбiр баланың бiлiм алуға қҧқығы бар жҽне Қазақстан Республикасының 
бiлiм туралы заңдарына балаға бастауыш, негізгі орта жҽне жалпы орта білім жҽне конкурстық негiз-
де тегiн техникалық жҽне кҽсіптік, орта білімнен кейінгі жҽне жоғары бiлiм алуға кепiлдiк берiледi. 
Тегiн жалпы орта бiлiм немесе техникалық жҽне кҽсіптік бiлiм алғанға дейiн баланы мемлекеттiк бi-
лiм беру мекемесiнен шығару, шығарудың жалпы тҽртiбiн сақтаумен қатар тек қорғаншы жҽне қам-
қоршы органдарды хабардар ете отырып қана жҥргiзiлуi мҥмкiн. Арнаулы педагогикалық тҽрбиенi 
қажет ететiн кемтар балаларға мемлекеттiк бюджеттен белгiленген стандарттар деңгейiнде олардың 
бiлiм алуына кепiлдiк беретiн қосымша қаражат беріледi. Мҥмкіндігі шектеулі балалардың қоғам 
ҿмiрiне белсене араласуына ықпал ететiн ҿз қадiр-қасиетiн қамтамасыз ету жағдайындағы толымды 
ҿмiрге денi сау балалармен бiрдей қҧқығы бар. Мҥмкіндігі шектеулі балалардың ҿзiнің дене бiтiмiне, 
ақыл-ес қабiлетiне жҽне тiлегiне сай бiлiм алуға, қызмет тҥрi мен кҽсiптi таңдауға, шығармашылық 
жҽне қоғамдық қызметтерге қатысуға қҧқылы» - екені белгіленген [2]. 

Бастауыш сыныптарда психикалық дамуы тежелген оқушыларға саналы мҽдениетке бағытталған, 
баланың жеке басының дамуына, жеке тҧлға болып қалыптасуына жағдай жасайтын, жан-жақты 
дамуларына кҿмек кҿрсету, бҽсекеге қабілетті, елдің ертеңі болатын жас ҧрпақты ҿсіріп, дамытатын 
мектеп болуы тиіс. Бҥгінгі таңда жалпы білім беру мектептерде бастауыш  сынып оқушылары ара-
сында психикалық дамуы тежелген балаларға кҿмек кҿрсету жҧмыстары жҥйеленіп келеді. 

Қазіргі таңда барлық ҽлем жҧртшылығының назарын аударып отырған мҽселе балалардың жеке 
сҧраныстары мен ерекшеліктеріне ортаның, отбасының қатысуымен білім беру ҥрдісіне толық қосу-
ды қарастыратын инклюзивті білім беру. Инклюзивті білім беру – ерекше білім беру қажеттіліктерін 
жҽне жеке мҥмкіндіктерін ескере отырып, барлық білім алушылардың білімге тең қол жеткізуін 
қамтамасыз ететін ҥдеріс. Мемлекет инклюзивті білім берудің мақсатын іске асыра отырып, білім 
берудің барлық деңгейінде даму мҥмкіндіктері шектеулі азаматтарға олардың білім алуына, дамуын-
дағы ауытқуды тҥзетуіне жҽне ҽлеуметтік бейімделуіне арнайы жағдайлар жасауды қамтамасыз 
етеді. Инклюзивті білім беру ҽр балаға оның мҧқтаждығына жҽне басқа мҽн-жайларға байланыссыз, 
ҿз ҽлеуетін жҽне білім алуға қҧқығын  іске асыруға мҥмкіндік береді. Инклюзивті білім берудің 
артықшылығы оқушылардың араласуында.  Қатынасу  –  білім беру басталатын нҥкте. Мҧғалімдер 
балалармен, оқушылар мҧғаліммен жҽне бір-бірімен қатынасуы тиіс. 

Психикалық дамуы тежелген балалар дегеніміз – оқу бағдарламасын меңгеруде қиындықтарға 
кездесетін ҥлгермеуші балалар. Мҧндай балалар білімі мен дағдыларына, тҧлғалық болмысындағы 
ҿзіндік ерекшеліктерге ие (бҧнда: тҧқымқуалаушылық, ҽлеуметтік жҽне тҽрбие факторларының 
ықпалында пайда болған) мінез-қҧлқына байланысты мектепте оқуды бастауға дайын емес. Олар 
оқуда кҿп қиыншылықтар кҿреді: мектепте орнатылған тҽртіп нормаларын сақтау оларға аса қиын. 
Оқудағы қиыншылықтар олардың жҥйке жҥйесінің ҽлсіреуінен тереңдей тҥседі – жҥйкесі тозып, 
соның салдарынан олар тез шаршайды, жҧмысқа қабілеті тҿмендейді, бастаған жҧмысын аяқта-
майды. Бҧл балалардың оқу ҥлгерімі ерекшеліктеріне келетін болсақ, бҧл балалардың оқуға ҥлгер-
меушілігі 1-сыныптан бастап кҿріне бастайды. Бірақ анық белгілері 2-3 сыныпта белгілі болады. Оқу 
ҥдерісінде кездесетін кемшіліктер: сабақ барысына жай қосылады; материалын жай немесе тіптен 
қабылдамайды; берілген тапсырманы мҧғалімнің кҿмегінсіз орындай алмайды; оқу мен жазуы жай; 
оқыған мҽтінін тҥсінбейді жҽне тҥсінгенін айтып бере алмайды; есептер шығарған кезде ҥлкен қате-
лер жібереді; тез шаршағыш; сыныптастарымен аз араласады; ҿз ойын анық айта алмайды. 

Мҽселен, мҧндай балалардың жҧмыс қабілетінің тҿмендеуі жҽне зейін тҧрақсыздығы ҽр балада 
тҥрлі кҿрініс табады. Психикалық дамуы тежелген /ПДТ/ балалар зейіннің ерекшеліктері оның 
тҧрақсыздығынан, бір объектіге тҧрақты кҿңіл бҿле алмайтындығынан кҿрінеді. Басқа да сыртқы 
қоздырғыштардың болуы бҧл оқушылардың жҧмысын тежеп, қате жіберуін арттырады. ПДТ бала-
ларда қабылдау қабілетінің дамуы да тҿмен, мҧны балалардың қоршаған ҽлем туралы білімдерінің 
жеткіліксіздігінен, шектеулігінен, ҥзік-ҥзіктігінен, ҽдеттегі қалыптан басқаша тҧрған заттарды, сыз-



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №1(57), 2018 

292 

балық бейнелерді тани алмайтындығынан (егер олар сызылып тасталған немесе бірінің ҥстіне бірі 
орналастырылған болса) байқауға болады. 

Есте сақтау ҥдерістерін зерттеу ырықты есте сақтау нҽтижесінің жеткіліксіздігінен, есте сақтау 
кҿлемінің аздығын, есте қайта жаңғырту қиынға тҥсіп, оның нақты болмайтынын кҿрсетті. 

Мҧндай балалардың танымдық қызметінің дамуында да айқын артта қалушылық пен ҿзгешелік-
тері бар. Олардың барша ойлау формаларының артта қалуы байқалады, мектептегі оқудың басталуы-
на қарай мҧндай балаларда, ҽдетте ҽлі негізгі ойлау операциялары талдау, топтау, салыстыру, қорыту 
қалыптаспаған. Танымдық белсенділігінің тҿмендігі айқындалған. 

Психикалық дамуы тежелген балалармен жҥргізілетін тҥзете дамыту жҧмыстарының тҥрлері кҿп. 
Тҥзету жҧмыстарын жҥргізудің басшылыққа алатын ҧстанымдық қағидалары тҿмендегідей: 

-  баланың жеке тҧлғалық ерекшеліктерін анықтау; 
-  шаршап кетпеуін анықтау; 
-  оқу ҽрекетін ойын тҥрінде ҧйымдастыру, кеңістікті бағдарлауын дамыту; 
-  сыныптан тыс тҽрбие сағаттарына қатыстыру;   
-  ойын дағдыларын оқу ҽрекетіне аудару; 
-  арнайы ҽдістемелермен оқытуды ҧйымдастыру; 
-  жылдық диагностикалық даму деңгейін салыстыру. 
Мамандардың оқыту тҥзету ҥдерісінде ҽдістемелік нҧсқауларды дҧрыс жҽне жоғары деңгейде 

ҧйымдастыруына байланысты психикалық дамуы тежелген балаларды ҿз жасындағы балалардың 
даму деңгейіне жеткізуге болады. Білім беру мекемесінде оқитын ПДТ балалар ҽр уақытта нҽтижеге 
жету ҥшін бақылаудан тыс қалмауы қажет. Психолог, сынып жетекшсі, ата-ана тығыз байланыста 
болған жағдайда баламен жҥргізілетін жҧмыс нҽтижелі болады, яғни баланың ҿз-ҿзіне деген сенім-
ділігін арттыру арқылы тҥзете дамыту жҧмыстарын жҥргізу тиімді. 

ПДТ баламен жҥргізілетін жҧмыстар жҥйелі тҥрде ҧйымдастыру керек. Дидактикалық материал-
ды жеткілікті тҥрде қолдану, қазақ тіліндегі оқулықтардың жеткілікті болуы, кҿрнекі қҧралдардың 
эстетикалық жҽне педагогикалық талаптарға сҽйкес келуі, ойын қҧралдарының ҽртҥрлігі, іс-ҽрекет-
тен тыс техникалық қҧралдардың жеткілікті қолданылуы – бҧл баланың сҿз сҿйлеуін жақсы мең-
геруінің бір шарты болып табылады. 

Танымдық жҽне сҿйлеу іс-ҽрекетінің дамуына жеткізетін ҽдістерінің бірі – ойын. Ойын баланың 
ҿзінің қарым-қатынасқа деген қажеттігін, сезімдерін, ойларын жҽне эмоцияларын сыртқа шығаруын 
қамтиды. Ойынды дҧрыс ҧйымдастыру арқылы баланың сҿздік қоры дамиды, басқа балалармен 
қарым-қатынаста ҿзін еркін сезінуі жҽне қоршаған ортаға байланысты білімдерін кеңейтеді. Ойын 
барысында қолданған сҿздерді бала кҥнделікті ҿмірде қолданатын сҿздік қорына кіргізеді. 

Бала белгілі ҽлеуметтік ортада ҿсіп, айналасындағы заттар мен қҧбылыстарды танып біледі, олар-
мен тікелей қарым-қатынастарда ҽсерленіп, бойындағы табиғи қасиеттерін жетілдіріп, ақыл-ой сезі-
мін таным ҽрекетімен байланыстырады. Сезімнің бҧл тҥрі балалардың оқып білім алуын, дҥниетаны-
мын, кҿзқарасын қалыптастырады. Баланың шындықты тануға деген ең алдымен таңданудан баста-
лады, таңдауы баланың бҽрбір нҽрсенің, қҧбылыстың, оқиғаның мҽн-жайын жан-жақты танып, олар-
ды тереңірек тҥсінуіне жетелейді, оның ізденімпаздық ҽрекетін тудырады [1]. 

Психикалық дамуы тежелген балаларды оқытудың негізгі ҽдісі біріктіру болып табылады. Қазіргі 
шақта біріктіру – зейін орталығы. Біріктіре оқыту арқылы бала дамуының ерекшеліктерінен жалпы 
білім беру стандартының қалыпты уақытқа жақын болуымен сипатталады. 

Біріктіру ҽдісі білімді тҥзетудің, дамытудың заңдылығы болып есептеледі. 
Тҧжырымдамаға сҽйкес біріктіре оқыту келесі қағидалар негізінде жҥргізіледі: 
- дамуындағы кемшілікті ерте бастан тҥзету, дамуында ауытқуы бар балалардың бірнеше қызмет-

терін қалпына келтіру қабілеттері; 
- біріктіре оқыған ҽрбір балаға тҥзету кҿмектері міндетті; 
- біріктіре оқуға негізделген балаларды таңдау. Психоэмоционалдық дамуы терең бҧзылған бала-

лар қалыпты балалар арасында тҽрбиелене алмайды. 
Психикалық дамуы тежелген балалармен дҽрігерлік-психологиялық-педагогикалық жҽне тҥзету 

шараларын жҥргізгенде мамандар мынадай маңызды ҧстамдарды сақтауы тиіс: 
-  жеке жҽне топ арқылы олармен тҥзету-дамыту сабақтарын жҥргізу; 
- қимыл-қозғалысы мен психикасының дамуының жетілуін бағалап жетілдіре тҥсу; 
- психикалық дамуы тежелген балалардың психологиялық қауіпсіздігін сақтау, сол ортаға мейі-

рімділік пен қамқорлық жағдайын туғызу, олардың қиыншылығын тҥсіну жҽне жағдай жасау [3]. 
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 Дамуы баяу балалардың психологиялық ерекшеліктерін ескеру, оқу материалын жай бҿліп қой-
май, керісінше жалпы дамуға бағытталған жаңа бағдарлама (баланың қоршаған ортаға бейімделуі, 
мінез-қҧлық ерекшеліктері, ҿзін-ҿзі тҿмен бағалауы, қоршаған ортаға сенбеушілікпен қарауы, ҿз 
кҥшіне деген сенімсіздігі, белсенділігі тҿмен) қҧруды талап етеді. Қазіргі кезде қоғам дарынды, қабі-
летті адамдарды қажет етеді. Жеке тҧлғаның рухани ҿсуіне психологиялық-педагогикалық жағдай 
жасай отырып, ҿз ортасында жҽне ҿзге ҧжымда ҿзін еркін сезіне алуға тҽрбиелеу, ҿзіне-ҿзі сенімді, 
жауапкершілік қасиетті сіңірген тҧлға ретінде қалыптастыру. 

Психикалық дамудың тежелуіне тҽн белгілер: 
-   тез жалығу мен шаршаудың ҽсерінен ынта мен қабілеттің тҿмендеуі; 
-   сезім мен еріктің жетілмеуі; 
-   жалпы мҽлімет пен елестету қорының шектелуі; 
-   сҿздік қорының жеткіліксіздігі; 
-   интеллектуалды іскерлік, ойлау ҽдетінің қалыптасуы; 
-   ойын іскерлігінің толық қалыптаспағандығы; 
-   қабылдаудың баяулауы; 
-   сҿйлеу логикалық операциясының ойымен қиылыспауы; 
-   ақыл-естің барлық тҥрлерінің бҧзылуы; 
-   сенсорлық мҽліметтерді қабылдау мен оны тҥсіну мерзімінің ҧзақтығы; 
-   ҿзін-ҿзі бақылау деңгейінің тҿмендігі; 
-   мектеп жасына келгенде оқу, ойлау операциясының қалыптаспауы – талдау, жинақтау, салыс-

тыру, қорыту ҽдістерінің негіздерін тҥсінбеу. 
Осы ҿзгерістердің дҽрежесіне сай, баланың жасын ескере отырып, оларды ҽлеуметтік бейімдеу, 

тҽрбиелеу, оқыту жҽне тҥзету жолдарын айқындайды. Нҽтижелі арнайы ҽдістерді қолдану осы бала-
ларға арналған арнайы балалар бақшаларымен мектептерде, мектеп - интернаттарда, немесе жалпы 
мектептің арнайы тҥзету сыныптарында дҧрыс жолға қойылған. 

Жазбаша сҿйлеу тілін зерттеудегі невропотолог Н.К. Монаковтың кҿзқарасы ҥлкен мағынаға ие 
болды. Ол бірінші болып дисграфияны ауызша сҿйлеу тілінің, сҿйлеу бҧзылыстарының жалпы 
сипаттамасымен немесе афазиямен байланыстырды. 

Е.Иллинг жазу бҧзылысы кезінде бҧзылатын ҥрдістер қатарын бҿледі: 
1) ҽріптің оптикалық бірлігі мен дыбыстың акустикалық бірлігін меңгеру; 
2) дыбысты ҽріппен сҽйкестендіру; 
3) ҽріп жҽне сҿзді синтездеу; 
4) сҿзді оптикалық жҽне акустикалық бҿлшектерге бҿле білу қабілеті; 
5) сҿздің екпінін, ҽуенін, дауыстыларын анықтау; 
6) оқығанды тҥсіну. 
XX ғасырдың 30-жылдарында жазу бҧзылуын психологтар, педагогтар, дефектологтар қарастыра 

бастады. Ең бірінші болып Ф.А. Рау жазудың бҧзылуы мен дыбыс айтудың байланысын кҿрсеткен, 
одан кейін М.Е. Хватцев. Р.М. Боскис, Р.Е. Левина зерттеулері жазудағы жетіспеушілік кҿп жағдайда 
фонематикалық қабылдаудың бҧзылысымен негіздігін дҽлелдеді. 

Дисграфия жҽйлі М.Е. Хватцев кҿп жҧмыс жҥргізген. Басында ол дисграфияны дыбыс айтылу 
кемшіліктерінің кҿрінісі деп қарастырған. Ал дыбыс айту кемшіліктері балаларда тҥзелгеннен кейін, 
М.Е. Хватцев ҽріп тҥрінде кҿрсетілген дыбыс стериотипті кҿруінің бҧзылуымен тҥсіндірген. 

Р.Е. Левина алғашқы жҧмыстарында жазудың бҧзылуын фонематикалық дамымаудың сипатымен 
тҥсіндірген. Одан кейінгі Н.А. Никашина, Л.Ф. Спирова жҧмыстарында жазу бҧзылуы тілдік даму-
дың алғашқы кезеңдеріндегі дҧрыс жҧмыс жҥргізілмегендігімен байланыстырады. [4]. 

Жазу ҥрдісінің психофизиологиялық қҧрылымы. Жазбаша сҿйлеу тілі сҿйлеу тіл іс-ҽрекетінің 
кҥрделі тҥрі жҽне кҿп деңгейлі ҥрдіс болып табылады. Оған тҥрлі анализаторлар қатысады: сҿйлеу – 
есту, сҿйлеу – қимыл – қозғалыс, кҿру, жалпы қимыл – қозғалыс. Олардың арасында жазу ҥрдісі 
кезінде ҿзара шартталған тығыз байланыс орнайды. Жазбаша сҿйлеу тілін меңгеру есту жҽне дыбыс 
айту қасиеттінің, кҿрінетін жҽне жазылатын сҿздің арасындағы жаңа байланысын орнату сипатынан 
тҧрады, ҿйткені жазу ҥрдісі тҿрт анализаторлардың: сҿйлеу қимыл-қозғалысты, сҿйлеу – есту, кҿру 
жҽне қимыл-қозғалыстардың бірлескен жҧмысымен қамтамасыздандырылады [5]. 

Қорыта келгенде психикалық дамуы тежелген баланы дамыту барысында жҧмыс нҽтижелі болу 
ҥшін, ҽр баланың физиологиялық, психологиялық, жас ерекшеліктерін ескере отырып, жеке тҧлғаны 
дамыту жҧмыстарын дҧрыс жҽне тиімді ҧйымдастыру болып табылады. Тҥзете-дамыту жҧмыстарын-
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да тҿмендегі мҽселелерге кҿңіл бҿлген жҿн: психикалық дамуы тежелген балалардың танымдық жҽне 
тҧлғалық ерекшеліктері сауат ашуға, жазуға, математикаға, еңбекке ҥйрету, кезінде оқу мазмҧнын бас-
қаша іріктеуді қажет етеді. Бірінші кезекте оқуға деген жағымды тҥрткі қалыптастырып, жақын эмо-
ционалды кҿріністерді тудыратын, ой-ҿрісін кеңейтетін материал алынып міндетті тҥрде қолданылуы 
тиіс. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА МЫСАЛ ӨЛЕҢДЕРДІ ОҚЫТУДЫҢ  
ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Аңдатпа 

Мақалада бастауыш сыныпта мысал ҿлеңдерді оқытудың ҽдістемелік ерекшеліктері қарастырылған. Авторлар 

мысал жанрының ерекшеліктеріне қарай сабақ беру ҽдісін жетілдіру жолдарын қарастырады. Ҽдеби шығармалардың 

басқа тҥрлерінен мысалдың (аллегориямен айтылатыны, мысалда белгілі бір ҥгіт, тҽлім-тҽрбиелік мҽн болатыны, 

дауыс ырғағын сақтау) ерекшелігіне қарай оның (мысалдың) мазмҧнын қабылдату жҽне ондағы кейіпкерлердің іс-

ҽрекетін талдау жҧмыстарына тереңірек кҿңіл бҿледі. Зерттеу мақсатына сҽйкес Талдықорған қаласының №19 

мектеп-гимназиясында мысал ҿлеңдерді оқыту ҽдістемесі бойынша 2-4 сыныптар бойынша тҽжірибелік сабақтар 

сипатталған. Оқy матeриалдарын игeрy ҥрдісіндe оқyшынының ойлаy қабілeті мeн практикалық ҽрeкeтін шыңдай-

тын оқытyдың бeлсeнді ҽдістeрі талданған. Оқушылардың ҽдеби-теориялық талдау жҧмыстарын дамытуда сҿздік 

ҽдістер (баяндау, репродуктивті, эвристикалық), проблемалық тапсырмалар, шығармашылық жҧмыстар ҧйымдас-

тырылған. Баяндау ҽдісі арқылы сабақта балаларға жаңа білім берілді. Баяндау барысында шығарманың басталуы, 

ҿрбуі, шарықтау шегі жҽне аяқталуын дауыс ырғағы арқылы шебер жеткізе отырып, кҿркем шығарманы баланың 

санасына жеткізуге жағдай жасалды. Дауыс ырғағы, эмоциялық сезімі, кейіпкерге енуі, бет-қимыл қозғалысы, 

мимикасы, т.б. шығарма мазмҧнына сҽйкестендірілген жағдайда ғана, баяндаушы ҿз мақсатына жетеді. Мҧндай ҽдіс 

кҿркем шығармаларды меңгертуде кҿрнекі орын алуға тиіс. Себебі, сҿз шеберлігін, ҽдеби сҿйлеуді балалар мҧғалім-

нен ҥйренеді. Репродуктивті ҽдісті сабақта қолдану кезінде мҧғалім тҥрлі сҧрақтар қойып, тапсырмалар орындатып 

балалардың жаңа білімді меңгеруіне, ҿткенді естеріне тҥсіруіне, яғни шығарма кейіпкерлерін суреттеуі немесе оқиға-

ны қысқаша ҿз тҥсінігі бойынша айтып беруге жетелейді. Балалардың ҿткен тақырыпты естеріне тҥсіруге жҽне жаңа 

материалдарды меңгертуде мазмҧнды суреттер беріліп, ҽңгімелеу ҧсынылған. Эвристикалық ҽдістің кҿмегімен кҿр-

кем шығармаларды меңгертуде тҥрлі жағдаяттар туғызатын сҧрақтар мен тапсырмаларды балалардың ҿздігінен 

шешуіне мҥмкіндік берілген. Зерттеу барысында мысал ҿлеңдерді оқытудағы шығармашылық мазмҧндағы жҧмыс-

тар нҽтижелі болды. Бҧл жҧмыстарды  оқытy  ҥрдісіндe пайдалану оқyшылардың бeлсeнділігін арттырып,  ҿзіндік ой 

қорытуға жоғары ықпал eтeді дeп қорытынды жасаған.  

Тҥйін  cӛздeр: оқытy ҽдіcі, оқыту ҥрдісі,  ҽдіcтeмe, мысал жанры, проблемалық жағдаят, шығармашылық жҧмыс. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ БАСЕН В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются методические особенности обучения басен в учебном процессе нaчaльной школы. 

Автор  на конкретном  примере жанра рассматривает пути совершенствования методов обучения. Литературные 

произведения иллюстрируемые на примере (говорить аллегорией, на примере одной из агитации, важность 

воспитания, хранить интонацию голоса), глубоко уделяют внимание работам персонажей,  смотря на их особенность 

содержание и  деяния.  На базе школы-гимназии  № 19  города Талдыкорган  для методического обучения басен  во 

2-4 классах  были проведены практические занятия. Чтобы хорошо усвоить материал в учебном процессе, развить 

мыслительную способность и улучшить практические действия  были  использованы  активные  методы обучения. 

Для литературно-теоретического анализа работы учеников  был использован словарный метод (описательный, 

репродуктивный, эвристический), проблемные задания, так же  были организованны творческие работы. С помощью 

метода доклада на уроке детям были даны новые знания. В ходе показа в начале и в конце кульминации при помощи 

ритма голоса были сделаны все условия, чтобы мастерски довести художественное произведение до  разума ребенка.  

Поэтому профессионально, красиво, литературно говорить ученики учатся у преподавателя. Метод репородук-

тивности учитель использует на уроках,  когда задает различные вопросы при усвении новой темы и  выполнении 

заданий, при   повторение  пройденной темы, описании героев и рассказ истории. 

Эврестическй метод используют  при освоении  художественных  произведений с помощью побочных вопросов 

и заданий для самостоятельной работы. Использование  этих методов  во время учебного процесса  увеличивает  

активность учеников  и  повышает  самостоятельность мышления.   

Ключевые слова. методы обучения, учебный процесс, методикa,жанр басни6 проблемная ситуация6 творческая 

работа. 

 

Galieva A.N.
1
, Assylova R.O.

2 

1
 Candidate of Philology,  Zhetysu State University after I.Zhansugurov, 

2
 Candidate of Philology,  Zhetysu State University after I.Zhansugurov, 

Taldykorgan, Kazakhstan 

 

STUDY METHODOLOGY FEATURES BASEN IN ELEMENTARY SCHOOL 

 

Abstract 

The article deals with methodical features of studying fables nachalnoy in the educational process of the school. By a 

specific example of the genre is considering ways to improve teaching methods. Literary works illustrated by the example of 

(say allegory, as an example of one of the campaign, the importance of education, to keep the tone of voice), paying attention 

to work deep characters, despite their feature content and activities. On the basis of school-gymnasium № 19, Taldykorgan to 

methodical teaching fables in grades 2-4 practical sessions were held. To learn the material well in the learning process, 

develop thinking skills and improve the practical effect of the active teaching methods were used. 

Vocabulary method (descriptive, reproductive, heuristic) was used for literary-theoretical analysis of student work, 

problem assignments, we were also organized creative work. With the help of the report method in class children were given 

new knowledge. In all conditions have been made during the show at the beginning and at the end of the climax of using the 

rhythm voice to masterfully bring the artwork to the child's mind. 

Therefore, professional, beautiful, literary speaking students learn from teachers. The method uses reporoduktivnosti 

teacher in the classroom when asking various questions at usvenii new topics and assignments, with repetition threads 

describing the characters and the story is history. Evrestichesky method used in the development of works of art with the help 

of side questions and tasks for independent work. The use of these methods in the learning process of students increases 

activity and improves the independence of thought. 

Keywords. teaching methods, teaching process, technique, genre fable, problem situatsiya, creative work. 

 

Бастауыш сынып оқушылары кҿптеген ҽдебиет жанрларымен кҿбінесе ҽдебиеттік оқу сабақта-

рында таныса алады. Мысал жанрының ерекшеліктеріне қарай сабақ беру ҽдісін жетілдіру мҧғалімге 

шығармашылық ізденісті қажет етеді. 

Мысал – аллегориялық жанр. Айтылатын ой ашық берілмейді. Астармен, меңзеумен беріледі. 

Жaнуaрлaр ҽлемі, қҧс, ҿсімдік, тaғы бaсқa мысaлдaр бaс кейіпкер ретінде aлынaды. Ҿткір сын дa, 

aщы сaтирa дa, бaйсaлды юмор, келемек, мысқыл дa осы мысaл жaнрындa. 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №1(57), 2018 

296 

Сондықтaн бaлaлaр тaнымын кеңейтетін мысaл ҿлеңдерді оқытудың  ҽдістемелік ерекшеліктерін 

қaрaстыру біздің мaқaлaмыздa кҿрініс тaбaды. 

Мысaл жaнрының негізі орыс ҽдебиеті, Крыловтa, ескі грек ҽдебиеті Эзоптa жaтыр. Олaрдың 

клaссик ҥлгісін қaзaқ ҽдебиетіне шебер енгізіп, негізін сaлғaн – Ыбырaй Aлтынсaрин. Оның бҧл 

дҽстҥрін Aбaй, Aхмет, Спaндияр жaлғaстырды. 

Олaр Крылов творчествосының ҽлеуметтік бaғытын, хaлықтық сипaтын, ішкі тереңдігін мейлін-

ше дҧрыс aңғaрумен бірге, оның мысaлдaрын қaзaқшaғa aудaрудa ҿзгеше творчестволық тҽсіл, 

белгілі бір стиль қaлыптaстырды.  

Ҽдебиеттік оқу бaғдaрлaмaсындa мысaлдaр кҿбінесе оқытудың бaстaуыш мектептің 2-3-4- сынып-

тaрындa берілген. Мҽселен, бaстaуыш сыныптың 2-сыныбындa «Бидaй мен Қaңбaқ», «Қҧлaқ пен 

тымaқ» (Aсқaр Тоқмaғaнбетов), «Тҽкaппaр», «Кҿбелек пен ебелек», «Бҧлбҧл мен тоқылдaуық» (Шонa 

Смaхaнҧлы), «Тҥлкі мен тиін» (Ҽбдірaхмaн Aсылбеков), «Қызғaлдaқ пен қaрaсорa» (Сaнсызбaй 

Сaрғaсқaев), «Дaңғой» (Есентaй Ерботин), «Aғaш» (A.Бaйтҧрсынов), «Тҥлкі мен қырғaуыл» (Спaндияр 

Кҿбеев), «Aқ жaңбыр» (Жҽнібек Кҽрбозин.); 3-сыныбындa  «Шегіртке мен қҧмырсқa», «Тҥлкі мен 

Қырғaуыл» (Спaндияр Кҿбеев), «Білгір қaрғa» (Мaксим Зверев), «Ит пен aт» (Ивaн Крылов);                             

4-сыныбындa «Aққу шортaн һҽм шaян» (Aхмет Бaйтҧрсынов), «Сaпaр мен пaртa» (Aдырбек 

Сопыбеков), «Aрыстaн мен тышқaн» (Сҧлтaнмaхмҧт Торaйғыров) сияқты бірнеше мысaл ҿлеңдер 

оқытылaды [1,2,3].  

Зерттеу  мaқсaтынa сҽйкес Тaлдықорғaн қaлaсының №19 мектеп-гимнaзиясындa мысaл ҿлеңдерді 

оқыту ҽдістемесі бойыншa 2-4 сыныптaр бойыншa тҽжірибелік сaбaқтaр жҥргізілді. Тҽжірибелік 

сaбaқтaрдa бaстaуыш білім мaзмҧнындa берілген мысaл ҿлеңдерді оқытудың тиімді ҽдіс-тҽсілдері 

қaрaстырылды. Ҽдебиеттік оқу сaбaғыңдa мысaл ҿлеңдерді оқытудa дидaктикaлық принциптер (оқу-

шының жaс жҽне жеке ерекшелігін ескеру, сaнaлық пен белсенділік, оқытудың ҿмірімен, прaктикa-

лық тҽжірибемен бaйлaныстыру) ескерілді. 

Зерттеудің бірінші aйқындaу кезеңінде – зерттеу мҽселесіне бaйлaнысты мектептегі мҧғaлімдер 

aрaсындa тҿмендегідей сaуaлнaмaлaр aлынды: 

1. Мысaл ҿлеңдер бойыншa мҽтінді қaбылдaту ҥшін қaндaй ҽдістемелік жҧмыстaр жиі жҥргізіледі?  

2. Мысaл ҿлеңдерді оқытудa қaндaй дидaктикaлық принциптерді бaсшылыққa aлaсыз?  

3. Мысaл ҿлеңдерді оқытуғa қaтысты ҿз ҧсынысыңыз. 

Сaуaлнaмa қорытындысы бойыншa бaстaуыш сынып мҧғaлімдері мысaл ҿлеңдерді оқытудa 

мынaдaй кемшін тҧстaры aнықтaлды:  

Біріншіден, мҧғaлімдер оқу сaбaқтaрындa мҽтіннің мaзмҧнын aйтып беруге, жaтқa aйтуғa, сaхнa-

лық кҿріністерге бaсa нaзaр aудaрaды дa, тaлдaу жҧмыстaрын жетілдіруге ҥнемі кҿңіл бҿле бермейді. 

Екіншіден, тҿменгі сынып оқушылaры ҽдеби жaнр ретінде мысaл жaнрын  кейде ертегімен 

шaтaстырып aлуы кездеседі. 

Ҥшіншіден, берілетін білім кҿлемі ескеріле бермейтіндігі aнықтaлды. Мҽселен, оқудың жеңілдігі 

ізденуді тaлaп етпейді, творчестволық белсенділікті тҿмендетеді. Сол сияқты бaлa ҧғымынa бaс aртық 

қиындық туғызaтын кҥрделі мaтериaлды дa ҧсыну дa бaлaның жігерін мҧқaйды, оқуғa ынтaсын тҿмен-

детеді, ҿз еңбегінің жеміссіздігін бaйқaғaн соң, оқушының ҿз ісіне деген сенімі жоғaлaды. Сондықтaн 

дa оқу мaтериaлы бaстaуыш сынып оқушысының тaнымдық ізденіс, белсенді еңбектенуі, іскерлік 

қaбілетін жҧмылдырып, кҥш жҧмсaуы aрқылы ҧғынуын кaмтaмaсыз етерліктей дҽрежеде болуы қaжет. 

Ҽдеби шығaрмaлaрдың бaсқa тҥрлерінен мысaлдың (aллегориямен aйтылaтыны,  мысaлдa белгілі 

бір ҥгіт, тҽлім-тҽрбиелік мҽн болaтыны, дaуыс ырғaғын сaқтaу) ерекшелігіне қaрaй оның (мысaлдың) 

мaзмҧнын қaбылдaту жҽне ондaғы кейіпкерлердің іс-ҽрекетін тaлдaу жҧмыстaры ҧйымдaстырылды. 
Бaстaуыш сынып оқушылaры мысaлды оқытудa суреттелген оқиғaның тaртымдылығынa қызық-

ты. Мысaлды оқып шығысымен, «aвтордың ондaғы суреттеп отырғaн жaн-жaнуaрлaры кімдердің 
бейнесі, оны кім деп тҥсінесіңдер?» дегендей сҧрaқ қою қaтелік болaр еді. Ҿйткені жҧмысты мҧндaй 
ҽдіспен жҥргізу – оқушылaрдың мысaлды оқығaндa aлғaн ҽсерін жоятыны aнық. Сaбaқ бaрысындa 
бaлaлaрдың одaн aлғaн ҽсерлері ҽлсіремей, қaйтa кҥшейе тҥсетіндей, мысaлдaғы кейіпкердің іс-
ҽрекетін тереңірек ҧғынa тҥсуіне жaғдaй жaсaйтын ҽдіс-тҽсілдер қaрaстырылды. Ол ҥшін aлдымен 
мысaлдaғы суреттелген оқиғaны, қaтысушы кейіпкерлерді шындық, ҿмірде болaтындaй етіп тҥсін-
дірілді. Aл мысaлдa суреттелгендер бaлaлaрғa шындық, болмыс жҿнінде қaте тҥсінік береді, ҿйткені 
қaрғa, тҥлкі сҿйлемейді ғой деген сияқтылaрдaн қaуіптенудің қaжеті жоқ. Олaрдың сҿйлемейтінін 
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бaлaлaрдың ҿздері де жaқсы біледі, сондa дa оны шындық сияқты қaбылдaйды. Мысaлы, бaлaлaр 
тіпті 4-сыныптың ҿзінде де қылыштaсу, aтысу ойындaрын шындық сияқты ойнaйды. Олaр тaяқтың 
қылыш, нaйзa еместігін, ҽрине, жaқсы біледі, бірaқ ҿздерінше шын нaйзa, қылыш деп елестетеді. 
Немесе қыз бaлaлaрдың кейбіреулері ҽлі де қуыршaқтaрмен ойнaйды, оның сҿйлемейтінін біле тҧрa, 
шын кісі деп елестетіп, онымен сҿйлесіп отырaды. Сол сияқты мысaлдaғы оқиғaны дa бaстaуыш 
сынып оқушылaры шын кҿріп қaбылдaйды. 

Педaгогикaлық ҽдебиеттерде [4,5] ҽдіс мaқсaтқa жетудің тҽсілі десек, біз aлдымызғa қойғaн 
мaқсaтқa жету ҥшін сҿздік ҽдістерді (бaяндaу, репродуктивті, эвристикaлық) қолдaнa отырып, негізгі 
кҿңіл бҿлгеніміз оқушыны проблемaлық жaғдaят тудырa отырып, ойының жҥйелілігін, тaнымдық 
белсенділігін дaмыту болды. Оқушылaрдың ҽдеби-теориялық тaлдaу жҧмыстaрын дaмытудa проб-
лемaлық тaпсырмaлaр, шығaрмaшылық жҧмыстaр орындaтудың мaңызы зор болды. 

Бaяндaу ҽдісі aрқылы сaбaқтa бaлaлaрғa жaңa білім берілді. Бaяндaу ҽдісін қолдaну ҥшін мaте-
риaлдaрды мҧғaлімнің ҿзі жетік те, толық білуі тиіс. Бaяндaу бaрысындa шығaрмaның бaстaлуы, 
ҿрбуі, шaрықтaу шегі жҽне aяқтaлуын дaуыс ырғaғы aрқылы шебер жеткізе отырып, кҿркем шығaр-
мaны бaлaның сaнaсынa жеткізуге жaғдaй жaсaлды. Дaуыс ырғaғы, эмоциялық сезімі, кейіпкерге 
енуі, бет-қимыл қозғaлысы, мимикaсы, т.б. шығaрмa мaзмҧнынa сҽйкестендірілген жaғдaйдa ғaнa, 
бaяндaушы ҿз мaқсaтынa жетеді. Мҧндaй ҽдіс кҿркем шығaрмaлaрды меңгертуде кҿрнекі орын aлуғa 
тиіс. Себебі, сҿз шеберлігін, ҽдеби сҿйлеуді бaлaлaр мҧғaлімнен ҥйренеді. 

Репродуктивті ҽдісті сaбaқтa қолдaну кезінде мҧғaлім тҥрлі сҧрaқтaр қойып, тaпсырмaлaр орын-
дaтып бaлaлaрдың жaңa білімді меңгеруіне, ҿткенді естеріне тҥсіруіне, яғни шығaрмa кейіпкерлерін 
суреттеуі немесе оқиғaны қысқaшa ҿз тҥсінігі бойыншa aйтып беруге жетелейді. Бaлaлaрдың ҿткен 
тaқырыпты естеріне тҥсіруге жҽне жaңa мaтериaлдaрды меңгертуде мaзмҧнды суреттер беріліп, 
ҽңгімелеу ҧсынылaды. 

Эвристикaлық ҽдістің кҿмегімен кҿркем шығaрмaлaрды меңгертуде тҥрлі жaғдaяттaр туғызaтын 
сҧрaқтaр мен тaпсырмaлaрды бaлaлaрдың ҿздігінен шешуіне мҥмкіндік туғызылaды. Сондaй-aқ, 
бaлaдaн ҿздігінен ойын жҥйелі қҧрaстыру жҽне ҿз ойын толық жеткізу тaлaп етілді.  

Мысaл ҿлеңдерді оқыту бaрысындa қaрaстырылып отырғaн шығaрмaғa оқушының ҿз кҿзқaрaсын 
білдіре білуі ҿте мaңызды. Зерттеуші-педaгог aлдынa мaқсaтты aнық, дҧрыс қоя білсе, ҽңгімелесу, 
сҧхбaт, сaуaлнaмa ҽдістері aрқылы ҥлкен жетістіктерге жетуіне болaды. Бҧл ҥшін негізгі жҽне қосым-
шa сҧрaқтaрды дa дҽл, мaзмҧнды ету қaжет. Егер де мҧғaлім қaжетті морaльдық-психологиялық 
жaғдaй туғызaaлсa, ҽңгіменің тиімділігі жоғaры болaды. 

Тҽжірибелік сaбaқтaр бaрысындaғы проблемaлық жaғдaйлaрды 1-кестеден кҿруге болaды.  
 
Кесте 1 – Сaбaқ бaрысындaғы проблемaлық жaғдaят. 
 

№ Сaбaқтың тaқырыбы Проблемaлық жaғдaй 

1. 
 

Бидaй мен қaңбaқ 1. Дҧрысын aйтқaн бидaй мa, қaңбaқ пa? 
2. Ҿмірде бидaй мен қaңбaққa ҧқсaс aдaм болaтындығын aйт. 
3. Бидaйдың қaндaй пaйдaсы бaр? 
4. Нaн қaлaй жaсaлaтынын aйт. 
5. Нaнғa бaйлaнысты тыйым сҿздер жинaстыр. 

2. 
 
 
 

Тҽкaппaр 1. «Тҽкaппaр» сҿзінің мaғынaлaс қaтaрын тaп.  
2. Мысaлды оқиғa желісіне қaрaй бҿліктерге бҿл.  
3. Мысaлдaғы aвтордың қорытынды ойынa сҽйкес мaқaл-мҽтелдер 
тaуып кел. 

3. 
 

Тҥлкі мен тиін 1. Тоқсaн тоғыз aйлa» деген сҿз тіркестерінің мaғынaсын тҥсіндіріп 
кҿр.  
2. «Тaйрaңдaр» сҿзінің мaғынaлaс қaтaрын тaуып кҿр. 

4. Aқ жaңбыр 1. Жaңбырдың қaлaй жaуaтынын  бaқылaғaндaрың болсa, ҽңгімелеп 
кҿр.  
2. Ҿзіңе қaндaй  
жaңбырдың ҧнaйтынын aйтып кҿр.  
 3. Жaңбыр жҿнінде білетін, оқығaн тaқпaқ, ҿлеңдерді есіңе тҥсір. 

5. Шегіртке мен қҧмырсқa 1. Сен қҧмырсқaның орнындa болсaң, не істер едің? 
2.  Шегіртке мен қҧмырсқaның іс-ҽрекетін сипaттaйтындaй мaқaл-
мҽтел жинaстыр. 

6. Бҧлбҧл мен тоқылдaқ 1. Бҧлбҧл мен тоқылдaққa мнездеме бер. 
2. Хaлқымыздың бҧлбҧлды «ҽнші қҧс», тоқылдaқты «ормaн 
дҽрігері» деп бaғaлaуынa мҽн бер.  
3. Бірің бҧлбҧлдың, екіншілерің тоқылдaқтың суретін сaлып кҿр. 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №1(57), 2018 

298 

Мҧндaй сҧрaқтaр мен тaпсырмaлaрдың шешімін ҿздігінен тaбу кезінде оқушылaрдың кҿпшілігі 
қaте пікірлер aйтты. Оқушының ҿздігінен шешім қaбылдaуы ҥшін бҧл турaлы бҧрыннaн aлғaн тҥсі-
ніктері болуы керек. Ҽдейі ҧйымдaстырылғaн жaғдaят оқушылaрдың ҿздігінен ізденіс жҥргізуіне 
мҥмкіндік беріледі. 

Репродуктивті ҽдісті сaбaқтa қолдaну кезінде мҧғaлім тҥрлі сҧрaқтaр қойып, тaпсырмaлaр орын-
дaтып оқушылaрдың жaңa білімді меңгеруіне, ҿткенді естеріне тҥсіруіне, яғни тaбиғaт қҧбылыстa-
рын суреттеуі немесе оқиғaны қысқaшa ҿз тҥсінігі бойыншa aйтып беруге жетелейді. Оқушылaрдың 
ҿткен тaқырыпты естеріне тҥсіруге жҽне жaңa мaтериaлдaрды меңгертуге мaзмҧнды суреттер беріліп 
ҽңгімелеу ҧсынылды (2-кесте). 

 
Кесте 2 – Сaбaқ бaрысындaғы репродуктивті ҽдіс 
 

Сынып Тaқырыбы Тaпсырмa 

2-сынып Қызғaлдaқ пен қaрaсорa 
  (С. Сaрғaсқaев) 

1.  Aвтор осы мысaл aрқылы қaндaй жaт қылық-
тaрды сынaйды? 
2. Мҽтінді рҿлге бҿліп, ҽуезді, сaзды ерекшелік-
терін сaқтaп оқы. 

3-сынып Шегіртке мен қҧмырсқa 
   (С.Кҿбеев)  

Суретін сaл: 
A) жaз мезгіліндегі шегіртке: 
Ҽ) қыс мезгіліндегі шегіртке. 

4-сынып Aрыстaн мен тышқaн     
(С.Торaйғыров) 
 

1. Мысaлдaн ҿзіңе қaндaй сaбaқ aлғaныңды aйт.  
2. Мҽтінді қaрa сҿзбен ҽңгімеле.  

 
Эвристикaлық ҽдістің кҿмегімен шығaрмaны (мысaлды) оқытудa тҥрлі жaғдaяттaр туғызaтын 

сҧрaқтaр мен тaпсырмaлaрды оқушылaрдың ҿздігінен шешуіне мҥмкіндік туғызылды. Сондaй-aқ, 
оқушыдaн ойын жҥйелі қҧрaстыруғa жҽне толық жеткізуге тaлaп қойылды. Оны 3-кестеден кҿруге 
болaды. 

 
Кесте 3 – Сaбaқ бaрысындaғы эвристикaлық ҽдіс 
 
Сынып Тaқырыбы Жaғдaяттaр туғызaтын 

сҧрaқтaр 
Тҥйін 

2 Бидaй мен қaңбaқ 
(A.Тоқмaғaмбетов) 

Ҿмірде бидaй мен қaңбaққa 
ҧқсaс aдaм болaтындығын 
aйт. 

Оқушы кҥнделігі 

2 Қызғaлдaқ пен қaрaсорa 
(С.Сaрғaсқaев) 

Мҽтінге ҿзің бaсқaaт қой. 
Себебін тҥсіндір. 

Оқушы кҥнделігі 

3 Тҽккaпaр 
(Ш.Смaхaнҧлы) 

 

Мысaлдaғы aвтордың қоры-
тынды ойы aйтылғaн жол-
дaрды тaп. Бaлықтың қҧр-
лықтaғы кҥйін суреттейтін 
тҧсты тaуып оқы.  

- Мҿлдір суым, мекенім, 
Енді қaйтсем жетемі 
Қaдіріңді білмедім 
Неге шaлқып жҥрмедім?! – ...Тыңдaмaп 
еді ешкімді  Қaтелігін кеш білді. 

4 Aғaш 
A.Бaйтҧрсынов 
(И.Крыловтaн 

aудaрғaн.) 
 

«Бірлік болмaй, тірлік бол-
мaс», « Біреуге ор қaзбa, ҿзің 
тҥсерсің» деген мaқaлдaрды 
пaйдaлaнып, мысaлдaрдaн 
қорытынды шығaрып кҿр.           

Aйырылып жaн-жaғындa пaнaсынaн, 
 Қорқaды ҿтсе-дaғы қҧйын жҥріп 
Ҧрынып жaздa ыстыққa, қыс суыққa. 
Біресе бҧршaқ соғып, болды қҧрып. 
Ол қaншa пaйдa тaпты жaлғыз тҧрып, 
Ҿзгені ҽлек етіп, жaғдaй қырып? 
Aғaш тa қурaп тҧрғaн ҽл болсын бa? 
Кетіп еді дaуыл соғып, қaлды сынып! 

4 Aқ жaңбыр  
(Ж.Кҽрбозин) 
 

1. Жaңбырдың қaлaй жaуa-
тынын бaқылaғaндaрың 
болсa, ҽңгімелеп кҿр.  
2. Ҿзіңе қaндaй жaңбырдың 
ҧнaйтынын aйтып кҿр.  
3. Жaңбыр жҿнінде білетін, 
оқығaн тaқпaқ, ҿлеңдерді 
есіңе тҥсір. 

Оқушы кҥнделігі 

4 Білгір қaрғa 
(М.Зверев) 

Aуa рaйын жaн-жaнуaр-
лaрдың ҽрекетіне қaрaп білу-
ге болaтынa мҽн бер. Ҥлкен-
дерден сҧрaстырып біл. 

Оқушы кҥнделігі 
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2-сыныптaғы «Бидaй мен қaңбaқ» мысaл ҿлеңі (Aсқaр Тоқмaғaнбетов) бойыншa бидaй мен қaңбaқ 

суреттері кҿрсетіліп, мысaлды мҽнерлеп оқып, тҥсіндіру жҧмыстaры жҥргізілді. Aлдын aлa дҥние-

тaну сaбaғындa ҿсірілген бидaй ҿскінін, бидaй дҽнін, қaуыздaғы бидaй, «қaңбaқ» шҿбі кҿрсетілді. 

- Мынaу не бaлaлaр? – Бидaй. 

- Қaйдa ҿседі? – Егісте. 

- Қaңбaқ дегеніміз не? – Шҿп. 

- Қaйдa ҿседі? – Дaлaдa,сaйдa жaтaды. 

- Кҿргендерің бaр мa? 

Кҿпшілік бaлaлaр кҿрмегендерін aйтты. Мультимедиaлық тaқтa aрқылы тҥсініктер беріліп отырды. 

Мҧндaй тaпсырмaлaр оқушығa тек жaңa білімді хaбaрлaу кезінде ғaнa емес, бҧрынғы білімдерін 

тҧжырымдaу бaрысындa дa қолдaнылды. Осының нҽтижесінде бҧрын оқушы ескермеген зaттың 

жaңa қaсиеттері ендігі жерде ол бірінші қaтaрғa шығaды. Оқушы ҽрбір қҧбылысты кҿрнекілік 

aрқылы-aқ тaрaтып, белгілерін aнықтaй aлaды.  

Оқушылaрмен жеке жҧмыс жaсaудa сын тҧрғысынaн ойлaу мен жaзудың «миғa шaбуыл», «5 жол-

ды ҿлең», «aвтор орындығы», «Венн диaгрaммaсы», «Еркін жaзу» т.с.с стрaтегиялaр пaйдaлaнылды. 

Сондaй-aқ, мысaл ҿлеңдерді оқытудaғы шығaрмaшылық мaзмҧндaғы жҧмыстaр дa нҽтижелі болды. 

Бҧл жҧмыстaр, біріншіден, оқылғaн мaтериaлды тереңірек меңгеруге мҥмкіндік туғызсa, екіншіден, 

бaлaлaрды ҿз беттерімен ойлaнып жҧмыс істеуге тaлaптaндырды. Бaстaуыш сыныптaрдa ҧйымдaс-

тыруғa болaтын шығaрмaшылық жҧмыстaрдың негізгілері: 

a) ҿлеңнің бaяндaлу тҥрін ҿзгертіп ҽңгімелеу. 

Мысaлы, мысaл ҿлең I жaқпен бaяндaлсa, III жaққa aйнaлдырып, керісінше де ҽңгімелеуге болaды. 

ҽ) оқылғaн мысaл ҿлеңнің мaзмҧнын толық ҿзгертіп бaяндaу. Жҧмыстың бҧл тҥрін ҥйден орындaп 

келуге тaпсыруғa болaды. Мҧндa оқушылaр ҽңгімедегі оқиғaғa ҧқсaс ҿз бaстaрынaн ҿткен, немесе 

ҿздері қaтысқaн не кҿрген оқиғaлaры жҿнінде aйтaды. 

Жҧмыстың бҧл тҥрі де оқылғaн мысaл ҿлеңнің мaзмҧнын бaлaлaр толық тa сaнaлы меңгерген кез-

де ғaнa ҧйымдaстырылды. Мҧндaй жҧмыс бaлaлaрды ҿз беттерімен ойлaнуғa, ізденуге жҽне ҽңгіме-

дегі жҥйені пaйдaлaнa отырып, ҿздіктерінен ҽңгіме қҧрaстыруғa, оны қҧрaстыру бaрысындa кҿптеген 

сҿздерді еске тҥсіріп, ішінен қaжеттілерін тaңдaп aлуғa ҥйретеді. 

б) оқылғaн мысaл ҿлеңнің мaзмҧны бойыншa суреттер сaлынды. Жҧмыстың мҧндaй тҥрі шығaр-

мaдaғы оқиғaны нaқтылaй тҥсті. Ҽңгіменің мaзмҧны бойыншa сурет сaлу оқушылaрдың елестету 

қaбілеттерін aрттырып, қиялын дaмытты. 

Aрнaйы жҥргізілген эксперимент сaбaқтaрының ҽдеби-теориялық ҧғымдaрын игеру, мысaл ҿлең-

дер турaлы ҿз ойын толық бaяндaуғa бaулу, жинaқтaлғaн мaғлҧмaттaрын кҥнделікті іс-ҽрекетте пaй-

дaлaну жолдaрын игерту нҽтижесінде оқушылaрдың бҧрынғығa қaрaғaндa мысaл ҿлеңге қызығу-

шылықтaры aртқaнын, шығaрмaшылық ізденіс жҧмыстaрынa белсене aтсaлысуы, тҧжырымдaр жaс-

aуы пaйдa болғaнын aйқындaдық. Бҧдaн біздің тҽжірибе жҧмысымыздa қолдaнғaн ҽдіс-тҽсілдеріміз 

бен жaлпы білім беру жҥйеміздің сaпaлы деңгейде болғaнын бaйқaдық. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА ӘЛЕУМЕТІК ТӘРБИЕ БЕРУ 
 

Аңдатпа 

Мақалада бастауыш сынып оқушыларына ҽлеуметік тҽрбие беру арқылы оқушыны ортаға бейімдеу, ҽлеуметтен-

діру  мектеп – мҧғалім - ата-ананың бірлескен табысты еңбектерінің нҽтижесі екеніне  тоқталады. Оқушының ортаға 

бейімделу қажеттігін тҥсінуіне, ҽр тҥрлі жағдаяттарда еркін араласып кетуіне, ҽртҥрлі ҽлеуметтік қалыптар мен  

ережелерді бойына сіңіруіне аса мҽн берілген. Ҽр  оқушының бойындағы  қалыптасқан дағдыларды, мінез-қҧлықты  

бір бағытқа бейімдеу «Тҽрбиенің тҧжырымдамалық негіздерінде» айқындалған тҽрбие бағыттары бойынша мектеп-

тегі оқу-тҽрбие жҧмысын ҧйымдастыру арқылы ҽлеуметтік тҽрбие берудің  жолдары (мектепте, отбасында, сыныпта, 

топта т.б.)  айқындалған.   

Тҧлғаға ҽлеуметтік тҽрбие беруде отбасында қалыптасқан дағдылардың негізгі орын алатынына тоқтала отырып, 

отбасы тҧлғаны ҽлеуметтендірудің бастау кҿзі болып табылатыны, мектептің отбасымен байланысы, қоғамдық 

ҧйымдарда атқарылатын жҧмыстар, мҽдени орталармен, шығармашылық ҧйымдармен  байланыста атқарылған оқу - 

тҽрбие жҧмыстары тҧлғаны ҽлеуметтендіруде негізгі орын алатыны ашып кҿрестіледі.  

Бастауыш сынып оқушыларына  ҽлеуметтік тҽрбие беру арқылы ҽлеуметтік белсенділікті, ынтымақтастықты, 

топаралық, жҧпаралық еркін қатынасты,  олардың ҿмірлік бағыттарын, жеке тҧлғалық сапаларын  қалыптастыруға 

болатынын ғылыми еңбектерге талдау жасау арқылы  анықталған.    

Тҥйін сӛздер: бастауыш сынып оқушылары, ҽлеуметік тҽрбие, бейімдеу, ҽлеуметтендіру, оқушының ортаға 

бейімделуі, тҧлғаны ҽлеуметтендіру.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается адаптация ученика к окружающей среде посредством социального воспитания 

учеников начальной школы и это является результатом совместного успеха родителей - учителя - школы. 

Приведены, что студент понимает необходимость адаптации к окружающей среде, свободно вмешивается в разные 

ситуации и поглощает различные социальные нормы и правила. Адаптация существующих навыков и поведения в 

одном направлении к каждому ученику обеспечивается способами социального воспитания (школы, семьи, класса, 

группы и т.д.) и это достигается путем организации учебно-воспитательной работы в образовательных направле-

ниях, определенных в «Концептуальных основах воспитания». 

Описывая роль семьи в социальном воспитании человека, очевидно, что семья является отправной точкой для 

социализации, взаимоотношений с семьей, работы, проводимой в общественных организациях, учебно-воспита-

тельной работы, проводимой совместно с творческими организациями. 

В результате анализа научной литературы студенты начальной школы могут формировать социальную деятель-

ность, сотрудничество, межкультурное, произвольное, образ жизни и личные качества посредством социального 

образования. 

Ключевые слова: ученики начальной школы, социальное воспитание, адаптация, социализация, адаптация 

учащихся, социализация 
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SOCIAL EDUCATION OF STUDENTS OF PRIMARY SCHOOLS 

 

Abstract 

The adaptation of the pupil to the environment through the social education of the pupils of the primary school are 

considered in this article and this is the result of the joint success of the parents - the teacher - the school. It is reported that the 

student understands the need for adaptation to the environment, freely intervenes in different situations and absorbs various 
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social norms and rules. Adaptation of existing skills and behavior in one direction to each student is provided by means of 

social education (school, family, class, group, etc.) and this is achieved by organizing educational work in the educational 

areas defined in the "Conceptual framework of education". 

Describing the role of the family in the social education of a person, it is obvious that the family is the starting point for 

socialization, relationships with the family, work carried out in public organizations, teaching and educational work carried 

out jointly with creative organizations. 

As a result of the analysis of scientific literature, primary school students can form social activities, cooperation, 

intercultural, arbitrary, way of life and personal qualities through social education. 

Key words: primary school pupils, social education, adaptation, socialization, student adaptation, socialization 

 

Кіріспе. Бастауыш сынып оқушыларына ҽлеуметік тҽрбие беру тҽрбие бағыттарында негізгі орын 

алады. Алғаш мектеп қабырғасын аттаған оқушыны ортаға бейімдеу, ҽлеуметтендіру мектеп – мҧға-

лім – ата-ананың бірлескен табысты еңбектерінің нҽтижесі болып табылады. Оқушының ортаға 

бейімделу қажеттігін тҥсінуі, ҽр тҥрлі жағдаяттарда еркін араласып кетуіне, ҽртҥрлі ҽлеуметтік  қа-

лыптар мен ережелерді бойына сіңіруіне аса мҽн беріледі. Яғни, оқушы қоғамдық ҽлеуметтік ортаға 

тҥсу арқылы тҧлғаралық қарым-қатынасқа тҥседі, ҽлеуметтік бейімделу ҥдерісі басталады. «Ҽлеу-

меттік  бейімделу  ҥдерісі  – адамның  белсенді  тҥрде  ҽлеуметтік  ортаға (ҿмірлік  орта) бейімде-

луіне байланысты ҿзін-ҿзі анықтауға жҽне қоғамда қабылданған мақсаттар,  қҧндылықтар,  қалыптар  

мен іс-қимылдар  стиліне табиғи тҥрде  араласуы. Ең  маңыздысы баланың  әлеуметтік  бейімделуі – 

жеке  басындағы  ҥдерістері  мен  баланың мҥмкіндіктеріне орай айналасымен, ҿзгерген  орта, жаңа  

ҿмірлік жағдай, белгілі ҽлеуметтік-психологиялық ортадағы қарым-қатынас қҧрылымына орай   ҿзге-

руі,  ортада  қабылданған қалыптар  мен  ережелерге сҽйкес бола  білуі. Адамның  ҽлеуметтік  бейім-

делуінің кҿрсеткіші, оның сол  ортаға  қанағаттануы, ҿзін  бейнелеуі  жҽне соған  сҽйкес қалыптасуы. 

Адамның  жеке  басына  тән  ерекшеліктері – бҧл оның тек  ҿзіне  ғана  тҽн тҧлғалық сапасы  жҽне 

кез  келген  жағдаятқа  бейімделе  алуы. Ҿсе  келе адам  ҿзгереді, оның  сапалық  қасиеттері  жетіледі 

немесе кейбір  мҥмкіндіктерін  жоғалтып, оның  бейімделуіне ықпалын  тигізеді. Адамның  ҿзіндік 

ерекшелігіне  оның  ҿмірлік іс-ҽрекеті  жҽне тҥрлі  жағдайға  бейімделу  тҽжірибесі ықпал  етеді» [1]. 

Ҽлеуметтік бейімделу ҿзіне, ҿзгелерге қарым-қатынасын, ҽлеуметтік  ҥдерістерге  белсенді  қатысып, 

ҿзінің табиғи ҽлеуметтік  жетілуіне мҥмкіндік жасайды. 

 Ҽр оқушының бойындағы қалыптасқын дағдыларды, мінез-қҧлықты бір бағытқа бейімдеу  

«Тҽрбиенің тҧжырымдамалық негіздерінде»  айқындалған бағыттар бойынша оқу тҽрбие жҧмысын 

ҧйымдастырғанда аса мҽн берілген. Тҽрбиенің тҧжырымдамалық негіздерінде  «жалпыадамзаттық 

қҧндылықтардың басымдықтарын, адам ҿмірі мен денсаулығын, тҧлғаның еркін дамуын, патрио-

тизмге, еңбексҥйгіштікке, адам қҧқықтары мен бостандығын қҧрметтеуге тҽрбиелеуді кҿздейді. 

Адамға сарқылмайтын кҥш-қуат беретін, оның ішкі жан-дҥниесін байытып, рухани ҽлеуетін кҿтере-

тін рухани-адамгершілік, ҧлттық-мҽдени қҧндылықтарды білім беру мен тҽрбие жҥйесінің ажырамас 

ҽдіснамалық тҧғыры ретінде қабылдау ҧстанымын қолдайды» [1]. 

Тҽрбиенің тҧжырымдамалық негіздерінде  қамтылған Қазақстандық патриотизм жҽне азаматтық 

тҽрбие, қҧқықтық тҽрбие, рухани-адамгершілік тҽрбие, ҧлттық тҽрбие, отбасы тҽрбиесі, еңбек, эконо-

микалық жҽне экологиялық тҽрбие, зияткерлік тҽрбие, ақпараттық мҽдениет тҽрбиесі, кҿпмҽдениетті 

жҽне кҿркем-эстетикалық тҽрбие, дене тҽрбиесі, салауатты ҿмір салты бағыттарында әлеуметтік 

мәселе негізгі орын алып отырғанын қоғамдық ағымнан айқын байқаймыз.  Аталған тҧжырымдамада  

«жеке тұлғаның әлеуметтік-маңызды және жеке қасиеттерін, ерекшеліктерін қалыптастыруы 

(ҽлеуметтік бейімділік, ҽлеуметтік белсенділік, ҽлеуметтік тҧрақтылық) – ҽлеуметтік қарым-қатынас 

жҥйесінде мінез-қҧлықтың ҿз стилін, шығармашылығын жҽне дербестігін дамытуды, қоғамда болып 

жатқан ҿзгерістерге жылдам жҽне тҽнік (адекватты) ҽрекет етуді, белсенді ҿмірлік ҧстанымы болуын 

кҿздейді», - деп атап кҿрсетеді [2] 

Тҧлғаны ҽлеуметтендіруде ғалымдар ҽлеуметтік білім мен ҽлеуметтік тҽрбиеге баса назар аудара-

ды. Олар  «ҽлеуметтік білім беру мҽселесі екі іргелі мақсатты шешеді:  бірінші, қоғам жҽне қоғамдық 

қатынастар, ҿзара ҽрекеттесу мен адамдардың қарым-қатынастары, олардың ҽлеуметтік қҧқықтары 

мен міндеттері, ҽлеуметтік қалыптары жайлы біртҧтас білім жҥйесін қалыптастырады; екінші, адамға 

ҽлеуметтік қарым-қатынастың практикалық дағдыларын, ҽлеуметтік тҧрғыдан ҿзара ҽрекеттесуге 

жҽне қарым-қатынасқа тҥсуге психологиялық дайындығын қалыптастырады десе, ал «ҽлеуметтік  

тҽрбиенің  мағынасы – баланы жасанды ортаға  емес,  шынайы ҿмірге,  ең алдымен, бірінші  орында 
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оның  ҽлеуметтік  кҥш-қуатын жҽне жан дҥниелік ҽлеуетін қоғамдық ҿмірге дайындау», - екеніне 

тоқталады [1].  

Әлеуметтік тәрбиенің негізгі мақсаты - тҧлғаның бойындағы азаматтық қҧндылықтарды қалып-

тастыруға, қоғамдық сҧраныстарға жауап беруге, арнайы ҽлеуметтік қҧндылықтарды менгеруге,  

тҧлғаның мҧратқа ҧмтылуына, жаңа талаптарға сай ҿмір сҥруіне бағыттайды, бойындағы кемші-

ліктерден қҧтылуға ықпал етеді.    

Бастауыш сынып оқушыларына ҽлеуметтік тҽрбие беруде олардың сҧранысына жҽне жас ерек-

шелігіне сай қажетті шараларды қамтуымыз керек. Бастауыш сыныпта тҧлғаны ҽлеуметтендіруде 

ойындарда аса ҥлкен маңызды орын алады. Ҽлеуметтік тҽрбие беруде кҿп жағдайда тҿмендегі ҧста-

нымдар негізгі орын алатынына баса назар аударуымыз керек:  

- ойын  арқылы  шынайы ҿмірде қол жеткізе  алмайтын мҽселеге  қол  жеткізіп,  сонан  кейін  оны  

шынайы  ҿмірде  қолдануға  болады;  

- ойын  арқылы  адам  жаңа  идеяны  белгілі  бір  іс-ҽрекет,  іс-қимыл  арқылы жылдам  игеруге  

ҧмтылады;  

- ойында қиял элементі болғандықтан,  ол  адамның  жасырын  қабілетін ашуға  мҥмкіндік  береді;  

- ҿзге  адамның  рҿлін  орындау  арқылы, сол адам ҥшін ненің  маңызды екенін жҽне оның жеке  

басына   тҽн  тҥрткісін  тҥсінуіне  кҿмектеседі. 

Тҽрбиеленуші іскерлік  ойынның танымдық мазмҧнымен  танысу  арқылы ҿзге  қатысушылармен 

ҿзара  ҽрекеттесуге,  белгіленген  нҧсқаға  сҽйкес бірігіп  қызмет  атқаруға жҽне  оны  шешуге дайын-

далады, ҿз  шешімімен  бірге,  ортақ  шешім  қабылдауға дағдыланады. Тҥрлі  жағдаяттық  мҽселелер 

қатысушыларды бірігіп  ҽрекет  етуге, ортақ пікірге сай  шешім  қабылдауға жаттықтырады» - деген 

ҧсынысы бастауыш сынып оқушыларының дамуына іргелі ықпал етеді. Яғни, жеке тҧлғаның іскер-

лік  ойын барысындағы  шығармашылығы, ҽсіресе  дҧрыс шешім  қабылдай білуі мен оның оң  баға-

лануы, ҿзінің Менін сезінуіне кҿмектеседі; ойын ҥдерісіндегі ҿзінің бар мҥмкіндігін жинақтауы, бас-

тапқы кездегі қысылу, тартыну қалпын жеңіп, ойын ҥдерісіне кірісу сезімін бойынан ҿткізеді. Ойын-

ға деген қызығушылықтың басымдылығынан, шығармашылық тҥрткі мен жағымды кҿңіл-кҥй пайда  

болып, жаңаша  ойлауға  мҥмкіндік алады. Ойын  барысында қатысушылар арасында ҿзара байланыс 

пен   шығармашылық қатынас орнайды [1]. 

 Тҧлғаны ҽлеуметтендіруде мектеп негізгі орын алатыны, мектеп тҽрбие  институты, бірақ ата-ана 

тҧлғаның  ҽлеуметтенуіне, бейімделуіне ықпал ететін негізгі кҥш екенін басты назарда ҧстауымыз 

керек. Бастауыш сынып оқушыларын білім алуын ҧйымдастыру, тҽрбиелік сапаларын дамуын қада-

ғалау, олардың неге бейімділігі, топта ҿздерін еркін ҧстауы, еркін қарым-қатынасы, жеке тҧлғалық 

қасиеттерін жетілдіру барлығы ҽлеуметтендіру ҥдерісінде іске асады. Бастауыш сынып оқушылары-

на тҧжырымдамада кҿрсетілген тҽрбие бағыттарымен жҥйелі сабақтастыра отырып ҽлеуметтік  тҽр-

бие беру арқылы – ҽлеуметтік  белсенді  тҧлға  қалыптастыруды,  қоғамдық  тҽрбиені, тҽртіпті  бойы-

на сіңіруге, мҽдени ортада ҿзін-ҿзі ҧстауына ықпал  етеміз. Ҽлеуметтендіру арқылы ҽртҥрлі жағдай-

ларға бейімделу ҥдерісі іске асады. «Бейімделу  нҽтиже  ретінде – баланың жас ерекшелігіне  қарай 

ҿмірлік ортаға, белгілі жағдайға жҽне оның іс-қимылы, қарым-қатынасы мен іс-ҽрекетінің сол  ҽлеу-

меттік  ортаға, ҽлеуметтік  қалыптар мен  ережелерге сҽйкесуі, оның белгілі  ҽлеуметтік ортаға қан-

дай  деңгейде бейімделгенін  кҿрсетеді. Балаға  қатысты бҧл  кҿрсеткіш – оның  жасына  сай ҽлеу-

меттік  дамуы мен  тҽрбиеленуі, ҿз қҧрбы-қҧрдастарына тең (тең емес) екендігін бағалауы. Басқа 

сҿзбен айтар болсақ, бҧл баланың жасына сай ҽлеуметтік тҧрғыдан  дамуын  немесе дамымау қалпын  

бағалау. Бір  жағдайда оның  іс-қимылдары,  балалар жҽне  ҥлкендермен  қарым-қатынасы, оқуының  

нҽтижелілігі мен тҥрлі ойындарда ҿзін табиғи қалыпта ҧстай білуі жҽне ҿзге балалардан  ерекше-

ленбеуі. Бҧлар  оның  ҽлеуметтенуі  мен тҽрбиесінің  нҽтижесін білдіреді» [1]. 

Жоғарыда тҧлғаға ҽлеуметтік тҽрбие беруде отбасында қалыптасқан дағдылардың негізігі орын 

алатынына тоқталдық. Отбасы тҧлғаны ҽлеуметтендірудің бастау кҿзі болып табылады. Ҽлеуметтік  

педагогика ғылымы отбасындағы ҽлеуметтендіру мҽcелесінің негізгі  даму ҥдерісін ашып кҿрестеді:  

1.  Адамның  тҽндік  жҽне  эмоциялық  дамуы. Сҽбилік  жҽне жас кезеңде тҽндік жҽне эмоциялық 

даму  басты рҿл  атқарады, оның орнын басқа ҽлеуметтік институттар толықтыра алмайды. Адамның  

тҽндік  жҽне эмоциялық  дамуы балалық шақта,  бастауыш мектеп  жасында жҽне  жеткіншектік  жас 
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кезеңдерінде бала дамуына  ықпалы зор жҽне  бірегей. Онан  кейінгі  кезеңдерде отбасындағы тҽндік  

жҽне эмоциялық даму бҽсеңсиді, ал  адамның жасы  ҧлғайған  шақта,  қайта  басымды  рҿл  атқарады. 

2.  Отбасы  сҽбидің алғашқы ҥш жылғы дамуында, мҧнда маңызды рҿлді ҽке атқарады, ҿйткені  ол  

ер жҽне қыз балаға ҽр тҥрлі қатынас (ер баланың белсенділігі мен батылдығын, ал қыздың мейірімді-

лігін) дамытады.  Ал  ана  болса,  балаларының  жынысына  қарамастан, оларға  жылы,  мейірбандық  

қатынас  білдіреді.  

3. Отбасы баланың ақыл-ой дамуына жетекші ықпал етеді, сонымен бірге адамды  мҽдениет-

тендіру шаралары барлық  ҽлеуметтену  кезеңдерінде  жҥреді. 

4. Отбасы ҿз қҧрамындағы мҥшелеріне тҥрлі ҽлеуметтік қарым-қатынас қалыптарын игертіп,  

отбасы мҥшелерінің атқаратын рҿлін бекітеді. 

  5. Отбасында іргелі қҧндылық бағдарлар мен ҧлтаралық қатынастар, ҿмір сҥру салты, ҿмірлік  

мҧраттары мен ҧмтылыстары, белгілеген жоспарлары жҽне оны жҥзеге асыру тҽсілдері қалыптасады. 

6. Отбасында адамды ҽлеуметтік-психологиялық қолдау, оның ҿзін-ҿзі бағалауын, ҿзін-ҿзі  қҧр-

меттеуін,  ҿзін-ҿзі  қабылдауын, ҿзін-ҿзі  іске  асыру тиімділігін қалыптастырады [1]. 

Расында да, тҧлғаға әлеуметтік тәрбие беруде отбасы әлеуметтендірудің бастау кӛзі ретінде,   

эмоциялық дамуы балалық шақта,  бастауыш мектеп  жасында жҽне  жеткіншектік  жас кезеңдерінде   

бала дамуына ықпалы зор. Тҧлғаны ҽлеуметтендіруде толық отбасының ҽке мен ананың, ата мен 

ҽженінің баланың толыққанды (ер баланың белсенділігі мен батылдығын, ал қыздың мейірімділігіне, 

балалардың  ақыл-ой  дамуына, ҿмірлік  мҧраттары  мен ҧмтылыстарына, ҿзін-ҿзі  бағалауына, ҿзін-

ҿзі  қҧрметтеуіне, ҿзін-ҿзі  қабылдауына, ҿзін-ҿзі  іске  асыруына тиімділігі т.б.) болуы ҿте маңызды.  

Тҧлғаны ҽлеуметтендіру ҥдерісінде мектеп тәрбие институты ретінде бастауыш сынып оқу-

шыларына тҽрбие жҽне білім беру арқылы олардың бейімділігін айқындай отырып, ҽлеуметтік қҧн-

дылықтары,  рухани қасиеттері  жетілген  ҽлеуметтік  белсенді,  ҽлеуметтік - мҽдени ортада ҿзін-ҿзі 

ҧстауына қажетті тҽртіпті бойына сіңірген тҧлғаны қалыптастыруға бейімдеді.  

Қорытынды. Бастауыш сынып оқушыларына ҽлеуметтік тҽрбие беру арқылы ҽлеуметтік  белсен-

ділікті, ынтымақтастықты, топаралық, жҧпаралық еркін қатынастарын, олардың ҿмірлік бағыттарын, 

жеке тҧлғалық сапаларын қалыптастыруға болатынын ғылыми еңбектерге талдау жасау арқылы  

анықтауға  мҥмкіндік болды. Мектептің отбасымен байланысы, қоғамдық ҧйымдарда атқарылатын 

жҧмыстар, мҽдени орталармен, шығармашылық ҧйымдармен байланыста атқарылған оқу - тҽрбие 

жҧмыстары тҧлғаны ҽлеуметтендіруде негізгі орын алады.   
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Аннотация  

Данная статья посвящена актуальным аспектам современного иноязычного образования. На сегодняшний день 

полиязычие в образовании играет ключевую роль. В целях реализации Концепции иноязычного образования 

необходима комплексная подготовка полиязычно-базируемых кадров. Формирование полиязычно-коммуникативной 

компетенции соответствует целям и задачам современного образования. В статье представлена модель формирова-

ния полиязычно-коммуникативной компетенции с ее составляющими. Также статья представляет собой анализ 

современного состояния полиязычия в стране. В статье рассматриваются фундаментальные положения формирова-

ния полиязычно-коммуникативной компетенции.  

Ключевые слова: иноязычное образование, полиязычно-коммуникативная компетенция, модель формирования, 

полиязычие, компетентностная модель, развитие. 
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КӚПТІЛДІ-КОММУНИКАТИВТІК ҚҦЗЫРЕТ: ҚАЛЫПТАСУЫ, ҤЛГІЛЕУІ, ДАМУЫ 
 

Аңдатпа 

Қазіргі заманауи шет тілдік білім беру бағытында кҿптілдік орын алуда. Бҥгінгі кҥні білім берудегі кҿптілдік 

басты рҿл атқаратыны аңық. Тҧжырымдаманы іске асыру мақсатында шет тілдік білім берудегі педагогикалық 

қызметкерлердің жан-жақты кешенді дайындық қажет. Ҧсынылатын кҿптілді-коммуникативтік қҧзыреті қалыптасу-

дың ҥлгілеуі осы заманның білім берудегі мақсаттары мен міндеттеріне сҽйкес келеді. Мақалада кҿптілді-комму-

никативтік қҧзыреті қалыптасудын ҥлгісі ҧсынылды. Сондай-ақ мақалада қазіргі кҿптілдіктің заманауи жай-кҥйін 

талдау кҿрсетіледі. Мақалада кҿптілді-коммуникативтік қҧзыреті қалыптасудын маңызды ережелері мен басты 

кезендері қаралады. 

Тҥйін сӛздер: шет тілдік білім беру, кҿптілді-коммуникативтік қҧзыреті қалыптасудын ҥлгілеуі, кҿптілдік, 

қҧзыреттік ҥлгілеуі, даму. 
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POLYLINGUAL-COMMUNICATIVE COMPETENCE: EMERGENCY, MODELING, DEVELOPMENT 

 

Abstract  

This article is devoted to relevant aspects of modern foreign-language education. Today the multilingualism plays a key 

role in education. For implementation of the Concept of foreign-language education complex polylingual-based preparation of 

the pedagogical staff is necessary. The polylingual-communicative competence emerging process of pedagogical personnel 

young generation is the right solution by means of following mainstream in education. The polylingual-communicative 

competence model formation with the following components (as the subcompetences, stages, principal blocks) is presented in 

article. Also article represents the analysis of the current state of multilingualism in the country. In article fundamental factors 

of polylingual-communicative competence are considered. 

Keywords: foreign-language education, polylingual-communicative competence, emergency model, multilingualism, 

competence model, development. 
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В стране сложилась ситуация: владение одним языком не приведет к значимым результатам. 

Полиязычие, на равне с гибкой приспосабливаемостью, выведет на тропу громких побед. Казах-

станцам не впервой меняться так, чтобы выжить и преуспеть. Ведь именно в кризисных ситуациях 

происходит рост и развитие – данное явление или закономерность наблюдается как в экономике, так 

и в духовной практике. В 90-е годы прошлого столетия было нелегко всем. В настоящее же время 

страна твердо стоит на ногах и развивается ударными темпами. Мы живем в окружении постоянно 

меняющихся и развивающихся технологий.  

Полиязычие – многогранный и многоаспектный феномен. Его можно представить в разных 

формах. Наложение слоями друг на друга, словно слои штукатурной массы во время ремонтных 

работ или слои чизбургера: сначала первый или основной пласт, затем последующие. Однако, мы 

предлагаем представить картину в структурированном виде Солнечной системы. Предположим, 

Солнце – основной язык индивида, не всегда им выступает родной. Бывают случаи, в основном 

связанные с историческими предпосылками, Казахстан – яркий тому пример, или экономическими 

особенностями, как в Индии. Вокруг Солнца вращаются планеты, каждая по своей орбите. Каждая 

планета олицетворяет собой определенный язык. При использовании какого-либо языка из арсенала 

индивида, активизируется определенная орбитальная траектория с ее обитательницей. Чем ближе 

планета находиться к Солнцу, тем температура ее поверхности выше. Навыки говорения и всех 

остальных видов речевой деятельности тем активнее, чем выше активность и частотность их 

использования. Как электрон может менять орбиту время от времени, так и субъект или индивид 

может использовать тот язык, в котором есть необходимость в определенный момент 

речепорождения или любого другого вида.  

Двадцать первое столетие объявлено ЮНЕСКО эпохой многоязычных личностей и полиглотов. 

Проблематика полиязычия тесно связана с языковыми навыками индивида. Уже не первый год 

знание одного лишь иностранного языка не может обеспечить гарант успеха на всю последующую 

жизнь. Необходимо либо совершенное владение иностранным языком (такой уровень создает среда), 

либо быть профессионалом определенного деятельностного ремесла. На сегодняшнем этапе 

развития страны знание и умение применять иностранные языки ценится многими работодателями. 

Так, на должность продавца-консультанта или продавца-менеджера в крупные торгово-развлекатель-

ные центры принимают на работу молодых людей со знанием английского языка (владение русским 

и государственным считается «функцией по умолчанию»). Безусловно, знание языков не 

единственный критерий отбора, но, пожалуй, самый весомый. В июне 2017 года в Астане распахнула 

двери международная выставка Экспо-2017. Для успешного прохождения работы выставки делается 

очень многое. Касательно языкового аспекта, то, естественно, прием на работу ожесточен требова-

ниями, в том числе и владение иностранными языками. Волонтеров тоже отбирали очень серьезно. В 

университетах задолго (за пару лет) проводился отбор студентов, желающих внести вклад в истори-

ческое событие. В результате, отобрали достойнейших. Каждый день с раннего утра до позднего 

вечера молодые парни и девушки проводят на территории выставки, несмотря на капризы погоды и 

продолжительные физические нагрузки (волонтеры стоят у карт-указателей с утра до вечера), 

молодежь прекрасно справляются, проявляя стойкую выдержку. Каждого гостя, как отечественного 

гражданина, так и зарубежного, волонтеры и остальные сотрудники, которые непосредственно 

устанавливают живое общение с посетителями выставки, дружелюбно встречают, проводят 

ознакомительные экскурсии, объясняют особенности павильонов. Миру известны примеры, когда 

страсть к знанию иностранного языка в сумме с личными качествами, неутомимой харизмой 

привели их обладателей к успеху, славе. К примеру, самый богатый китаец в мире Джек Ма  в 

юношестве ездил на велосипеде по 8 км к гостинице много лет, чтобы бесплатно проводить 

экскурсии (был гидом для иностранных туристов), улучшая свои навыки английского. Затем 

поступил в колледж на учителя английского языка. Другой пример: экс-генеральный секретарь ООН 

Пан Ги Мун, будучи учеником школы, он ходил по 10 км пешком, чтобы практиковаться в 

английском языке с английскими советниками. Дальше – больше. В школе будущий генсек выиграл 

конкурс, получил возможность поехать в Америку, встретился с Дж. Кеннеди, во время его 

президентствования. Впереди учеба в национальном Сеульском, а затем и в Гарвардском 
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университетах. Безусловно, стремление и упорный труд дарят плоды, однако, знание международ-

ных языков открывает многие двери, ведущие к благополучной жизни.  

Учитывая выше перечисленные факторы, которые имеют место быть в современности, модель 

полиязычно-базируемой личности педагогического кадра также предусматривает наличие ряда 

признаков. Основные признаки олицетворяют педагога иностранного языка со всеми необходимыми 

компетенциями. Если концепцию можно представить на примере строительства здания, то 

принципы – это фундамент, сваи постройки. Модель концепции (модель полиязычного учителя) – 

архитектура здания или ее внешний облик, облицовка; то, тогда признаки можно представить как 

стены, причем несущие. Возможно ли наличие  здания без стен? Итак, выделяются следующие 

признаки:  

 Творческий рост 

 Гуманность 

 Здоровый образ жизни 

 Иметь гражданскую позицию 

 Этикет  

Каждый из перечисленных признаков значим в равной степени с остальными. Признак твор-

ческого стремления расти выше, и идти вперед, важен для каждого специалиста, не только в педа-

гогической сфере. Однако, именно в педагогической отрасли, насколько индивид стремится улуч-

шить свои профессиональные навыки и расширить кругозор в целом, зависит насколько успешной 

будет карьера и умонастроение. Еще в труде «Павлышская школа» Сухомлинского говорится, о 

важности шагать в ногу со временем. Сегодня, когда технологии ноу-хау сменяются со скоростью 

света, а события и люди каждый день творят историю, быть в курсе происходящего играет 

немаловажную роль. Часто бывает, что обучающиеся становятся учителями преподавателю, в здоро-

вых отношениях «студенты-педагог», обмен информацией (касательно вышеупомянутых тематик) 

актуален.  

Гуманность означает человечность и может быть проявлена по-разному. В эпоху всепоглощаю-

щей новейшей технологии, оставаться человеком, не утратив важные человеческие качества 

жизненно важно. В высокоразвитой Японии, с ее жесткими порядками и строжайшей дисциплиной, 

человеческому фактору отведено существенное место среди работников по отношению друг другу и 

к коллективу в целом. Гуманность делает людей человечнее. Мудрецы Востока говорят: «Одна 

улыбка может греть три зимних месяца». В процессе обучения происходят различные ситуации, и, 

возможно, одна улыбка педагога в нужное время и в определенном месте может согреть не одну 

молодую душу и не только на три долгих зимних месяца, а намного дольше. Гуманное отношение к 

окружающим зачастую проявляется в позитивном намерении, с которым учитель не только идет на 

работу, но и живет по жизни. 

Здоровый образ жизни. Обычно учитель – пример для обучающихся. Как часто глядя на своего 

учителя, многие юные девочки и мальчики мечтали, повзрослев, выбрать именно эту профессию. И 

видеть своего учителя, делающего пробежку ранним утром, важный атрибут общей картины «образ 

моего учителя». Не только пробежка дарит здоровый румянец. Человеку, которому не все равно по 

отношению к собственному здоровью, также серьезно относится к остальным аспектам жизни: и 

взаимоотношение с людьми, и работа – деятельность жизни. 

Гражданская позиция имеется у каждого человека, который ответственно подходит к будущему 

страны. 

Этикет, кто-то может заметить, не актуален сейчас. Возможно, но пока образование строится по 

традиции учитель-обучающийся и пока образ учителя – это пример для молодых и элита 

интеллигентности, законы этикета нужны. 

Согласно Кунанбаевой Салиме Сагиевне, рассматривая вопросы компетентностного моделирова-

ния в современном образовании, ученый справедливо заявляет: «Мировые интеграционные 

процессы, необходимость реагирования системы высшего образования на подвижную и изменяю-

щуюся ситуацию в сфере занятости населения, динамика усложнения современного производства и 

вызываемые этим конкретные условия, и уровень требований работодателей к квалификации и 

профессиональной подготовки специалистов обусловили необходимость реформирования 
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содержания и структуры высшего профессионального образования практически во всех отраслях» 

[1]. Другими словами, глобализация имеет непосредственное влияние на все сферы занятости людей 

в нашей стране, в том числе, и квалификационные кадры сегодня заметно отличаются, или даже 

контрастируют с теми, что были доныне. Для того, чтобы успевать за динамикой развития, образова-

ние должно снабжать кадрами сферы, стремительно устремляющихся вперед. На компетентностном 

моделировании построены силуэты лучших кадров, образцов, на которые следует ориентироваться.  

Далее, Кунанбаева С.С. выделяет ряд образовательных категорий, где «содержание современного 

понятия «профессиональное образование», в котором прежние образовательные категории функцио-

нально приобретают иную концептуальную основу». Итак, основными категориями с прежним 

наименованием, но с модернизированной наполненностью выступают: «целеполагание», 

«профессиональное содержание», «профессиональное образование», «профессиональная компетент-

ность», «профессиональная адекватность», «профессиональный стандарт», «специализация», 

«система оценивания профессиональной готовности», «профессиональная пригодность» и др. [1].  

Раскрывая сущность педагога иностранных языков Жумабекова Г.Б. отмечает: «Учитель 

иностранного языка – личность, которая по содержанию профессиональной деятельности должна 

обладать совокупностью качеств: уметь проектировать учебный процесс, сочетать различные 

подходы к технологии обучения, использовать инновационные системы обучения, осуществлять 

педагогическую рефлексию, то есть решать проблемные, ситуационные задачи на основе метода 

ситуационного анализа в профессионально-педагогической деятельности» [2]. 

Профессиональные педагогические кадры становятся высококвалифицированными сначала 

благодаря образованию, которое, впоследствии, нарастает богатым педагогическим опытом. 

Образование в высшей школе (как и образование в среднем звене школьного периода) играет 

важную роль; многие факторы влияют на процесс обретения необходимых навыков, напора 

энтузиазма и мотивации. В свою очередь, успех дальнейшего развития личности, то насколько 

одним удается добиться значимого успеха в деле жизни, а другим едва сводить концы с концами, 

забросив мечты далеко, влияют не только личностные качества, а определенные факторы, 

статистически подсчитываемые. К такому выводу пришел Малкольм Гладуэлл в своем труде «Гении 

и аутсайдеры» [3]. В книге автор утверждает и подтверждает приведенными данными, которые 

предоставили ученые психологи, социологи, что гениальность можно ребенка высчитать. Автор 

приводит на примере игроков хоккейных клубов Канады, где данный вид спорта развит как ни в 

какой другой стране мира. Приводятся таблицы дат рождения лучших хоккейных команд, самых 

сильных игроков. Исследователь Гладуэлл проанализировав данные, приходит к выводу, что самые 

сильные игроки родились в первые три месяца года: январь, февраль, март. И т.к. отбор игроков 

проходит в январе месяце, то к этому времени, те, что родились в указанные месяцы и составляют 

основную массу команды. К этому времени дети, родившиеся в начале года, оттачивают навыки по 

игре в хоккей, больше времени проводят в тренировках, сильнее и выносливее физически, по 

сравнению с теми ребятами, кто родился во второй половине года (таких детей в юниорских 

командах около двух-трех). Не ограничившись командами с молодым составом высшего класса, 

исследователи занялись поиском соотношения даты рождения и успеха в игре и во взрослых 

группах. Ситуация складывается аналогичным образом. Гладуэлл проследил и другую цепочку 

взаимосвязи вышеуказанных факторов, на этот раз в другой стране и по другому виду спорта – 

бейсбол в Америке. Отбор проводится в августе, и результаты схожи с обстановкой хоккея в Канаде. 

Мальчики, родившиеся в августе, играющие в бейсбол с раннего детства,  имеют колоссальное 

преимущество перед другими ребятами, у которых меньше возможностей, не зависящих от них. Так, 

автор предлагает ввести обучение в школах, учитывая такой фактор как дату рождения. Действи-

тельно, важно учитывать возраст и месяц рождения детей. Данный аспект облегчит процесс обуче-

ния в школах. Основы, заложенные в школьные годы, влияют в дальнейшем на последующие годы 

обучения в ВУЗе, и не только, но еще более взрослом периоде жизни. Полиязычные основы также 

закладываются в школьный период обучения. Школьники учатся и по системе CLIL, и в средних 

школах изучают иностранные языки: наряду с английским, немецкий и французский дети учат. 

Восточные иностранные языки также популярны среди молодежи. Конечно, фактор влияния даты 
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рождения и успехов в процессе образования, не единственный, но нельзя не отметить его особую 

значимость. 

На становление высокоразвитого педагога помимо личностных качеств и некоторых других 

факторов (описанный выше) также оказывает влияние и кругозор, который, в свою очередь, как и 

человеческая память, имеет свойство расширяться при определенном взаимодействии. В некоторых 

школах с физико-математическим уклоном ученикам дают задание на лето: решить тысячу задач по 

физике за два месяца. Данное задание требует проявления определенной силы воли: в летнее время, 

когда другие дети посвящают отдыху целый день, ученикам физмата приходится тратить по 

нескольку часов за решение трудных задач, требующих концентрации внимания и знаний по физике, 

физическим законам. Предлагаемая идея по аналогии с задачами: студенты специальности «Ино-

странный язык» по наставлению преподавателей университета, на летних каникулах будут читать 

литературу, которая окажет позитивное влияние на становление прекрасного специалиста отрасли. 

Литература может включать как художественные произведения, так и научно-популярные книги 

(около десяти книг вполне достаточно). Также в список можно включить видеофильмы разных 

жанров. Желательно, чтение на языке оригинала, неадаптированный материал.  

Переходя к предметам, которые составляют основу формирования будущего специалиста педа-

гогической отрасли, необходимо перенять опыт ведущего университета по подготовке кадров по 

специальности «Иностранный язык» - КазУМОиМЯ. В университете дисциплина «История Казах-

стана» в группах с русским языком обучения проходит на казахском языке. Без сомнений, данное 

явление – явное преимущество. Ведение данного предмета на государственном языке (для русских 

групп) не только данной специальности, но и  всех остальных – важное нововведение. Однако 

необходимо отметить, что сфера полиязычия и педагогическая направленность в купе формируют 

высокообразованную и развитую личность. 

Таким образом, полиязычное образование отличается от образования, которое было ранее. 

Полиязычное образование привносит свои коррективы в систему образования. Для успешной ее 

реализации требуются полиязычно-базируемые педагогические кадры. Нужны подготовленные 

специалисты с необходимым искомым набором компетенций. Представленная в данной статье 

компетентностная модель учителя иностранных языков в условиях полиязычия учитывает все 

качества, соотвествующих профессиональному педагогу иностранных языков в современных 

обстоятельствах. На сегодняшний день существуют множество компетентностных моделей учителей 

иностранных языков. Отметим, что представленная модель в данном исследовании направлена 

именно на становление высокоразвитого учителя, подчеркивая сложившиеся условия полиязычия. 

Данная особенность, на первый взгляд кажущаяся сложностью, на самом деле прекрасный стимул 

для постоянного роста. Т.к. сама профессия учителя связана с процессом непрерывного обучения, 

так называемого ―lifelearning‖. 

В свете вышеуказанных факторов  подготовка полиязычно-базируемых кадров не представляется 

возможным без формирования полиязычно-коммуникативной компетенции. На наш взгляд модель 

формирования указанной компетенции может выглядеть следующим образом: 

 
Социальный заказ на специалистов с высоким уровнем развития полиязычно-коммуникативной компетенции 

(ПКК) 

Потребность учебных заведений Казахстана в специалистах с высоким уровнем развития полиязычно-
коммуникативной компетенции 

Требования МОН РК к подготовке и обучению специалистов высокого уровня развития полиязычно-
коммуникативной компетенции 

Требования международных аккредитационных агентств к развитию педагогических кадров с высоким 
уровнем развития полиязычно-коммуникативной компетенции 

 
 

Целевой блок 

Цель Задачи 

Повышение эффективности подготовки специалистов с 
высоким уровнем развития полиязычно-коммуникативной 
компетенции 
 

Формирование ПКК, ее компонентов 
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Методологический блок 

Теоретико-методологический базис 

Казахстанские стандарты, применяемые к подготовке педагогических кадров по ия  

Международные аккредитационные агентства, их требования к глобально компетентным педагогам ия  

Парадигма иноязычного образования по Кунанбаевой С.С. (КЛК, модель МКК) 

Теория полиязычной личности по Жетписбаевой Б.А. 

Совокупность применяемых подходов 

Компетентностный 
 (И.А. Зимняя, А.В. Хуторской) 

Личностно-ориентированный  
 

Механизмы реализации подходов 

В целях осуществления квазипроф. деятельности создание 
тематических заданий и проектов, наиболее приближенных 
к реальным профессиональным ситуациям. 

Формирование и развитие проф. тезауруса; 
Создание подходящей среды обучения; 
Коллективное сотрудничество. 

Основные принципы 

гуманизации интенсификации преемственности 
результатов 

саморефлексии 

Этапы формирования ПКК 

 мотивирующий  
 

 когнитивный  операционный рефлексирующий 

Компетентностный состав ПКК 

Уровень 1 

Методическая  Развивающая Воспитывающая Дидактическая  

Уровень 2 

Лингвокуль-турологическая Лингвистическая  Коммуникативная  

 
 

Содержательный блок 
Требования к содержанию и процессу обучения по подготовке специалистов высокого уровня ПКК на основе 

совокупности подходов 
 Построение обучения по вектору специализации 
 Синтез  и взаимодействие видов учебной деятельности 
 Адекватное распределение времени и нагрузки 
 Изучение межкультурных особенностей применяемых языков  
 Формирование критическому мышлению 
 Следование последним инновационным веяниям в образовании 

Учебно-методический комплекс 
Рабочая учебная программа дисциплины 
«иностранный язык» 

Теоретический материал (задания 
и тесты) 

Задания на 
самостоятельную 
практическую деятельность 

Организационно-процессуальный аспект 
Организация занятий 

Методы: коммуникативные методики – дискуссии, интерактивные беседы, обмен мнениями; мозговой 
штурм, проектная работа, решение проблемных ситуаций, case-study . 
Средства: УМК, интернет-ресурсы, презентации, аутентичный материал. 
Формы: групповая, индивидуальная, парная, самостоятельная работа вне аудитории. 
Аудиторная работа: практические занятия по дисциплине «Иностранный язык». 
Внеаудиторная работа: самостоятельная поисковая и аналитическая деятельность. 

 
 

Оценочный блок 

Диагностика ПКК по ее компонентам (по этапам развития) 
Средства оценивания – опрос, анкетирование, практические задания 

Уровни сформированности ПКК 

низкий средний высокий 

 
 

Результат 

Повышение эффективности полиязычно-базируемой подготовки специалистов за счет положительной 
динамики развития формирования полиязычно-коммуникативной компетенции 

Схема 1: Формирование полиязычно-коммуникативной компетенции 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Педагогические науки», №1(57), 2018 

310 

Согласно представленной модели, процесс стартует с назревшей необходимости подготовки 

высокопрофессиональных педагогических кадров, т.е. заказ социума диктует вектор дальнейшего 

развития современного образования. Основная структура модели состоит из нескольких блоков. 

Цели и задачи направляют и указывают, по какому пути будет осуществляться формирование ПКК. 

Каркас составляет методический блок, в который входят и компетентностный состав ПКК, и 

основные этапы реализации, и, безусловно, теоретико-методологическую базу. Содержательный 

блок отвечает на вопрос: как обучать? Какими средствами? Оценочный блок соотносится с этапом 

оценивания. Результат: сформированность ПКК.  
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THE IDEAS OF MODERNIZATION AND ENLIGHTMENT OF IBRAGIM ALTYNSARIN 
 

Abstract 

This work is devoted to I.Altynsarin's ideas on the education and enlightenment of the Kazakh people, on the basis of his 

works, historical materials, his articles in Orenburgkii Listok‖, let ters, and memories about him Actual in this analysis is the 

hypothesis that Altynsarin, as a modernization phenomenon, confirms the dichotomic principle of Spencer's modernization 

scheme, as it is in the marginal position of confrontation and adaptation both in relation to Russian and Kazakh civilization. 

On this basis, I focus on materials that highlight the dynamics of the frontier view of the enlightener, as well as the subsequent 

modernization results and their historical significance. 
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ИБРАҺИМ АЛТЫНСАРИННЫҢ ЖАҢҒЫРТУ ИДЕЯЛАРЫ 

 

 Аңдатпа 

Бҧл жҧмыс қазақ халқының оқу ағарту жҽне білім беру жҥйесіндегі Алтынсариннің идеяларына шығармаралары, 

«Оренбургский листок» газетіне жазылған мақалалары, хаттары, естеліктерге тарихи материалдарды негізге ала 

отырып жазылған. Ҿзекті талдау ретінде Спенсердің дихтомикалық модернизация принциптік жобасына 

Алтынсариннің модернизация феномені ретінде танылу гипотезасы болып табылады, бҧған дҽлел ретінде салыс-

тырмалы қазақ жҽне орыс ҿркениетіне ҿзара жауығу мен бейімделуін маргиналды зерттеуіне сҥйенсек болады.  

Тиісінше,  басты назарды ағартушының  трансшекаралық кҿрінісіндегі алға басушылық динамикасына жҽне содан 

кейін пайда болатын модернизация нҽтижелері мен тарихи мағыналарына аса кҿңіл аударуымыз қажет. 

Тҥйін сӛздер: И.Алтынсарин, жаңғырту, білім беру жҥйесі, Қазақстан тарихы 
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ИДЕИ МОДЕРНИЗАЦИИ И ПРОСВЯЩЕНИЯ ИБРАГИМА АЛТЫНСАРИНА 
 

Аннотация 

Данная статья посвящена идеям Алтынсарина относительно образования и просвещения казахского народа, на 

основе его трудов, исторических материалов, его статьях в «Оренбургском листке», письмах, воспоминаниях о нем. 

Актуальной при данном анализе является гипотеза о том, что Алтынсарин, как феномен модернизации, 

подтверждает дихтомический принцип модернизационной схемы Спенсера, так как находится в маргинальном 

положении противоборства и адаптации как относительно к русской, так и казахской цивилизации. Исходя из этого, 

основным образом представляется необходимость сфокусироваться именно на материалах, которые освещают 

динамику приграничного взгляда просветителя, а также последующих за ними модернизационных результатов и их 

историческое значение. 

Ключевые слова: И.Алтынсарин, модернизация, система образования, история Казахстана. 

 

イブラヒム・アルトゥンサリンの啓蒙思想に関する一考察 

 

１．はじめに 

アルトゥンサリンのテーマについて特にひろく取り上げられるようになったのはソ連時代

である。当時、この人の色々な業績について研究論文が 300以上書かれた[1]。文学者のアウ

エーゾフ、スレイメノフ、タジバーエフ、デルヴィサリン、ベイセンビエフ、ジュマグロフ

などといった優秀な研究者たちである [2]。コサッチはこの活動家について歴史学上行われ

た研究をソ連以前、戦前、戦後の期間に分割した [3]。彼の指摘によると、ソ連時代のアル

トゥンサリン評価は、進んだロシアの影響のもと常に平和の守護者の役割を担ってきたとい

うことである。さらに当時のソ連イデオロギーの存在を背景に二国間の友情の理想的シンボ

ルとなっていったことである。 

独立以降この啓蒙家の役割にたいする理解はいくぶんニュアンスが変わってきたが、しか

しいまでもその有効性を失っていない。彼の業績に関する研究会が開かれ、研究論文も次々

に発表されている[4]。しかしアルトゥンサリンのイメージは政治的なニュアンスが変化して

おり、現在では新ユーラシア主義の一環として引用されることが多い[3,5]。また、より重要

なこととして今日主な関心を寄せられているのが、彼の業績のなかでもカザフスタンの民族

主義的側面である。この文脈において特に注目されているのが 2017年の終わりから始まった

カザフ語書式の改革である。キリル文字からアルファベットへの移行がおこなわれている。

その例として、パヴロダル市で 2017 年に「精神復興」プログラムの一環として出版された一

連の研究論文には、カザフ語で書かれた 33の論文が提出されている。それらはどれもこの啓

蒙家の文学作品におけるカザフ文学の語り方についてのものである[6]。アルトゥンサリンを

記念してカザフスタン国立銀行は 2017年 10月 25 日に、銀で鋳造した四角い 500テンゲの記

念硬貨を発行した（「カザフスタン芸術の造形」シリーズ«Ы.Алтынсарин»）。そ

こにはこの啓蒙家の姿が色つきでモザイク彫刻されている。 

学術分野でのアルトゥンサリンのイメージは多くの分野に秀でた才人といったものである

が、ときどき矛盾も孕んでいる。政治的には一方で帝政ロシア政治の先導者である。が、他

方では民主的社会改革者でありユートピア的人道主義者である。経済的には遊牧社会から定

住化への主導者である。言語学的にはキリル文字をベースにした新しいカザフ語書式への変

革者である。また、幼児文学の創始者でもある。民族学的には、カザフ民族の慣習と伝統の

研究者であり、「オレンブルク省のキルギス人における求婚と結婚の慣習概説」や「オレン

ブルク省のキルギス人における埋葬と追善の慣習概説」といった作品があるが、その批判者

でもある。そして最後に教育学の面では秀でた啓蒙主義者、教育改革者、新しい学校の設立
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者である。さらに言語と倫理の教科書も書いており「キルギス読本」第一課や「ロシア語初

級指導要領」、「シャライトリ・イスラム」といった作品がある。 

このようにすべての方面においてアルトゥンサリンは常に主要なアクターとして登場して

いる。当時のカザフ社会の法律や基準に反するような新たなムーヴメントを持ち込む人物で

もあった。彼の精力的な活動は反動的で改革主義的性格をそなえていて、その大半の期間が

1870 年から 80年代にかけて行われたものであるにもかかわらず、100年を過ぎた今日でもそ

の反響はとどまるところを知らない。もちろん、アバイやヴァリハノフと同様にアルトゥン

サリンも同時代における輝かしい代表的人物の一人であり、その次の世代の近代化の背景と

なって彼のイメージは影響していくのである。 

当論説において私は歴史的文献や「オレンブルグ文書」に載せた彼の論文、「キルギス読

み本」、手紙、彼に関する証言をもとにカザフ民族の教育と啓蒙に関するアルトゥンサリン

の思想について分析を試みたい。この分析ではある仮説が提示される。それは、アルトゥン

サリンが近代化現象そのものとして、スペンサーの近代化概念の二項対立原則の追認をして

いるのではないかということ [7]。また同様に相対的なロシアやカザフ民主化への抵抗と受

容という境界的な立場に彼が立っていることである。この点に基づき、私はこの啓蒙家の境

界的性格に光を当てた資料に特に注目し、また彼の次世代における近代化の成果とその歴史

的意義にも目を向けるつもりである。 

２．歴史的な背景 

1870年代ロシアへのカザフスタンの編入が完了し、中央アジアの大多数の国々がツァーリ

ズムに服従した。そこで帝政ロシアはこれら辺境地域の全面的植民地化とその天然資源の有

効活用にのりだす。これらの出来事の一部として、カザフスタンの学校網の拡張、カザフ語

の学校におけるロシア語表記の導入といった課題が持ち上がった。 

しかし政府は国民の啓蒙というスローガンをつかいつつ用心深くそのロシア語化政策をおこ

なった。ロシア語書式の導入の必要性は、タタール語が「キルギス語の自然さを傷つけている

」（イルミンスキー）ことから求められていることである。独自の書法を持たないカザフ語は

何らの変更も必要とせずにロシア語のアルファベットに適応できると説明されている。帝政ロ

シアの官僚はその限度を推し量って、カザフ語の自然な純粋さを守るために、カザフ平原の「

タタール化」に対して闘っているなどと述べている。 

３．イブラヒム・アルトゥンサリンの近代化構想 

1879 年アルトゥンサリンはトゥルガイ州の国民学校の査察官となって国民の啓蒙活動に熱

心に取り組み始めた。国民学校での査察官としての職務期間、アルトゥンサリンは 4つの２

年制学校、7つの集落学校、オルスクに教師の学校、トゥルガイに工業学校、イルギスに女子

校を開校することができた。しかし学校で獲得した生徒数に彼は不満をもち全村落に学校を

開校するという課題を立てた。アルトゥンサリンはカザフ遊牧民村落の発展の見通しから、

未来の遊牧民が定住へ移行していくことを確信し、自身の啓蒙活動によってカザフ民族の文

化的、経営・経済的進歩を全面的に支援した。 [8] 

この啓蒙家は述べている。「キルギス国民は勉強を始めたばかりだ。だが、であればこそ

その学習はなによりも文字から始めなければならないし、その文字教育のために初等ロシア

・キルギス学校は役割を全うしなければならない」アルトゥンサリンはカザフの若者たちの

養育のためにその作られた学校を利用しようと努め、先進的なロシア文化への畏敬の念やそ

の国民に対する感謝の念を育てようとした[9]。アルトゥンサリンはとくに純粋なロシア人を

学校に配置しながら、こう述べている。「キルギスの教師たちが学校を管理しても、アジア

的要素が学校に残らないように」[10]。 

ロシア・キルギス学校の教育計画の作成において、アルトゥンサリンはカザフ社会の必要

性を考慮し、学力と言語の習得だけでなく手工業の成長の必要性にも目を向けた。イリミン

スキーへのある手紙の中で「私とヴァシーリー・ヴラジーミロヴィチはキルギスの初等ロシ
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ア語学校で優秀な者を定期的に実習校へ派遣しています。そこでは彼らに①ロシア語の教育

法と文法を教え、②かんたんに手に入りやすい畜産品から皮革、石けん、ろうそく、毛糸を

つくる実習などもおこなっています」[11]。 

つまりこれは畜産製品加工のことをさすが、移行期間におけるカザフ人の経済活動の進展

について述べられたものである。これに関しては 1884年 9月 27日にトゥルガイ州提督への

報告がある。その中で述べたことによってアルトゥンサリンの考えははっきりしている。科

学の研究は産業活動から孤立しても無意味であると繰り返している。彼の考えによれば一般

教養は「知的なさらなる産業発展のための唯一の手段」と見なされるべきである。だからこ

そ、この啓蒙家は生徒に一般教養科目とともに「応用実習の知識」を与えようとしたのであ

る[12]。 

カザフ定住化への移行をサポートする手工業学校のアイディアをアルトゥンサリンは生涯

で繰り返し試みている。1883 年、トゥルガイで「ヤコヴレン手工業学校」が開校したときに

アルトゥンサリンはこう述べている。「子供たちの教育はそばにいる父親である私たち自身

が見守らなければなりません。ロシアやそのほかの国民みながやっているようにできるだけ

の範囲で自分の力に見合った貢献をするのです。彼らは知識の力によって電報のような装置

まで手に入れ、1000ヴェルスタ離れた遠くまでもニュースを届けることができます。また蒸

気機関車によって馬やラクダに頼らずに人や重いものを一晩で 1000ヴェルスタ先まで運べま

す。」[13] 

アルトゥンサリンはカザフ人が手工業を学んで事足れりとしなかった。専門学校や高等教

育機関まで視野に入れていた。1888 年 11月 25日の提督宛の手紙であることを認めることに

なるだろうと書いている。それは「専門学校でキルギス人に有用な教育を受けさせることが

有効であり、それによって教育課程終了後にその専攻で、例えば農業アカデミーなどで、学

習を続けられます。その結果、農業科学分野における指導者や教師になり国民を教育できる

人材になれるといったことです」[14]。 

カザフスタンが植民地状態であったため、教育機関単位で教育の継承を行うというアイデ

ィアの実現はとても難しかった。それにもかかわらずアルトゥンサリンは力のかぎりを尽く

した。帝政ロシアの関心事と言えば、せいぜい通訳や事務員の補充か植民地経営に役立たせ

る程度のものだった。国民の自覚を呼び覚まし、より高い行政単位を担当できるような独立

した市民といったものではまったくなかったのである。 

「キルギス読本」の中には多くの情報が含まれている。科学の発展、生活、習慣、民族の

風習、教訓的な物語や詩などである。革命以前に教育を受けたほぼすべてのカザフのエリー

トたちがこの本によって学んだのである*。この読本に含まれる多くの作品、たとえば「金持

ち息子と貧乏息子」「ユルタと家」、寓話「きれいな泉」などが現代の教 科書や読本に含ま

れている。ロシアの教科書に学びながらアルトゥンサリンは自分の教科書の構成を整理して

いった。 

・教科書の言葉のきれいさ。 

・伝統、暮らし、心理的・民族的特徴の反映。 

・言語の变述スタイル（言語は明解で分かりやすく、だが考えが民族的な好みに合致して

いなければならない）。 

・教科書の内容は興味深く、役に立つもので、発展的でなければならない。 

アルトゥンサリンは「キルギス読本」の一ページ目で若者に向けて教育の重要性を呼びか

けている。アルトゥンサリンは同胞にむけてわかりやすく熱心に語っている。科学技術が社

会生活に果たす絶大な意義について。機械や道具の利用によって、人類の労働が軽減される

ことやさまざまな奇跡的なことが行えるようになることについて。 

遊牧生活や大規模畜産業においてカザフ人の生産活動はまったく自然の気まぐれにたよって

いた。自然災害が突然襲ってくることも、唯一の富である家畜を失うこともあった。アルトゥ
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ンサリンは啓蒙は富に勝ると「キルギス読本」で教えていた。彼の考えでは「財産を失っても

知識が支えになる」のである。 

こうしてこの啓蒙家は人の実際の生活における科学と知識の重要性を高め、同時代の人々

に向けて科学の勉強が生活に欠かせないことを理解させていった。啓蒙思想はその当時も存

在しており、間違いなく有用なものであった。しかし実生活でそれを実現しようとする試み

では大きな困難を味わい、越えがたい障害に出くわすこともあった。部落での学校網拡張の

難しさは、政府に対する否定的態度や住民の保守的姿勢だけでは説明できない。学校組織の

根本的な教材不足、教員の能力やカザフの遊牧村落で働きたいという希望者の不足などであ

る。 

アルトゥンサリンの進化論的信念の帰結として、絶え間ない国民の啓蒙だけが唯一の変化

の道であり、誇張なしで当時のカザフスタン社会を近代化する方法であると彼は考えていた

。そこには知識の拡大、教育の拡充だけでなく、大衆の暮らし自体の変化、精神とステレオ

タイプ的考え方や道徳観の変化が含まれる。 

アルトゥンサリンは気楽な夢想家ではなく他の誰よりも深く考え、カザフ社会の時代遅れ

になった困難と矛盾、自分たちの民族の短所や欠点を理解していた。しかし彼は新しい価値

観や生活様式を法令で植えつられるとは思わなかった。過去の族長的伝統は根づよく、それ

を一気に変えてしまうことはできない。そのためアルトゥンサリンの考えでは、カザフ民族

の歴史的進歩はロシア文化へのコミットとしてあらわれ、長期的なプロセスになる。[15] 

４．おわりに 

このようにして啓蒙主義者の進化論的視点の二つ目の結論として言えるのは、彼がそれぞ

れの国や民族の成長、文明、文化のレベルの不均衡を把握していたことである。カザフ社会

の後進性については今は避けられないものだとしても昔からのものでも永遠のものでもない

ととらえていた。 

アルトゥンサリンの目に映る歴史観は彼が社会システムの変化を予感していたことにあら

われている。システムというのはここではカザフ国民のことであるが、その変革は政府機関

主導の必要不可欠な働きかけのもとで可能であるという見方である。広い意味では「政府さ

まざま」と理解されうるものであり、ただ単に国家的・政治的に多様な形態をとっているだ

けなのではない。ここではまさに個々人の創造性を信頼しているアルトゥンサリンの姿を見

ることができる。その本質は歴史の場面にあらわれる唯一の参加者のことである。 
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